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З72 підгот. І. Бахмарова ; відп. за вип. В. Іващенко; М-во культури України,  

        Нац. парлам. б-ка України, Інформ. центр з питань культури та мистецтва. –  

К     Київ, 2016. – 128 с.  
Інформаційний центр з питань культури та мистецтва продовжує випуск календаря 

«Знаменні дати і події. Культура і мистецтво», де подаються біографічні та історичні довідки про 

діячів культури, мистецтва та культурно-мистецькі установи на 2017 рік. 

При підготовці календаря було використано довідники: «Письменники Радянської 

України, 1917–1987» (Київ, 1988), «Митці України» (Київ, 1992), «Письменники України» 

(Київ, 2006), «Сучасні письменники України» (Київ, 2011), «Бібліотечна Україна» (Київ, 

1996), «Мистецтво України» (Київ, 1997), Капельгородська Н., Глущенко Є., Синько О. 

«Український біографічний кінодовідник» (Київ, 2001), Капельгородська Н., Глущенко Є., 

Синько О. «Кіномистецтво України в біографіях» (Київ, 2004), «Довідник Національної 

спілки художників України» (Київ, 2013), «Національна спілка композиторів України» (Київ, 

2006); «Українська Радянська Енциклопедія» в 13 т. (Київ, 1977–1985), «Енциклопедія 

Сучасної України», т. 1–15 (Київ, 2001–2014), «Енциклопедія історії України» в 10 т. (Київ, 

2005–2013),    «Українська літературна енциклопедія», т. 1–3 (Київ, 1988–1995), видання: Бур- 

бан М. І. «Українські хори та диригенти» (2-е вид., випр. і доп. – Дрогобич, 2007); «Загальний 

календар, 2017» (Харків, 2016). 

Відомості щодо дати народження або смерті певного діяча подаються за найновішим 

виданням. 

Розраховано на працівників мистецьких і культурно-освітніх закладів. 

Зауваження та пропозиції щодо побудови та наповнення видання просимо надсилати 

за адресою: 04070, Київ-70, Боричів узвіз, 13. Інформаційний центр з питань культури та 

мистецтва. 
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2017 рік ознаменований багатьма ювілейними і пам’ятними датами  

в культурно-мистецькому житті України та інших країн. 
 

Так, зокрема, ЮНЕСКО братиме участь у святкуванні таких дат: 
        

       ●    500 років від часу заснування білоруського книгодрукування (1517).  

●  400 років від дня народження Мурільйо Бартоломе Естебана, іспан- 

ського художника доби бароко, співзасновника севільської академії малярства 

(1617–1682).  

       ●  350 років від дня народження Купецького Яна, чеського і словацького 

художника, портретиста (1667–1740). 

●  300 років від дня народження Вагіфа Молли Панаха, азербайджан- 

ського поета і державного діяча (бл. 1717–1797). 

●  200 років від дня народження Айвазовського Івана Костянтиновича 

(Ованес Айвазян), російського та українського живописця-мариніста вірмен- 

ського походження (29.07.1817–1900). 

●  200 років від дня народження Бараташвілі Ніколоза Мелітоновича, 

грузинського поета-романтика (27.12.1817–1845). 

●   200 років від дня народження Гурбана Йозефа Милослава, словацького 

письменника, критика, публіциста (19.03.1817–1888). 

●  150 років від дня народження Колльвіц Кете, німецької художниці, гра- 

фіка, скульптора (08.07.1867–1945). 

● 100 років від дня народження Греймаса Альгірдаса Юліуса, литов- 

ського та французького лінгвіста, фольклориста, літературознавця (09.05.1917–

1992). 

●  100 років від дня народження Руша Жана, французького режисера, опе- 

ратора, сценариста, продюсера, етнографа (31.05.1917–2004). 

●  600 років від дня смерті Насімі Сейїда Імадеддіна, азербайджанського 

поета і мислителя (1369–1417). 

●  400 років від дня смерті Вранчіча Фауста, хорватського лінгвіста, вче- 

ного-винахідника (1551–27.12.1617). 

●  200 років від дня смерті Мадам де Сталь (справж. Анна–Луїза Жермена 

Неккер), французької письменниці (1766–14.07.1817). 

●  100 років від дня смерті Заменгофа Людвіка Лазаря, польського лінгві- 

ста, засновника штучної мови есперанто (1859–14.04.1917). 

       ●  100 років від дня смерті Майореску Титу Лівіу, румунського письменни- 

ка, літературного критика, філософа, педагога (1840–18.06.1917). 

       ●  50 років від дня смерті Кодая Золтана, угорського композитора, музикан- 

та, теоретика музики (1882–06.03.1967). 

       ●  50 років від дня смерті Мілуновіча Міло, чорногорського художника-жи- 

вописця, графіка, скульптора, архітектора (1897–25.05.1967). 
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♦ ЮНЕСКО оголосила м. Конакрі (Республіка Гвінея) Всесвітньою сто-

лицею книги 2017 року. 

 

2017 рік оголошено Роком Української революції 1917–1921 років згідно з 

Указом Президента України №17/2016 від 22 січня 2016 року. 

 

Серед дат, що відзначатимуться:  
 

01.01  – Новорічне свято 

   – Всесвітній день миру 

20.01            –       День Автономної Республіки Крим 

22.01  – День Соборності України 

27.01  – Міжнародний день пам’яті жертв Голокосту 

29.01  – День пам’яті героїв Крут 

01–07.02 – Всесвітній тиждень гармонійних міжконфесійних  

    відносин 

15.02                     День вшанування учасників бойових дій на    

територіях інших держав 

20.02            –       День Героїв Небесної Сотні 

           –        Всесвітній день соціальної справедливості 

21.02  – Міжнародний день рідної мови 

–       День екскурсовода 

03.03  – Всесвітній день письменника 

08.03  – Міжнародний жіночий день (Міжнародний день  

   – боротьби за права жінок і міжнародний мир) 

21.03  – Всесвітній день поезії 

   – Міжнародний день боротьби за ліквідацію расової 

    дискримінації 

   – Міжнародний день лялькаря 

21–27.03 – Тиждень солідарності з народами, які борються проти

    расизму та расової дискримінації 

24.03  – Міжнародний день права на встановлення істини  

    щодо грубих порушень прав людини та гідності  

    жертви 

26.03            –       День Національної гвардії України 

27.03  – Міжнародний день театру 

01.04            –       День сміху 

02.04  – Міжнародний день дитячої книги 

06.04  – Всесвітній день мультфільмів 

07.04  – Всесвітній день здоров’я 

11.04  – Міжнародний день визволення в’язнів фашистських 

    концтаборів 

12.04  – Всесвітній день авіації і космонавтики 
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15.04            –       День навколишнього середовища 

                     –       Міжнародний день цирку 

18.04  –        Міжнародний день пам’яток і визначних місць 

                     – День пам’яток історії та культури 

22.04  – Міжнародний день Матері-Землі 

23.04  – Всесвітній день книги й авторського права 

26.04  – День Чорнобильської трагедії 

   – Міжнародний день інтелектуальної власності  

28.04  – Всесвітній день охорони праці 

29.04  – Міжнародний день танцю 

30.04            – Міжнародний день джазу 

01.05          – День міжнародної солідарності трудящих 

03.05  – Всесвітній день свободи преси 

05.05            –        Міжнародний день боротьби за права інвалідів 

08.05                     День пам’яті та примирення             

09.05  – День перемоги над нацизмом у Другій світовій війні 

14.05            –       День матері 

15.05  – Міжнародний день сім’ї 

17.05  – Всесвітній день телекомунікацій та інформаційного 

    суспільства 

18.05  – Всесвітній день вишиванки 

   – День боротьби за права кримськотатарського народу 

   – День пам’яті жертв геноциду кримськотатарського 

    народу 

                     –       Міжнародний день музеїв 

20.05  – День науки 

   – День Європи 

21.05  – Всесвітній день культурного різноманіття задля  

    співробітництва та розвитку 

                    –        День пам’яті жертв політичних репресій 

22.05  – День перепоховання праху Т. Г. Шевченка на  

    Чернечій горі поблизу Канева 

24.05  – День слов’янської писемності і культури 

25.05            –       День філолога 

27.05  – День працівників видавництв, поліграфії   

    і книгорозповсюдження 

31.05  – Всесвітній день боротьби з тютюнопалінням 

01.06  – Міжнародний день захисту дітей 

04.06  – Міжнародний день безневинних дітей – жертв агресії 

05.06  – Всесвітній день довкілля 

06.06  – День журналіста 

22.06  – День скорботи і вшанування пам’яті жертв війни  

    в Україні 
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25.06  – День дружби і єднання слов’ян 

                     –       День молоді 

   – День молодіжних та дитячих громадських організацій 

28.06  – День Конституції України 

01.07  – День архітектури України 

08.07  – День родини 

17.07  – День етнографа 

28.07  – День хрещення Київської Русі-України 

30.07  – Міжнародний день дружби 

09.08  – Міжнародний день корінних народів світу 

12.08  – Міжнародний день молоді 

15.08  – День археолога 

19.08  – Всесвітній день гуманітарної допомоги 

23.08  – День Державного Прапора України 

24.08  – День незалежності України 

01.09  – День знань 

08.09  – Міжнародний день грамотності 

                    –        Міжнародний день солідарності журналістів 

       09.09            –        День дизайнера-графіка 

           – День українського кіно 

   – День фізичної культури і спорту 

15.09  – Міжнародний день демократії 

21.09  – Міжнародний день миру 

22.09  – День партизанської слави 

26.09  – Європейський день мов 

27.09  – Всесвітній день туризму 

30.09  – Всеукраїнський день бібліотек 

                     –       Міжнародний день перекладача 

                     –       День усиновлення в Україні 

01.10  – Міжнародний день музики 

   – Міжнародний день людей похилого віку 

            –       День працівників освіти 

02.10  – Всесвітній день архітектора 

05.10  – Всесвітній день вчителя 

08.10  – День художника 

09–15.10 – Європейський тиждень місцевої демократії 

14.10  – День захисника України 

   – День українського козацтва 

24.10  – День Організації Об’єднаних Націй (ООН) 

   – Всесвітній день інформації про розвиток 

24–30.10 – Тиждень роззброєння 

27.10  – Всесвітній день аудіовізуальної спадщини 

28.10  – День визволення України від фашистських загарбників 
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                     –       Міжнародний день анімації 

06–12.11       –       Міжнародний тиждень науки та миру 

09.11  –       День української писемності та мови 

   –    Всеукраїнський день працівників культури та майстрів 

народного мистецтва 

10.11  – Всесвітній день науки задля миру та розвитку 

16.11  – День працівників радіо, телебачення та зв’язку 

   – Міжнародний день толерантності 

                      –      Всесвітній день філософії 

17.11  –        День студента   

20.11  –        Всесвітній день дитини 

21.11  –  День Гідності та Свободи 

   –  Всесвітній день телебачення 

25.11  –       День пам’яті жертв голодоморів 

04–10.12 – Всеукраїнський тиждень права 

05.12             –       День волонтера 

06.12  – День Збройних сил України 

07.12  – День місцевого самоврядування 

10.12  – День прав людини 

           – День благодійності 

14.12  – День вшанування учасників ліквідації наслідків аварії 

    на Чорнобильській АЕС 

20.12  – Міжнародний день солідарності людей 

24.12  – День працівників архівних установ 

 

Головні релігійні свята:  
07.01  – Різдво Христове 

19.01  – Богоявлення. Хрещення Господнє 

15.02  – Стрітення Господнє  

07.04  – Благовіщення Пресвятої Богородиці 

09.04  – Вхід Господній до Єрусалима (Вербна неділя) 

16.04  – Світле Христове Воскресіння. Великдень 

24.05  – Рівноапостольних Кирила і Мефодія 

25.05  – Вознесіння Господнє 

04.06  – День Святої Трійці (П’ятдесятниця) 

19.08  – Преображення Господнє (Другий Спас) 

28.08  – Успіння Пресвятої Богородиці (Перша Пречиста) 

21.09  – Різдво Пресвятої Богородиці (Друга Пречиста) 

14.10  – Покрова Пресвятої Богородиці 

04.12  – Введення до храму Пресвятої Богородиці (Третя 

                     Пречиста) 

19.12             –       День святого Миколая 

25.12  –        Різдво за григоріанським календарем 
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Цього року відзначатимуться знаменні дати: 

у громадсько-політичному житті:  

●   525-та річниця (1492) українського козацтва. 

●   500-річчя Реформації (1517). 

●   120 років (1897) з часу створення перших українських поселень в Арген-

тині. 

●  100 років (17 березня 1917 р.) з часу створення у м. Києві Центральної 

ради на чолі з М. Грушевським. 

●   100 років (20 листопада 1917 р.) з часу прийняття ІІІ Універсалу Центра-

льної Ради та проголошення Української Народної Республіки (УНР). 

●   85-річчя трагедії Голодомору 1932–1933 рр. в Україні. 

●  80 років (1937) з початку масових розстрілів жертв політичних репресій 

в Україні. 

● 75-річчя початку (1942) визволення України від фашистських загарб- 

ників. 

● 75 років (14 жовтня 1942 р.) з часу утворення Української Повстан- 

ської Армії (УПА). 

● 50-та річниця (8 грудня 1967 р.) від дня започаткування Папою Рим- 

ським Павлом VІ Всесвітнього дня миру. 

●   30 років з часу створення  Українського фонду культури (1987). 

●  25 років тому (15 січня 1992 р.) Президія Верховної Ради України ухва- 

лила Державний гімн України (затверджено музичну редакцію, автор музики − 

М. Вербицький). 

● 25 років тому (28 січня 1992 р.) Верховна Рада України затвердила 

блакитно-жовтий прапор Державним прапором України. 

● 25 років тому (19 лютого 1992 р.) Верховна Рада України затвердила 

Тризуб як малий герб України, вважаючи його головним елементом великого 

Державного герба України. 

● 25 років (21−24 серпня 1992 р.) з часу відкриття у м. Києві I–го 

Всесвітнього форуму українців. 

●  25 років тому (30 січня 1992 р.) Україна стала членом Організації з без- 

пеки і співробітництва в Європі (ОБСЄ). 

 

● 390 років від дня народження Дорошенка Петра Дорофійовича, 

українського військового, політичного, державного діяча, гетьмана України 

(1627–1698). 

●  345 років від дня народження Орлика Пилипа Степановича, українсь-

кого політичного, державного, військового, діяча, гетьмана України, поета, 

публіциста, автора першої української Конституції (1672–1742). 

●  255 років від дня народження Фальківського Івана Якимовича, укра- 

їнського вченого–енциклопедиста, просвітителя, церковного діяча (1762–1823). 

●  230 років від дня народження Кармалюка (Кармелюк) Устима Якимо-

вича, українського народного героя, керівника повстанського руху на Поділлі у 
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1813–1835 рр. проти національного та соціального гніту (1787–1835). 

● 360 років від дня смерті Хмельницького Богдана (Зиновій-Богдан) 

Михайловича, українського державного діяча, полководця, фундатора Україн-

ської держави (Війська Запорізького), гетьмана України, родоначальника україн- 

ської дипломатії, мецената (бл. 1595–1657). 

у галузі театрального мистецтва:  

●  230 років від дня народження Нальотової Катерини Василівни, україн-

ської та російської актриси (1787–1869). 

● 185 років від дня народження Василенка (справж. – Десятников) 

Олександра Миколайовича, українського актора, режисера, антрепренера, 

драматурга (1832–р. смерті невід.). 

● 180 років від дня народження Бачинської Теофілії Йосипівни, 

української драматичної актриси, балерини (1837–1906). 

● 170 років від дня народження Трембицького Ісидора, українського 

актора, режисера, письменника (1847–1922). 

● 160 років від дня народження Жарко (справж. – Жарченко) Надії 

Василівни, української актриси (1857–1929). 

●  160 років від дня народження Суслова (справж. – Рєзников) Онисима 

Зіновійовича, українського актора, режисера, драматурга, антрепренера (1857–

1929). 

●  155 років від дня народження Барвінського Павла Яковича, українсь-

кого актора, драматурга (1862–1908). 

●  150 років від дня народження Віламової Олександри Іллівни, українсь-

кої актриси (1867–1913). 

●  150 років від дня народження Доленко Марії Костянтинівни, українсь-

кої актриси (1867–1944). 

● 145 років від дня народження Гаєвського Григорія Парфеновича, 

українського режисера, театрального художника, педагога (1872–1933). 

●  140 років від дня народження Аведикова Овдія Карповича, українсько-

го актора (1877–1919). 

●  140 років від дня народження Березняка (справж. – Пивоваров) Іллі Гри- 

горовича, українського актора (1877–р. смерті невід.). 

● 135 років від дня народження Ковалевського Івана Івановича, україн- 

ського драматичного актора, співака (тенор), театрального діяча (1882–1955). 

●  125 років від дня народження Козак-Вірленської Катерини, української 

актриси (1892–бл. 1941). 

●  115 років від дня народження Яковліва Олександра, українського акто-

ра, режисера (1902–1944). 

у галузі музичного мистецтва:  

● 275 років від дня народження Пашкевича Василя Олексійовича, 

українського та російського скрипаля, диригента, композитора (1742–1797). 

● 250 років від дня народження Веделя Артемія (Артем) Лук’яновича, 
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українського композитора, хорового диригента, співака (тенор), скрипаля, 

педагога (1767, за ін. даними у 1770 чи 1772–1808). 

        ● 245 років від дня народження Данилевського Григорія Трохимовича, 

українського скрипаля, півчого (альт, 1772–1864). 

● 240 років від дня народження Вітковського Івана Матвійовича, україн-

ського композитора, скрипаля, піаніста, диригента, педагога, підприємця (1777–

бл. 1844). 

● 240 років від дня народження Рачинського Гаврила Андрійовича, 

українського скрипаля, гітариста, композитора, диригента, педагога (1777–

1843). 

● 235 років від дня народження Левандовського Прокопа, українського 

композитора, художника (1782–1849). 

● 205 років від дня народження Леонтовича Теодора (Богдан) Івановича, 

українського композитора, піаніста, музичного критика, публіциста, громадсь-

кого діяча (1812–1886). 

● 195 років від дня народження Лаврівського Івана Андрійовича, україн-

ського композитора, хорового диригента, музичного діяча (1822–1873). 

● 195 років від дня народження Пащенка Василя, українського компози-

тора (1822–1891). 

● 180 років від дня народження Ясинського Марцелія Антоновича, 

українського та польського композитора, диригента, музичного критика (1837–

1867). 

● 175 років від дня народження Долісти Франца, українського диригента 

(1842–1896). 

● 165 років від дня народження Блуменфельда Сигізмунда Михайлови-

ча, українського та російського композитора, піаніста, педагога (1852–1920). 

● 165 років від дня народження Ганицького Гната Денисовича, українсь-

кого віолончеліста, композитора, педагога (1852–р. смерті невід.). 

● 160 років від дня народження Данильченка Петра Антоновича, україн-

ського віолончеліста, композитора, педагога (1857–1908). 

● 150 років від дня народження Букиника Ісая Овсійовича, українського 

та російського скрипаля, педагога, музикознавця (1867–1942). 

● 145 років від дня народження Збіржховської Антоніни, української 

піаністки, співачки (лірико-колоратурне сопрано, 1872–1930). 

● 135 років від дня народження Березовського Володимира Семеновича, 

українського хорового диригента, композитора (1882–1956). 

● 135 років від дня народження Дорошка Федора Васильовича, українсь-

кого кобзаря (1882–1938). 

● 165 років від дня смерті Відорта Каетана, українського співака, поета, 

торбаніста (1804–1852). 

● 130 років від дня смерті Братиці Павла Савича, українського кобзаря 

(1843–1887). 

● 110 років від дня смерті Калачевського Михайла Миколайовича, 
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українського композитора, піаніста, музично-громадського діяча (1851–1907). 

● 80 років від дня смерті Сікарда Михайла Михайловича, українського 

скрипаля, композитора, педагога (1868–1937). 

у галузі оперного мистецтва та камерного співу:  

● 180 років від дня народження Загорської Меланії Овдіївни, української 

співачки (сопрано; 1837–1891 або 1892). 

● 165 років від дня народження Карпинського Петра, українського та 

польського співака (тенор), актора (1852–після 1910). 

● 160 років від дня народження Їжака Володимира Івановича, українсь-

кого співака (баритон; 1857–1920). 

● 160 років від дня народження Пускової Ольги Олександрівни, україн- 

ської співачки (контральто; 1857–1913). 

●  155 років від дня народження Нижанківського Олександра Йосипови-

ча, українського оперного та концертного співака (бас; 1862–р. смерті невід.). 

● 150 років від дня народження Астаф’євої Віри Леонідівни, української 

співачки (драматичне сопрано), педагога (1867–1927). 

● 130 років від дня народження Бойка Михайла Івановича, українського 

співака (драматичний тенор; 1887–1954). 

● 130 років від дня народження Бурської Інни Володимирівни, українсь-

кої та російської співачки (мецо-сопрано; 1887–1954). 

● 125 років від дня народження Ждановського Євгена Тадейовича, 

українського, російського та болгарського співака (бас; 1892–1949). 

● 120 років від дня народження Захарової Дарини Федорівни, української 

та російської співачки (мецо-сопрано), педагога (1897–1968). 

● 80 років від дня смерті Єрмоленко-Южиної Наталі Степанівни 

(справж. – Плуговська), української та російської співачки (драматичне сопра- 

но), заслуженої артистки Республіки (1881–1937). 

 

у галузі образотворчого мистецтва:  

● 350 років від дня народження Кондзелевича Йова, українського іко-

нописця, педагога, ієромонаха (1667–бл. 1740). 

● 320 років від дня народження Левицького (Левицький-Ніс) Григорія 

Кириловича, українського живописця, гравера на міді, книжкового графіка, 

представника українського бароко (бл. 1697–1769). 

● 285 років від дня народження Беньковського Ігнатія, українського 

художника, поета (1732–1778). 

●  280 років від дня народження Прагтля Йосифа, українського художника 

монументального мистецтва, живописця (1737–1799). 

●  270 років від дня народження Шидленка Івана Івановича, українсько- 

го живописця (1747–р. смерті невід.). 

●  225 років від дня народження Павлова Капітона Степановича, україн- 

ського живописця, педагога (1792–1852). 



 
 

12 

 

●  210 років від дня народження Вендзиловича Івана Лукича, українсько-

го художника-самоука, різьбяра (1807–1885). 

● 180 років від дня народження Красуцького Гаврила, українського 

скульптора (1837–1885). 

● 175 років від дня народження Платонова Харитона Платоновича, 

українського живописця, педагога (1842–1907). 

● 175 років від дня народження Яблоновського Антона Васильовича, 

українського художника театру, живописця (1842–бл. 1890). 

● 170 років від дня народження Данилевського Андрія Івановича, 

українського живописця (1847–р. смерті невід.). 

● 170 років від дня народження Косинського Каетана, українського 

живописця (1847–1905). 

● 165 років від дня народження Курінного Олександра Авакумовича, 

українського живописця, графіка (1852–1914). 

● 155 років від дня народження Війтовича Петра, українського скульптора 

(1862–1936). 

● 155 років від дня народження Дворникова Тита Яковича, українського 

живописця, педагога (1862–1922). 

● 155 років від дня народження Кишинівського Соломона Яковича, 

українського живописця, педагога (1862–1942). 

● 140 років від дня народження Маслянникова Віктора Леонідовича, 

українського живописця (1877–1944). 

● 130 років від дня народження Бутника Івана Даниловича, українського 

графіка (1887–1927). 

● 125 років від дня народження Писаренко Анастасії Митрофанівни, 

українського скульптора (1892–1941). 

●  80 років від дня смерті Новосельського Марка Абрамовича, українсь-

кого скульптора (1900–1937). 

у галузі архітектури: 

● 255 років від дня народження Елдезіна Олексія, українського архітек-

тора, представника класицизму (1762–р. смерті невід.). 

● 175 років від дня народження Влодека Лева Львовича, українського 

архітектора (1842 – поч. ХХ ст.). 

● 145 років від дня народження Безчастнова Михайла Федоровича, 

українського архітектора (1872–1942). 

● 120 років від дня народження Яновицького Григорія Олександровича, 

українського архітектора, педагога (1897–1964). 

● 115 років від дня народження Чорновола Дмитра Семеновича, україн-

ського архітектора (1902–1954). 

● 165 років від дня смерті Мєховича Франца Івановича, українського 

архітектора (1786–1852). 

● 150 років від дня смерті Боффо Франца Карловича, італійського та 

українського архітектора, представника класицизму і стилю ампір (1796–1867). 
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у галузі декоративно-ужиткового мистецтва:  

●  340 років від дня народження Равича Івана Андрійовича, українського 

золотаря, представника стилю бароко (1677–1762). 

●  310 років від дня народження Юревича Михайла, українського ювеліра 

(срібляр; 1707–р. смерті невід.). 

● 285 років від дня народження Атаназевича Івана Михайловича, 

українського золотаря (1732–1825). 

● 280 років від дня народження Деші Василя Олексійовича, українського 

майстра золотих та срібних справ (1737 – бл. 1805). 

● 275 років від дня народження Ааронського Федора Івановича (у чер-

нецтві – Феодосій), українського живописця, фініфтяра, іконописця (бл. 1742–1825). 

● 175 років від дня народження Мегединюка Марка Степановича, укра-

їнського різьбяра по дереву (1842–1912). 

● 130 років від дня народження Тим’яка Юрія Івановича, українського 

майстра художньої кераміки (1887–р. смерті невід.). 

● 125 років від дня народження Бутка Олексія Івановича, українського 

майстра народної кераміки (1892–1960). 

● 125 років від дня народження Довгошиї Василя Якимовича, українсь-

кого майстра народного декоративного розпису (1892–1933). 

● 120 років від дня народження Корпанюка Петра Івановича, українсько-

го майстра різьблення по дереву та інкрустації (1897–1961). 

● 235 років від дня смерті Дмитровича Івана Андрійовича, українського 

золотаря (р. народження невід.–1782). 

● 210 років від дня смерті Зелінського Федора Івановича, українського 

золотаря (1766–бл. 1807). 

● 150 років від дня смерті Коробки Федора Михайловича, українського 

золотаря (1789–1867). 

у галузі бібліотечної справи і бібліографії:  

● 250 років від дня народження Джунковського Василя Яковича, 

українського філолога, педагога, перекладача, каталогознавця, бібліотекаря та 

бібліографа (1767–1826). 

у галузі фольклору та етнографії:  

● 240 років від дня народження Зубрицького Дениса Івановича, українсь-

кого історика, етнографа, фольклориста, архівіста (1777–1862). 

● 180 років від дня народження Іванова Петра Васильовича, україн- 

ського етнографа, фольклориста (1837–1931). 

●  180 років від дня народження Котляревського Олександра Олександ-

ровича, українського етнографа, філолога, мовознавця, славіста, археолога, 

педагога (1837–1881). 

● 180 років від дня народження Менчиця Володимира Амвросійовича, 

українського фольклориста, етнографа, книгаря (1837–1916). 

●  165 років від дня народження Неймана Чеслава (Цеслав) Гермогенови-
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ча, українського та польського фольклориста, етнографа, археолога, представ-

ника української школи в польській історичній літературі (1852–1906). 

● 160 років від дня народження Димінського Йосипа Андрійовича, 

українського фольклориста, етнографа, педагога (1857–1893). 

●  160 років від дня народження Зарецького Івана Антоновича, українсь-

кого дослідника народних художніх промислів, археолога, етнографа, музейного 

діяча (1857–1937). 

● 145 років від дня народження Павловича Юрія Юрійовича, україн- 

ського художника-етнографа (1872–1947). 

● 150 років від дня смерті Арандаренка Миколи Івановича, україн- 

ського історика, етнографа (1795–1867). 

●  130 років від дня смерті Лукашевича Платона Якимовича, українсько-

го фольклориста, етнографа (1806–1887). 

у галузі кіномистецтва:  

● 160 років від дня народження Федецького Альфреда Костянтиновича, 

українського кінооператора, фотографа (1857–1902). 

● 145 років від дня народження Олексієнка Олексія Михайловича, укра-

їнського актора театру і кіно, одного з перших вітчизняних кінорежисерів 

(1872–1942). 

● 140 років від дня народження Авдєєва Всеволода Миколайовича, укра-

їнського артиста цирку (борець), театру і кіно (1877–1932). 

● 135 років від дня народження Коваленка Володимира, українського 

кінорежисера (1882–1955). 

● 130 років від дня народження Бєльського Михайла Борисовича, укра-

їнського кінооператора (1887–1957). 

● 130 років від дня народження Бонч-Томашевського Михайла Михай-

ловича, українського та російського кінорежисера, журналіста, літератора 

(1887–1939). 

● 130 років від дня народження Замкового Лева Семеновича, українсько-

го кінорежисера, організатора кіновиробництва, актора (1887–після 1961). 

     у галузі мистецтвознавства:  

● 130 років від дня народження Гілярова Сергія Олексійовича, україн- 

ського історика мистецтва та музеєзнавця (1887–1946). 

●  120 років від дня народження Комашки Антона Михайловича, україн- 

ського живописця і мистецтвознавця (1897–1970). 

     у галузі літератури:  

● 380 років від дня народження Андрелли Михайла, українського 

письменника-полеміста, громадського та церковного діяча (1637–1710). 

● 275 років від дня народження Некрашевича Івана Георгійовича, 

українського поета, проповідника (1742–після 1796). 

● 260 років від дня народження Ковалинського Михайла Івановича, 
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українського та російського письменника, педагога, освітнього діяча (1757–

1807). 

●  240 років від дня народження Гоголя (Гоголь-Яновський) Василя Пана-

совича, українського драматурга, поета (1777–1825). 

● 220 років від дня народження Котлярова Прокопа Степановича, 

українського письменника, поета, драматурга (1797–1857). 

● 200 років від дня народження Петренка Михайла Миколайовича, 

українського поета-романтика, драматурга (1817–1862). 

●  200 років від дня народження Псьол Олександри Іванівни, української 

поетеси (1817–1887). 

●  170 років від дня народження Пуздрача Семена Даниловича, українсь-

кого народного оповідача, гумориста, казкаря (1847–1929). 

● 160 років від дня народження Кибальчич (дівоче прізв. – Симонова) 

Надії Матвіївни, української письменниці (1857–1918). 

● 150 років від дня народження Грицька Григоренка (справж. – Судов-

щикова-Косач Олександра Євгенівна), української письменниці, перекладача, 

громадського діяча (1867–1924). 

●  120 років від дня народження Сайка Миколи Пилиповича, українсько-

го поета, критика, літературознавця, педагога (1897–1949). 

● 110 років від дня народження Розіна Наума Йосиповича, українського 

прозаїка (1907–1942). 

 

♦ 175 років (1842) від дня виходу в світ у м. Харкові першого повного 

видання поеми І. Котляревського «Енеїда». 

 

 

 

  2017 рік привертає увагу до сумної дати в історії української культури 

  – 80 років тому (1937) за брамою Соловецького монастиря було 

розстріляно кращих представників української інтелігенції: творця театру 

«Березіль» Леся Курбаса, письменників М. Зерова, М. Куліша, Г. Епіка, В. 

Підмогильного, В. Поліщука, П. Филиповича, М. Ірчана, М. Вороного та ін. 

 

        
  Громадськість України відзначатиме також ювілейні дати  

у житті творчих спілок, закладів культури,  

мистецьких колективів та навчальних закладів: 
 

● 85 років (1932) з часу заснування Національної спілки композиторів 

України. 

●  60 років (1957) – Національної спілки кінематографістів України. 

●  30 років (1987) – Всеукраїнської спілки дизайнерів. 
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* * * 
       ● 145 років з часу відкриття  Херсонської обласної універсальної наукової 

бібліотеки імені Олеся Гончара (1872). 

       ● 140 років – Чернігівської обласної універсальної наукової бібліотеки  

ім. В. Г. Короленка (1877).  

       ● 110 років (15 лютого 1907 р.) – Вінницької обласної універсальної науко-

вої бібліотеки ім. К. А. Тімірязєва. 

 ●  90 років – Дніпропетровської обласної бібліотеки для дітей (1927). 

 ●  80 років – Харківської обласної бібліотеки для дітей (1937). 

       ●  80 років – Хмельницької обласної бібліотеки для дітей ім. Т. Г. Шевченка 

(1937). 
       ●  50 років – Національної бібліотеки України для дітей (м. Київ; 1967). 

 

 

 

 ● 115 років (1902) з часу відкриття у м. Чернігові першого в Україні музею 

українських старожитностей ім. В. Тарнавського.  

 ●  90 років – Вінницького літературно-меморіального музею М.М. Коцюбин- 

ського (1927). 

 ●  80 років – Кременецького краєзнавчого музею (Тернопільська обл., 1937). 

 ●  65 років – Полтавського літературно-меморіального музею І. П. Котлярев-

ського (1952). 

 

 

 

       ●  80 років від часу створення Національного заслуженого академічного ан-

самблю танцю України ім. Павла Вірського (1937). 

       ●  80 років – Національного одеського філармонійного оркестру (1937). 

       ●  80 років – Вінницької обласної філармонії (1937). 

       ●  60 років – Черкаського академічного заслуженого українського народного 

хору Черкаської обласної філармонії (1957). 

 
     

● 100 років від часу заснування Національної академії образотворчого 

мистецтва і архітектури (м. Київ, 1917). 

      ●  100 років – Харківського національного університету мистецтв ім. І. П. Ко-

тляревського (1917). 

      ●  80 років – Державної художньої середньої школи ім. Т. Г. Шевченка (м. Ки-

їв, 1937). 

                                                       

      

● 150 років від часу створення Національного академічного театру опери 

та балету України ім. Т. Г. Шевченка (Національна опера України, 1867). 
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 ● 135 років – Кіровоградського академічного обласного українського музи-

чно-драматичного театру ім. М. Л. Кропивницького (1882). 

 ● 100 років – Національного академічного українського драматичного теат-

ру ім. Марії Заньковецької (м. Львів, 1917). 

 ● 90 років – Дніпропетровського академічного театру російської драми  

ім. М. Горького (1927). 

●  90 років  –  Київського державного академічного театру ляльок (1927). 

● 90 років – Миколаївського академічного українського театру драми та 

музичної комедії (1927). 

● 85 років – Черкаського академічного обласного українського музично-

драматичного театру ім. Т. Г. Шевченка (1932). 

●  70 років – Одеського академічного театру музичної комедії ім. М. Г. Водя-

ного (1947). 
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СС ІІ ЧЧ ЕЕ НН ЬЬ  

1 – 180 років від дня народження Александровича Митрофана Мико-

лайовича, українського письменника, історика, етнографа, фольклориста, крає- 

знавця (1837–1881). 

– 125 років від дня народження Спаської Євгенії Юріївни, українського 

етнографа, мистецтвознавця (1892–1980). 

– 95 років від дня народження Афанасьєва Василя Андрійовича, україн- 

ського мистецтвознавця, історика мистецтва, критика (1922–2002). 

– 90 років від дня народження Євси Андрія Івановича, українського пись- 

менника, перекладача, журналіста (1927–2015). 

– 80 років від дня народження Сніжного Володимира Адольфовича, укра- 

їнського театрального актора, педагога, народного артиста України (1937–2012). 

– 75 років від дня народження Кононенка Данила Андрійовича, україн- 

ського поета, перекладача, публіциста, громадського діяча, заслуженого 

журналіста України, заслуженого діяча мистецтв АРК (1942–2015). 

– 70 років від дня народження Завального Миколи Яковича, україн- 

ського поета, прозаїка, журналіста (1947). 

–  70 років від дня народження  Мірошниченка Миколи Миколайовича, 

українського поета, перекладача, літературознавця (1947–2009). 

– 70 років від дня народження Пака Василя Миколайовича, україн- 

ського хореографа, артиста балету, заслуженого працівника культури України 

(1947–2014). 

– 65 років від дня народження Вепрук Марії Андріївни, українського 

майстра декоративно-ужиткового мистецтва (ліжникарство; 1952). 

– 65 років від дня народження Сусака Михайла Миколайовича, україн- 

ського майстра декоративно-ужиткового мистецтва (художня кераміка; 1952). 

– 55 років від дня народження Ковача Антона Михайловича, україн- 

ського живописця, графіка, заслуженого художника України (1962). 

– 55 років від дня народження Перуна Тараса Онуфрійовича, україн- 

ського фотохудожника (1962). 

– 50 років від дня народження Павлюка Ігоря Зіновійовича, україн- 

ського письменника, драматурга, бібліографа, літературознавця (1967). 

2 – 155 років від дня народження Безсмертного Володимира Андрі- 

ановича, українського архітектора, інженера, педагога (1862–1940). 

– 115 років від дня народження Радчука Федора Івановича, українського 

актора театру і кіно, народного артиста УРСР (1902–1986). 

– 100 років від дня народження Афанасьєва Віктора Андрійовича, укра- 

їнського театрального актора, режисера, педагога, народного артиста УРСР 

(1917–1987). 

– 85 років від дня народження Петрова Івана Платоновича, україн- 

ського артиста розмовного жанру, заслуженого артиста України (1932–2000). 

– 70 років від дня народження Галинської Галини Іванівни, україн- 

ського графіка, педагога, заслуженого діяча мистецтв України (1947). 
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– 70 років від дня народження Федаса Йосипа Юхимовича, україн- 

ського фольклориста, театрознавця, педагога (1947–2013). 

– 65 років від дня народження Мокрицької Ганни Павлівни, україн- 

ського бібліографа (1952). 

–  65 років від дня народження Свидюка Миколи Івановича, українського 

композитора, естрадного співака (баритон), народного артиста України (1952). 

3  – 145 років від дня народження Демидової (справж. – Демиденко) Ана-

стасії Андріївни, української театральної актриси, оперної співачки (сопрано; 

1872–1946). 

– 75 років від дня народження Низового Івана Даниловича, україн- 

ського поета, прозаїка, публіциста, журналіста, редактора, громадського діяча 

(1942–2011). 

–  75 років від дня народження Погрібного Анатолія Григоровича, україн- 

ського критика, літературознавця, публіциста, педагога, громадського діяча, 

лауреата Національної премії України ім. Тараса Шевченка (1942–2007). 

– 70 років від дня народження Клеця Івана Тарасовича, українського 

живописця, заслуженого художника України (1947). 

– 70 років від дня народження Любас Ганни Андріївни, українського 

майстра декоративно-ужиткового мистецтва (вишивка; 1947). 

4  – 180 років від дня народження Житецького Павла Гнатовича, укра-

їнського мовознавця, лексикографа, фольклориста, педагога, громадського діяча 

(1837–1911). 

– 135 років від дня народження Турули Євгена Теодоровича, україн- 

ського диригента, композитора, педагога (1882–1951). 

– 75 років від дня народження Антонченка Віктора Івановича, україн- 

ського організатора кіновиробництва (1942). 

– 75 років від дня народження Ткача Миколи Михайловича, україн- 

ського поета, етнолога, публіциста і педагога (1942). 

5 – 180 років від дня народження Кульженка Стефана Васильовича, 

українського друкаря, книговидавця (1837–1906). 

– 85 років від дня народження Шкурина Віктора Георгійовича, україн- 

ського режисера-документаліста, народного артиста України, лауреата 

Державної премії України ім. Т. Г. Шевченка (1932). 

– 75 років від дня народження Ільїна Вадима Григоровича, україн- 

ського композитора, заслуженого діяча мистецтв України (1942). 

– 70 років від дня народження Киви Олега Пилиповича, українського 

композитора, педагога, музично-громадського діяча, народного артиста України 

(1947–2007). 

6  – 100 років від дня народження Івакіна Юрія Олексійовича, українсь-

кого літературознавця, прозаїка, дослідника творчості Т. Г. Шевченка, лауреата 

Державної премії УРСР ім. Т. Г. Шевченка (1917–1983). 

– 95 років від дня народження Серебрякова Леоніда Борисовича, 

українського гумориста, сатирика, журналіста (1922–2013). 



Січень 
 

20 

 

–  80 років від дня народження Єрмоленка Василя Пилиповича, україн-

ського майстра декоративно-ужиткового мистецтва (кераміка), заслуженого 

художника України (1937). 

– 80 років від дня народження Кагарлицького Миколи Федосійовича, 

українського мистецтвознавця, критика, перекладача, громадського діяча, заслу-

женого діяча мистецтв України (1937–2015). 

– 80 років від дня народження Кримчука Григорія Павловича, україн- 

ського прозаїка, публіциста, заслуженого журналіста України (1937). 

– 70 років від дня народження Гачегової Ніни Федорівни, українського 

майстра декоративно-ужиткового мистецтва (вишивка; 1947). 

– 65 років від дня народження Осипова Володимира Олексійовича, 

українського театрознавця, заслуженого діяча мистецтв України (1952). 

– 55 років від дня народження Колечко Тетяни Миколаївни, україн- 

ського емальєра (техніка гарячої емалі на міді), живописця, графіка (1962). 
– 60 років від дня смерті Бучми Амвросія Максиміліановича, україн- 

ського актора, режисера, педагога, народного артиста СРСР, лауреата державних 

премій СРСР (1891–1957). 

7 – 90 років від дня народження Братуня Ростислава Андрійовича, 

українського поета, драматурга, публіциста, громадського діяча (1927–1995). 

– 85 років від дня народження Бондарєвої Ольги Кирилівни, україн- 

ського майстра декоративно-ужиткового мистецтва (ткацтво), заслуженого май- 

стра народної творчості України (1932). 

– 75 років від дня народження Салиги Тараса Юрійовича, українського 

літературознавця, критика, публіциста, педагога (1942). 

– 70 років від дня народження Самчук Віри Григорівни, української теа- 

тральної актриси, заслуженої артистки України (1947). 

– 65 років від дня народження Ковшури Віри Василівни, українського 

мистецтвознавця, заслуженого діяча мистецтв України (1952). 

8  – 155 років від дня народження Брикіна Степана Васильовича, росій-

ського та українського співака (баритон), оперного антрепренера, педагога 

(1862–1912). 

– 110 років від дня народження Шульмана Семена Лазаревича, україн- 

ського кінорежисера (1907–1986). 

– 105 років від дня народження Філіпенка Аркадія Дмитровича, україн- 

ського композитора, народного артиста УРСР (1912–1983). 

– 75 років від дня народження Бабенка Миколи Андрійовича, україн- 

ського актора театру і кіно, народного артиста України (1942–2005). 

– 65 років від дня народження Волосецької-Аль Коні Яніни Михай- 

лівни, української поетеси, перекладача (1952). 

– 65 років від дня народження Джарти Лариси Михайлівни, україн- 

ського майстра монументально-декоративного мистецтва, живописця, заслуже- 

ного художника України (1952). 

–  55 років від дня народження Гоголя Василя Даниловича, українського 
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скульптора, педагога, заслуженого діяча мистецтв України (1962). 

9  – 100 років від дня народження Гумініловича Степана Володимиро- 

вича, українського хорового диригента, композитора в Канаді (1917–1985). 

– 90 років від дня народження Голобородька Юрія Костянтиновича, 

українського прозаїка, публіциста, заслуженого журналіста України (1927–2009). 

– 90 років від дня народження Симоненка Петра Іларіонович, україн-

ського прозаїка, критика, перекладача, журналіста (1927–1987). 

–  80 років від дня народження Маркової Валентини Леонідівни, україн-

ського редактора кіно, сценариста (1937). 

–  80 років від дня народження Міхеєва Бориса Олександровича, україн-

ського композитора, домриста, педагога, заслуженого діяча мистецтв України 

(1937). 

10  – 420 років від дня народження Могили Петра Симеоновича, україн-

ського церковного і освітнього діяча, мецената, архімандрита Києво-Печерської 

лаври, митрополита Київського та Галицького, православного святого (1597–1647). 

– 95 років від дня народження Пронька Михайла Григоровича, україн- 

ського поета, прозаїка (1922–2006). 

– 90 років від дня народження Тихого Івана Антоновича, українського 

живописця, педагога, заслуженого діяча мистецтв УРСР (1927–1982). 

– 85 років від дня народження Кривошея Павла Петровича, україн- 

ського кінооператора (1932–1996). 

– 85 років від дня народження Палецького Ростислава Михайловича, 

українського майстра декоративно-ужиткового мистецтва (декоративний роз-

пис), заслуженого майстра народної творчості УРСР (1932–1978). 

–  80 років від дня народження Краковецької Зеновії Романівни, україн- 

ського майстра декоративно-ужиткового мистецтва (кераміка, українські костю- 

ми), мистецтвознавця, заслуженого майстра народної творчості України (1937). 

– 75 років від дня народження Мачківського Миколи Антоновича, 

українського поета, прозаїка, літературознавця (1942). 

– 65 років від дня народження Покотило Тамари Володимирівни, 

українського художника декоративно-ужиткового мистецтва (батик; 1952). 

11 – 115 років від дня народження Виноградової Олени Іванівни, україн- 

ської оперної співачки (ліричне сопрано), педагога, заслуженої артистки УРСР 

(1902–1976). 

– 110 років від дня народження Морозової Анастасії Іванівни, україн- 

ської театральної актриси, народної артистки УРСР (1907–1984). 

– 90 років від дня народження Непоменка Федора Івановича, україн- 

ського прозаїка (1927–2012). 

– 70 років від дня народження Бабій-Очеретовської Неоніли Леонідів- 

ни, українського музикознавця, філософа, педагога (1947). 

– 70 років від дня народження Демчука Романа Степановича, україн- 

ського прозаїка, поета-гумориста (1947). 

–  65 років від дня народження Лисенко-Ткачук Ірини Василівни, укра- 
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їнського живописця, заслуженого діяча мистецтв України (1952). 
–  60 років від дня смерті Маслова Сергія Івановича, українського літера-

турознавця, краєзнавця, педагога, бібліотекознавця та бібліографа (1880–1957). 

12  – 240 років від дня народження Давидова Степана Івановича, україн-

ського та російського композитора, диригента, педагога (1777–1825). 

– 130 років від дня народження Дєєвої Ірини Савелівни, першої жінки-

режисера в Україні (1887–1971) 

– 95 років від дня народження Хитрикова Василя Пимоновича, україн- 

ського живописця, народного художника УРСР (1922–1987). 

– 75 років від дня народження Юсипа Дмитра Якимовича, українського 

письменника, журналіста, публіциста, літературного критика, громадського 

діяча (1942). 

– 70 років від дня народження Никорович-Кахнікевич Надії Василівни, 

українського майстра декоративно-ужиткового мистецтва (художня кераміка), 

заслуженого майстра народної творчості України (1947). 

– 65 років від дня народження Бориса Ігоря Олександровича, україн- 

ського театрального режисера, педагога, заслуженого діяча мистецтв України 

(1952). 

– 65 років від дня народження Ілляшенко Валентини Петрівни, україн- 

ської актриси театру і кіно, заслуженої артистки України (1952). 

13  – 175 років від дня народження Мови Василя Семеновича, українсь-

кого поета, прозаїка, драматурга, мемуариста, перекладача (1842–1891). 

– 75 років від дня народження Чащиної Лідії Олександрівни, україн- 

ської актриси кіно, заслуженої артистки України (1942). 

– 70 років від дня народження Іваницької (Федянина) Тамари Федо- 

рівни, українського кінооператора (1947). 

14 – 135 років від дня народження Огієнка Івана Івановича (митро- 

полит Іларіон), українського церковного, політичного і громадського діяча, 

філософа, книговидавця, редактора, мовознавця, лексикографа, історика церкви, 

педагога (за ін. відомостями 15.01.1882–1972). 

–  125 років від дня народження Коцюби (справж. – Коцегуб) Гордія Мак- 

симовича, українського прозаїка (1892–1938). 

–  115 років від дня народження Минка Василя Петровича, українського 

прозаїка, драматурга-комедіографа (1902–1989). 

–  95 років від дня народження Гнєздилова Василя Георгійовича, україн- 

ського архітектора, скульптора, заслуженого архітектора України, лауреата  Дер- 

жавної премії УРСР ім. Т. Г. Шевченка (1922–1999). 

– 90 років від дня народження Охріменка Василя Івановича, україн- 

ського диригента, народного артиста України (1927–2006). 

– 80 років від дня народження Гуцала Євгена Пилиповича, українсько- 

го поета, розаїка, сценариста, публіциста, журналіста, лауреата Державної 

премії УРСР ім. Т. Г. Шевченка (1937–1995). 

– 75 років від дня народження Гея Василя Степановича, українського 
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поета, прозаїка, публіциста, заслуженого діяча мистецтв України (1942–2016). 

– 75 років від дня народження Коряка Василя Мусійовича, українського 

поета-гумориста, сатирика, педагога (1942–2015). 

– 70 років від дня народження Мамикіної Людмили Михайлівни, укра-

їнської театральної актриси, педагога, заслуженої артистки України (1947). 

15 – 175 років від дня народження Гембицького Тита Гавриловича, 

українського театрального актора, режисера (1842–1908). 

– 110 років від дня народження Жданова Сергія Сергійовича, україн- 

ського композитора (1907–1968). 

– 110 років від дня народження Ісаєва Костянтина Федоровича, росій- 

ського та українського кіносценариста, драматурга (1907–1977). 

– 85 років від дня народження Сосюри Володимира Володимировича, 

українського редактора, кінодраматурга, заслуженого працівника культури 

України (1932). 

– 80 років від дня народження Морданя Володимира Григоровича, укра- 

їнського поета, громадського діяча (1937). 

– 80 років від дня народження Павленко (Горбоконь) Раїси Іванівни, 

українського бібліотекознавця, бібліографа, заслуженого працівника культури 

України (1937). 

– 75 років від дня народження Левчишина Миколи Матвійовича, україн- 

ського живописця, графіка, скульптора, кераміста (1942). 

– 75 років від дня народження Самарської Ганни Миколаївни, україн- 

ського майстра декоративно-ужиткового мистецтва (народний декоративний 

живопис, петриківський розпис), народного художника України (1942). 

– 70 років від дня народження Колобкова Сергія Павловича, українсь- 

кого композитора, педагога (1947–2005). 

– 70 років від дня народження Суховецького Миколи Михайловича, 

українського поета, прозаїка (1947). 

16  – 165 років від дня народження Білінського Миколи Івановича, укра- 

їнського історика, етнографа, мовознавця, краєзнавця, бібліографа (1852–1937). 

– 75 років від дня народження Качана Анатолія Леонтійовича, україн-

ського поета, прозаїка, заслуженого працівника культури України (1942). 

– 70 років від дня народження Скопича Василя Платоновича, україн- 

ського баяніста, народного живописця, заслуженого майстра народної творчості 

України (1947). 

– 70 років від дня народження Суханової Вікторії Георгіївни, україн- 

ського кінознавця (1947). 

–  65 років від дня народження Демиденка Олександра Івановича, укра- 

їнського живописця, педагога, заслуженого художника України (1952). 

– 60 років від дня народження Бєляєвої Раїси Андріївни, українського 

літератора, мемуариста, кінознавця (1957). 

– 60 років від дня народження Карпенюк (Василик) Любові Іванівни, 

української поетеси, педагога (1957). 
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– 55 років від дня народження Юріної Людмили Єгорівни, українського 

композитора (1962). 

17 – 140 років від дня народження Загарова (справж. – Фессінг) Олек- 

сандра Леонідовича, українського та російського актора театру і кіно, 

режисера, заслуженого діяча мистецтв РРФСР (1877–1941). 

– 125 років від дня народження Котка Дмитра Васильовича, україн- 

ського хорового диригента, композитора, музично-громадського діяча (1892–1982). 

– 110 років від дня народження Китастого Григорія Трохимовича, укра- 

їнського композитора, диригента, бандуриста, Героя України, лауреата 

Державної премії України ім. Т. Г. Шевченка (1907–1984). 

– 80 років від дня народження Анищенко Алли Михайлівни, україн- 

ського архітектора, заслуженого архітектора України (1937). 

– 75 років від дня народження Горака Романа Дмитровича, українсь- 

кого прозаїка, есеїста, заслуженого працівника культури України, лауреата 

Національної премії України ім. Тараса Шевченка (1942). 

– 75 років від дня народження Коваля Юрія Андрійовича, українського 

прозаїка, публіциста (1942). 

– 70 років від дня народження Ворони Олександра Івановича, україн- 

ського живописця (1947). 

18 – 135 років від дня народження Екстер Олександри Олександрівни, 

українського живописця, художника театру і кіно, педагога (1882–1949). 

– 110 років від дня народження Шерегія (Грім) Юрія-Августина Миро- 

новича, українського режисера, актора, драматурга, театрального діяча (1907–

1990).   

– 65 років від дня народження Губаля Богдана Івановича, українсь- 

кого майстра декоративно-ужиткового мистецтва (гобелен), живописця, графіка, 

педагога, заслуженого діяча мистецтв України (1952). 

19 – 145 років від дня народження Аркадьєва Івана Петровича, україн- 

ського та російського диригента, композитора, педагога (1872–1946). 

– 105 років від дня народження Левчука Тимофія Васильовича, україн-

ського кінорежисера, педагога, народного артиста СРСР, лауреата Державної 

премії УРСР ім. Т. Г. Шевченка (1912–1998). 

– 95 років від дня народження Гавриша Володимира Васильовича, 

українського майстра декоративно-ужиткового мистецтва (художнє різьблення 

по дереву, інкрустація), педагога (1922–1988). 

– 80 років від дня народження Возіянова Миколи Кириловича, україн- 

ського поета, прозаїка, гумориста (1937). 

– 65 років від дня народження Омельченко Олександри Олексіївни, 

української поетеси, прозаїка, драматурга, перекладача (1952).  

– 55 років від дня народження Маловицького Олега Ігоровича, україн- 

ського кінооператора (1962). 

20 – 140 років від дня народження Альбиковського Миколи Клеофасі- 

йовича, українського драматурга, актора, театрального діяча (1877–після 1933).  
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– 80 років від дня народження Турбал Ніни Лук’янівни, української 

поетеси (1937). 

– 75 років від дня народження Євдокименка Анатолія Кириловича, 

українського музиканта, народного артиста України (1942–2002). 

–  75 років від дня народження Качуріна В’ячеслава Тимофійовича,  укра- 

їнського поета (1942). 

– 65 років від дня народження Гуменчука Олександра Івановича, україн- 

ського живописця, дизайнера, педагога, заслуженого художника України (1952). 

–  65 років від дня народження Донича Івана Костянтиновича, українсь-

кого прозаїка, поета, гумориста, живописця, графіка (1952). 

– 65 років від дня народження Романька Валерія Івановича, україн- 

ського літературознавця, критика, краєзнавця, педагога (1952). 

21 – 135 років від дня народження Золотова Григорія Олександровича, 

українського живописця, графіка, педагога (1882–1960). 

– 85 років від дня народження Соловія Юрія Богдановича, українського 

хорового диригента, заслуженого працівника культури УРСР (1932–1982). 

– 80 років від дня народження Радовського Володимира Сергійовича, 

українського прозаїка, публіциста (1937). 

– 75 років від дня народження Опанасенко Ніни Петрівни, української 

поетеси, прозаїка, есеїста (1942– 2013). 

– 70 років від дня народження Віга Яноша Яношевича, українського архі- 

тектора, народного архітектора України (1947). 

– 70 років від дня народження Тимошенка Володимира Івановича, укра- 

їнського театрального актора, заслуженого артиста України (1947). 

22 – 100 років від дня народження Ворвулєва Миколи Дмитровича, укра- 

їнського та білоруського оперного співака (баритон), народного артиста СРСР 

(1917–1967). 

– 75 років від дня народження Степанюка Михайла Івановича, україн- 

ського поета, гумориста (1942). 

23 – 115 років від дня народження Усенка Павла Матвійовича, україн- 

ського поета, журналіста (1902–1975). 

– 70 років від дня народження Рудченка Юрія Івановича, українського 

кіноактора, заслуженого артиста України (1947). 

24 – 70 років від дня народження Терещенко Ірини Георгіївни, україн- 

ської кіноактриси (1947). 

         –  60 років від дня народження Ткаченка Сергія Миколайовича, україн- 

ського поета (1957). 

25 – 85 років від дня народження Базела Йосипа Йосиповича, україн- 

ського композитора, педагога (1932–2013). 

– 80 років від дня народження Гнєдаш Руслани Борисівни, українського 

музикознавця (1937–2013). 

– 60 років від дня народження Клічака Василя Йосиповича, україн- 

ського поета, видавця, заслуженого журналіста України (1957). 
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– 75 років від дня смерті Кримського Агатангела Юхимовича, україн- 

ського письменника, мовознавця, славіста, перекладача (1871–1942). 

26 – 240 років від дня народження Ломиковського Василя Яковича, 

українського історика, етнографа, перекладача (1777–1848).  

– 125 років від дня народження Хуторяна Антона Семеновича, укра- 

їнського поета, журналіста, перекладача (1892–1955). 

– 120 років від дня народження Кулика Івана Юліановича, українського 

поета, прозаїка, перекладача, громадського діяча (1897–1937). 

– 70 років від дня народження Галькун Тетяни Дмитрівни, українського 

живописця, педагога, народного художника України (1947). 

– 65 років від дня народження Гуменного Володимира Лук’яновича, 

українського живописця, графіка (1952–2013). 

– 65 років від дня народження Клімової Олени Миколаївни, україн- 

ського майстра декоративно-ужиткового мистецтва (художня вишивка; 1952).  
– 50 років від дня народження Трохим (Приходько) Наталії Георгіївни, 

української поетеси, перекладача, видавця (1967). 

27 – 95 років від дня народження Декерменджі Михайла Дмитровича, 

українського скульптора (1922–1971). 

– 75 років від дня народження Какала Олексія Васильовича, україн- 

ського живописця, заслуженого художника України (1942). 

– 50 років від дня народження Бондар Наталії Петрівни, українського 

бібліографа, джерелознавця (1967). 

28 – 100 років від дня народження Волкової Ніни Павлівни, україн- 

ського живописця (1917–1993). 

– 80 років від дня народження Гуменюка Петра Микитовича, україн- 

ського живописця (1937). 

– 75 років від дня народження Берези Євгена Яковича, українського спі- 

вака (лірико-драматичний тенор), заслуженого артиста України (1942). 

– 60 років від дня народження Тараненко Ольги Степанівни, україн- 

ської поетеси (1957). 

– 55 років від дня народження Охапкіна Олександра Ігоровича, україн- 

ського живописця, заслуженого художника України (1962). 

– 55 років від дня народження Руснак Лариси Омелянівни, української 

актриси театру і кіно, народної артистки України (1962). 

29 – 145 років від дня народження Шабленка Антона Яковича, україн- 

ського прозаїка, поета, публіциста, редактора (1872–1930). 

– 80 років від дня народження Триліса Василя Герасимовича, україн- 

ського хорового диригента, фольклориста, перекладача (1937). 

– 55 років від дня народження Денисенко Марини Геннадіївни, україн- 

ського композитора (1962). 

– 55 років від дня народження Петріва Володимира Юліановича, україн- 

ського актора театру і кіно, режисера, театрознавця, педагога, народного арти- 

ста України, лауреата Національної премії України ім. Тараса Шевченка (1962). 
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30 – 125 років від дня народження Бондаренка Григорія Антоновича, 

українського графіка, книжкового ілюстратора, педагога (1892–1969).  

– 120 років від дня народження Хащевацького Мойсея Ізраїльовича, 

українського поета (1897–1943). 

– 75 років від дня народження Пархуць Ганни Йосипівни, українського 

майстра декоративно-ужиткового мистецтва (вишивка), заслуженого майстра 

народної творчості України (1942). 

31 – 75 років від дня народження Куркчі Федора Івановича, українсько- 

го майстра декоративно-ужиткового мистецтва (кераміка, різьба по дереву; 1942). 

– 65 років від дня народження Тарасова Сергія Андрійовича, україн- 

ського художника кіно (1952). 

– 60 років від дня народження Захарука Володимира Миколайовича, 

українського фотохудожника (1957). 
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ЛЛ ЮЮ ТТ ИИ ЙЙ  

1 – 190 років від дня народження Дідицького Богдана Андрійовича, 

українського видавця, історика, поета, прозаїка, публіциста, перекладача, 

громадського діяча (1827−1909).  

– 175 років від дня народження Орловського Володимира Донато- 

вича, українського живописця, одного із засновників пейзажу в українському 

живописі (1842–1914). 

– 120 років від дня народження Маланюка Євгена Филимоновича, 

українського поета, мистецтвознавця, культуролога, публіциста, літературного 

критика (1897–1968). 

– 115 років від дня народження Лятуринської Оксани Михайлівни, укра- 

їнської поетеси, прозаїка, живописця, скульптора у США (1902–1970). 

– 95 років від дня народження Лисюка Панаса Павловича, українського 

літературознавця, критика, публіциста (1922–2012). 

– 85 років від дня народження Бабича Василя Степановича, україн- 

ського бібліографа, бібліотекознавця, історика, педагога, заслуженого працівни- 

ка культури України (1932–2016). 

– 80 років від дня народження Рожена Олександра Павловича, українсь-

кого сценариста, літератора, журналіста (1937–2016). 

– 70 років від дня народження Косарєвої Надії Борисівни, українського 

художника театру (1947). 

– 70 років від дня народження Михайличенко Галини Олександрівни, 

українського майстра декоративно-ужиткового мистецтва (гобелен; 1947–2011). 

– 70 років від дня народження Рибчинського Олександра Ігоровича, 

українського театрального режисера, заслуженого артиста України (1947–2014). 

– 70 років від дня народження Сланка В’ячеслава Анатолійовича, укра-

їнського актора театру і кіно, заслуженого артиста України (1947). 

– 65 років від дня народження Бенфіалова Володимира Степановича, 

українського живописця, графіка, педагога, заслуженого художника України 

(1952). 

– 65 років від дня народження Коваля Миколи Олексійовича, україн- 

ського оперного співака (лірико-драматичний баритон), педагога, народного 

артиста України (1952).  

– 65 років від дня народження Рожка Івана Ярославовича, українського 

режисера, заслуженого діяча мистецтв України (1952). 

– 55 років від дня народження Даньковського Ігоря Івановича, україн- 

ського хорового диригента, педагога (1962). 

2 – 205 років від дня народження Гребінки Євгена Павловича, україн- 

ського байкаря, белетриста, педагога, видавця (1812–1848). 
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– 130 років від дня народження Пазовського Арія Мойсейовича, 

українського та російського диригента, народного артиста СРСР (1887–1953). 

– 95 років від дня народження Пономаренка Анатолія Федоровича, 

українського художника театру і кіно, графіка, заслуженого художника України 

(1922–2006). 

– 85 років від дня народження Бабич Євдокії Кононівни, українського 

бібліографа, бібліотекознавця, заслуженого працівника культури України (1932). 

– 80 років від дня народження Мазурика Омеляна, українського живо- 

писця у Франції (1937–2002). 

– 70 років від дня народження Агафонова Олександра Олександровича, 

українського живописця, графіка (1947). 

– 70 років від дня народження Дмитренка Олександра Івановича, укра-

їнського живописця, графіка, дизайнера, педагога (1947). 

3 –  115 років від дня народження Козака Едварда, українського худож-

ника-карикатуриста, живописця, графіка, редактора, видавця (1902–1992). 

– 80 років від дня народження Артамонова Валентина Аркадійовича, 

українського редактора кіно, сценариста (1937–1991). 

– 80 років від дня народження Супруна Павла Степановича, україн- 

ського кобзаря, піаніста, заслуженого працівника культури України (1937). 

– 75 років від дня народження Пахомова Анатолія Івановича, україн- 

ського прозаїка, поета, гумориста (1942). 

– 65 років від дня народження Лозко Галини Сергіївни, українського 

публіциста, філософа, етнолога, релігієзнавця (1952). 

4 – 140 років від дня народження Макаренка Миколи Омеляновича, 

українського мистецтвознавця, археолога (1877–1938). 

– 80 років від дня народження Гриця Гайового (справж. – Гайовий Григо- 

рій Титович), українського поета, прозаїка, публіциста, сатирика (1937). 

– 80 років від дня народження Саранчука Володимира Михайловича, 

українського театрального режисера, народного артиста України (1937). 

– 75 років від дня народження Рубана Василя Федоровича, українського 

поета, прозаїка, публіциста (1942). 

– 70 років від дня народження Рисюкової Наталі Дмитрівни, україн- 

ського редактора кіно (1947). 

– 65 років від дня народження Целоусова Вадима Борисовича, україн- 

ського живописця, заслуженого художника України (1952). 

5 – 130 років від дня народження Мюллера Володимира Миколайо- 

вича, українського та російського художника театру і кіно (1887–1975). 

– 100 років від дня народження Сільченка Федора Олександровича, укра- 

їнського кінооператора, заслуженого працівника культури України (1917–2015). 
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– 90 років від дня народження Власова Володимира Григоровича, 

українського живописця, заслуженого художника України (1927–1999). 

– 90 років від дня народження Каганової Любові Яківни, української 

театральної актриси, педагога, заслуженої артистки України (1927–2011). 

– 80 років від дня народження Авраменка Петра Івановича, україн- 

ського бандуриста, заслуженого артиста України (1937). 

– 80 років від дня народження Дубицького Никанора Миколайовича, 

українського прозаїка-гумориста, публіциста, журналіста (1937). 

– 80 років від дня народження Сидорчука Василя Івановича, українсь-

кого художника, плакатиста (1937–2005). 

6 – 100 років від дня народження Величка Юрія Олексійовича, укра- 

їнського та російського актора театру і кіно, режисера, народного артиста УРСР 

(1917–1986). 

– 80 років від дня народження Кезлі Володимира Васильовича, україн- 

ського прозаїка (1937–1984). 

– 80 років від дня народження Лагоди Алли В’ячеславівни, української 

артистки балету, педагога-балетмейстера, народної артистки України (1937). 

– 80 років від дня народження Пустовалова Олександра Івановича, укра- 

їнського диригента, народного артиста України (1937). 

– 80 років від дня народження Шевчука Анатолія Олександровича, укра- 

їнського прозаїка, публіциста, літературознавця (1937–2015). 

– 75 років від дня народження Дерев’янка Богдана Петровича, україн- 

ського композитора, диригента, педагога, музикознавця, заслуженого артиста 

України (1942). 

– 70 років від дня народження Стефаненка Василя Івановича, українсь-

кого художника монументального та декоративно-ужиткового мистецтва (1947). 

– 65 років від дня народження Донича Івана Васильовича, українського 

поета (1952–2011). 

– 65 років від дня народження Казакової Наталії Володимирівни, укра-

їнського бібліографа, бібліотекознавця, заслуженого працівника культури Укра-

їни (1952). 

– 65 років від дня народження Подоляна Михайла Михайловича, укра-

їнського скульптора (1952). 

7 – 115 років від дня народження Рудницького Антіна Івановича, 

українського композитора, хорового диригента, піаніста, педагога, музикознавця 

у США (1902–1975). 

– 75 років від дня народження Куцевич Валентини Володимирівни, укра- 

їнського живописця (1942). 

8 – 195 років від дня народження Марковича (Маркевич) Опанаса Васи- 
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льовича, українського фольклориста, етнографа, громадського діяча (1822–1867). 

– 145 років від дня народження Чардиніна (справж. – Красавчиков) 

Петра Івановича, кінорежисера, сценариста, оператора, актора епохи німого 

кіно, піонера української, російської і латвійської кінематографії (1872–1934). 

– 115 років від дня народження Котляревської Марії Євгенівни, україн- 

ського графіка (1902–1984). 

– 110 років від дня народження Ігнаткіна Івана Олександровича, україн- 

ського історика архітектури, педагога (1907–1991). 

– 75 років від дня народження Чувалової Терезії Федорівни, українсько-

го майстра декоративно-ужиткового мистецтва (гобелен), живописця (1942). 

– 65 років від дня народження Власова Олексія Федоровича, україн- 

ського живописця, заслуженого художника України (1952–2008). 

– 65 років від дня народження Левченка Івана Васильовича, україн- 

ського поета, журналіста, педагога, заслуженого журналіста України (1952). 

9 –  145 років від дня народження Усика Якова Олександровича, україн-

ського майстра декоративно-ужиткового мистецтва (різьба по дереву; 1872–1961). 

– 100 років від дня народження Перепелиці Петра Петровича, українсь-

кого театрознавця (1917–2005). 

– 75 років від дня народження Дяченко-Заєнчковської Людмили Юхи-

мівни, української театральної актриси, заслуженої артистки України (1942). 

– 70 років від дня народження Сліпича Анатолія Леонідовича, українсь-

кого художника, педагога, заслуженого діяча мистецтв України (1947). 

– 65 років від дня народження Дудкіна Олександра Володимировича, 

українського графіка, педагога (1952). 

– 65 років від дня народження Костирка Олександра Володимировича, 

українського дизайнера, графіка, живописця (1952–2001). 

– 65 років від дня народження Трегубової Наталії Миколаївни, україн-

ського скульптора, графіка (1952). 

10 – 75 років від дня народження Петрової Ольги Миколаївни, україн- 

ського живописця, графіка, мистецтвознавця, заслуженого діяча мистецтв Укра-

їни (1942). 

– 70 років від дня народження Воловик Галини Іванівни, українського 

майстра декоративно-ужиткового мистецтва (соломоплетіння), заслуженого 

майстра народної творчості України (1947). 

– 70 років від дня народження Савчука Євгена Герасимовича, українсь-

кого хорового диригента, педагога, народного артиста України, Героя України,  

лауреата Державної премії України ім. Т. Г. Шевченка (1947). 

11 – 150 років від дня народження Зініної Олени Андріївни, української 

театральної актриси, співачки (сопрано), Героя Праці (1867–1943). 
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– 135 років від дня народження Гарбуза Василя Степановича, україн- 

ського майстра декоративно-ужиткового мистецтва (художнє різьблення по 

дереву), заслуженого майстра народної творчості УРСР (1882–1972). 

– 130 років від дня народження Кржижановського Сигізмунда Доміні- 

ковича, українського та російського прозаїка, літературознавця, драматурга, 

кіносценариста, перекладача, історика і теоретика театру (1887–1950). 

– 90 років від дня народження Горохова Олексія Миколайовича, україн-

ського скрипаля, педагога, заслуженого діяча мистецтв України (1927–1999). 

– 80 років від дня народження Орленка Віталія Федоровича, україн- 

ського прозаїка (1937). 

– 60 років від дня народження Ворони Юрія Анатолійовича, україн- 

ського бібліографа, бібліотекознавця (1957). 

– 50 років від дня народження Андрушко (Костенко) Тетяни Володи- 

мирівни, української поетеси (1967). 

12 – 85 років від дня народження Колесника Степана Павловича, 

українського прозаїка, публіциста, журналіста, сценариста, педагога, лауреата 

Державної премії України ім. Т. Г. Шевченка (1932). 

– 85 років від дня народження Тоцького Леоніда Григоровича, україн-

ського майстра монументально-ужиткового мистецтва (розписи, мозаїка, 

вітражі, ковка), заслуженого художника України (1932). 

– 80 років від дня народження Опанасенка Володимира Дмитровича, 

українського театрального режисера, поета, заслуженого діяча мистецтв Украї-

ни (1937–1999). 

– 75 років від дня народження Шкільник Галини Михайлівни, українсь-

кого хорового диригента, педагога, заслуженого працівника культури України 

(1942). 

– 70 років від дня народження Мелещенка Василя Михайловича, україн- 

ського поета, прозаїка, журналіста, заслуженого працівника культури України 

(1947). 

– 70 років від дня народження Монастирської Надії Олексіївни, україн- 

ського художника-проектанта, заслуженого діяча мистецтв України (1947). 

13 – 125 років від дня народження Литвиненко-Вольгемут Марії Іванів- 

ни, української оперної співачки (лірико-драматичне сопрано), педагога, музич- 

но-громадського діяча, народної артистки СРСР (1892–1966). 

– 110 років від дня народження Савина Віктора Маркіяновича, україн- 

ського живописця, графіка, заслуженого діяча мистецтв УРСР (1907–1971). 

– 75 років від дня народження Мільковицького Аркадія Семеновича, 

українського графіка (1942). 

14 – 125 років від дня народження Пірадова Володимира Йосиповича, 
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українського диригента, педагога, народного артиста Казахської та Української 

РСР (1892–1954). 

– 120 років від дня народження Костирка Петра Федоровича, україн-

ського архітектора, педагога (1897–1982). 

– 100 років від дня народження Шматька Леоніда Олександровича, 

українського живописця, заслуженого художника УРСР (1917–1981). 

– 95 років від дня народження Дьоміної Маргарити Іванівни, україн- 

ської актриси музичної комедії, народної артистки України (1922–1999). 

– 90 років від дня народження Левитської Ірини Георгіївни, україн- 

ського живописця-монументаліста, графіка, заслуженого художника України 

(1927–2012). 

– 90 років від дня народження Ляшенка Івана Федоровича, українського 

музикознавця, педагога, заслуженого діяча мистецтв України (1927–1998). 

– 85 років від дня народження Юргенс Наталії Микитівни, української 

та російської театральної актриси, народної артистки України (1932–2014). 

– 65 років від дня народження Дронової Валентини  Іванівни, україн- 

ської актриси, заслуженої артистки України (1952). 

– 65 років від дня народження Федоренко Наталії Петрівни, україн- 

ського майстра декоративно-ужиткового мистецтва (батик, гобелен), заслужено- 

го художника України (1952). 

– 55 років від дня народження Полуботька Сергія Олександровича, 

українського майстра декоративно-ужиткового мистецтва (художня обробка 

металу; 1962). 

– 120 років від дня смерті Куліша Пантелеймона Олександровича, укра- 

їнського письменника, фольклориста, етнографа, мовознавця, перекладача, 

видавця (1819–1897). 

15 – 180 років від дня народження Жолнарського Семена Петровича, 

українського народного співака-торбаніста (1837–1912). 

– 165 років від дня народження Попова Олександра Андрійовича, укра- 

їнського живописця (1852–1919). 

– 125 років від дня народження Юнак Марії Іванівни, українського жи- 

вописця, графіка (1892–1977). 

– 115 років від дня народження Заховая Юрія Андрійовича, україн- 

ського драматурга, театрального актора (1902–1951). 

– 90 років від дня народження Кармазя Миколи Опанасовича, україн- 

ського живописця (1927–2012). 

– 75 років від дня народження Горста Георгія Миколайовича, україн- 

ського прозаїка, журналіста (1942). 
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– 70 років від дня народження Юрченка Олега Олександровича, україн-

ського графіка (1947). 

– 65 років від дня народження Рідної Галини Іванівни, українського 

живописця, заслуженого художника України (1952). 

– 60 років від дня народження Стельмаха Дмитра Михайловича, україн-

ського письменника, перекладача (1957). 

16 – 150 років від дня народження Зарницької (справж. – Азгуріді) Єфро- 

синії Пилипівни, української драматичної актриси, співачки (мецо-сопрано; 

1867–1936). 

– 115 років від дня народження Козаковського Георгія (Юрій) Станісла-

вовича, українського театрального актора, режисера, народного артиста УРСР 

(1902–1980).  

– 80 років від дня народження Шелюто Олександра Миколайовича, 

українського живописця (1937). 

– 70 років від дня народження Бурдейного Анатолія Павловича, україн-

ського майстра декоративно-ужиткового мистецтва (художня кераміка), скульп-

тора (1947). 

– 65 років від дня народження Жадька Віктора Олексійовича, українсь-

кого прозаїка, публіциста, видавця, науковця, краєзнавця, заслуженого праців-

ника освіти України (1952). 

– 65 років від дня народження Мощинського Володимира Миколайови-

ча, українського кінорежисера, фотохудожника (1952). 

17 – 160 років від дня народження Тутковського Миколи Аполлоно- 

вича, українського музичного діяча, піаніста, композитора, педагога, Героя Пра- 

ці (1857–1931). 

– 140 років від дня народження Чаговця Всеволода Андрійовича, україн- 

ського журналіста, драматурга, театро- і музикознавця, критика (1877–1950). 

– 125 років від дня народження Сліпого Йосифа (у світі Коберницький-

Дичковський Йосиф), українського церковного і громадського діяча, Патріарха 

УГКЦ, вченого і богослова (1892–1992). 

– 115 років від дня народження Сергієнка Петра Трохимовича, україн- 

ського актора театру і кіно, народного артиста УРСР (1902–1984). 

– 80 років від дня народження Вальтер Сільвії Яківни, української 

артистки балету, педагога, заслуженої артистки України (1937). 

– 75 років від дня народження Гімельфарба Євгена Юзефовича, україн-

ського актора, режисера, театрального діяча, поета, заслуженого діяча мистецтв 

України (1942). 

– 70 років від дня народження Кузнецова Геннадія Юхимовича, україн- 

ського графіка, ілюстратора, лауреата Державної премії УРСР ім. Т. Г. Шевченка 
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(1947–2007). 

– 55 років від дня народження Євтушенка Віктора Арсенійовича, україн-

ського поета-гумориста, прозаїка (1962). 

18 – 165 років від дня народження Матюка Віктора Григоровича, україн- 

ського композитора, хорового диригента, фольклориста, педагога, священика 

(1852–1912). 

– 115 років від дня народження Дмитраш Олени Антонівни, української 

оперної та камерної співачки (лірико-драматичне сопрано), педагога (1902–

1952). 

– 110 років від дня народження Зимного (справж. – Писаревський) Леоні-

да Яковича, українського поета (1907–1942). 

– 70 років від дня народження Родіонова Ігоря Володимировича, україн-

ського сценариста, режисера (1947). 

19 – 170 років від дня народження Русова Олександра Олександровича, 

українського етнографа, фольклориста, громадського діяча (1847–1915). 

– 80 років від дня народження Мельничука Богдана Івановича, україн- 

ського поета, літературознавця, публіциста, журналіста, перекладача, педагога, 

заслуженого працівника освіти України (1937). 

– 75 років від дня народження Гречанівського Сергія Аркадійовича, укра- 

їнського організатора кіновиробництва (1942). 

– 65 років від дня народження Бебешко Лідії Миколаївни, українського 

майстра декоративно-ужиткового мистецтва (художня вишивка), заслуженого 

майстра народної творчості України (1952). 

– 65 років від дня народження Чобота Дмитра Васильовича, україн- 

ського публіциста, історика, краєзнавця (1952). 

20 – 120 років від дня народження Шполянського Лева Самійловича, укра- 

їнського хорового диригента, педагога (1897–1984). 

– 115 років від дня народження Андрусяка Миколи Григоровича, україн- 

ського історика, публіциста, перекладача, бібліографа, літературного критика 

(1902–1985).   

– 110 років від дня народження Аркадьєва (справж. – Кудерко) Аркадія 

Івановича, українського театрального актора, режисера, народного артиста 

СРСР, лауреата Державної премії СРСР (1907–1993). 

– 75 років від дня народження Радзіховського Анатолія Павловича, укра- 

їнського живописця, графіка, педагога, заслуженого художника України (1942). 

– 75 років від дня народження Сенчика Олега Романовича, українського 

прозаїка (1942–2015). 

– 75 років від дня народження Стефака Василя Федоровича, україн- 

ського прозаїка, перекладача, заслуженого працівника культури України (1942). 
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– 70 років від дня народження Дячуна Володимира Кириловича, укра- 

їнського поета (1947). 

21 – 140 років від дня народження Прусліна Наума Ісаковича, українсь-

кого диригента, композитора, заслуженого артиста УРСР (1877–1943). 

– 115 років від дня народження Ільченка Григорія Миколайовича, укра-

їнського кобзаря (1902–1975). 

– 85 років від дня народження Погребного Віктора Івановича, україн-

ського майстра декоративно-ужиткового мистецтва (обробка художнього скла), 

заслуженого майстра народної творчості України (1932). 

– 80 років від дня народження Лукашенко Олени Миколаївни, українсь-

кого режисера кіно (1937). 

– 75 років від дня народження Денисової Ніни Михайлівни, українсько-

го живописця, графіка (1942). 

– 75 років від дня смерті Теліги Олени Іванівни, української поетеси, 

публіциста, літературного критика, громадського діяча (1906–1942). 

22 – 125 років від дня народження Козюренка Олександра Григорови- 

ча, українського художника-карикатуриста, заслуженого діяча мистецтв УРСР 

(1892–1959). 

– 105 років від дня народження Бойка Максима Симоновича, україн- 

ського бібліотекаря-бібліографа, книгознавця, публіциста, історика (1912–1998). 

– 90 років від дня народження Мигунової Маргарити Георгіївни, укра- 

їнського прозаїка (1927–2014). 

– 80 років від дня народження Карюка Геннадія Васильовича, українсь-

кого та російського кінооператора, режисера, заслуженого діяча мистецтв 

України (1937). 

– 75 років від дня народження Литвиненка Святослава Івановича, укра- 

їнського диригента, педагога, народного артиста України (1942). 

– 70 років від дня народження Баклана Михайла Васильовича, україн- 

ського театрального актора, заслуженого артиста України (1947). 

– 70 років від дня народження Гармаша Юрія Тимофійовича, україн- 

ського кінооператора, заслуженого діяча мистецтв України (1947). 

– 70 років від дня народження Соколовського Валентина Івановича, укра- 

їнського кінорежисера, сценариста, прозаїка, драматурга (1947). 

– 65 років від дня народження Жупанського Олега Івановича, українсь-

кого поета, перекладача, видавця (1952). 

23 – 120 років від дня народження Левандовського В’ячеслава В’яче-

славовича, українського кінорежисера, художника-аніматора, сценариста, одно-

го із засновників української анімації (1897–1962). 

–  80 років від дня народження Лебединської Тетяни Миколаївни, укра- 
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їнського та російського перекладача, літературознавця, культуролога (1937). 

– 75 років від дня народження Головатюка Петра Йосиповича, україн- 

ського поета (1942–2007). 

– 75 років від дня народження Гомона Миколи Володимировича, укра 

їнського прозаїка, заслуженого журналіста України (1942). 

– 65 років від дня народження Кізімової Олени Геннадіївни, україн- 

ського майстра декоративно-ужиткового мистецтва (батик, гобелен), педагога 

(1952). 

24 – 170 років від дня народження Бучинського Мелітона Йосиповича, 

українського фольклориста, етнографа, громадського діяча (1847–1903). 

– 145 років від дня народження Запорожченка Івана Даниловича, укра- 

їнського народного поета-кобзаря (1872–1932). 

– 110 років від дня народження Шиповича Костянтина Миколайовича, 

українського композитора, піаніста (1907–1942). 

– 100 років від дня народження Яблонської Тетяни Нилівни, україн- 

ського живописця, педагога, народного художника СРСР, Героя України, лауреа- 

та Державної премії України ім. Т. Г. Шевченка (1917–2005). 

– 90 років від дня народження Лукомського Володимира Степановича, 

українського архітектора, заслуженого архітектора УРСР (1927–1973). 

– 80 років від дня народження Загребельного Олександра Миколайови-

ча, українського оперного і камерного співака (бас), народного артиста України, 

лауреата Державної премії УРСР ім. Т. Г. Шевченка (1937–1993). 

– 80 років від дня народження Логвиненка Анатолія Андрійовича, укра-

їнського поета, кіносценариста, драматурга, публіциста (1937–2012). 

– 80 років від дня народження Різниченка (Різників) Олекси Сергійови-

ча, українського поета, прозаїка, мовознавця (1937). 

– 75 років від дня народження Пономаренка Миколи Кириловича, укра-

їнського майстра декоративно-ужиткового мистецтва (художня обробка металу), 

заслуженого художника України (1942–2009). 

– 70 років від дня народження Межевчука Володимира Омеляновича, 

українського живописця, графіка, педагога (1947). 

– 65 років від дня народження Бондаренка Анатолія Васильовича, укра-

їнського майстра декоративно-ужиткового мистецтва (художня обробка дерева; 

1952). 

– 65 років від дня народження Дерегуса Файзрахмана Маснавійовича, 

українського живописця (1952). 

– 65 років від дня народження Штаєра Петра Федоровича, українського 

скульптора (1952). 

25 – 130 років від дня народження Леся Курбаса (Олександр-Зенон Степа- 
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нович), українського режисера, актора, теоретика театру, драматурга, публіци- 

ста, перекладача, народного артиста Республіки (1887–1937). 

– 80 років від дня народження Запорожцевої Лідії Григорівни, україн- 

ської актриси оперети, заслуженої артистки України (1937–2015). 

– 70 років від дня народження Петриної Алли Миколаївни, українського 

хореографа, педагога, заслуженої артистки України (1947). 

26 – 140 років від дня народження Попадича Федора Миколайовича, 

українського хорового диригента, композитора, педагога (1877–1943). 

– 115 років від дня народження Надененка Федора Миколайовича, укра-

їнського композитора, піаніста, хормейстера, музичного редактора (1902–1963). 

– 100 років від дня народження Гопкала Вадима Івановича, україн- 

ського архітектора, заслуженого архітектора України, лауреата Державної 

премії УРСР ім. Т. Г. Шевченка (1917–1995). 

– 80 років від дня народження Горбенка Ігоря Степановича, українсько-

го графіка, живописця (1937). 

– 70 років від дня народження Равського Семена Леонідовича, українсь-

кого художника-проектанта (1947). 

– 65 років від дня народження Бакума Юрія Павловича, українського 

театрального актора, педагога, народного артиста України (1952). 

27 –  80 років від дня народження Мельниченка Сергія Григоровича, укра- 

їнського актора оперети, заслуженого артиста України (1937). 

28  – 140 років від дня народження Борткевича Сергія Едуардовича, укра- 

їнського та російського композитора, піаніста, педагога (1877–1952). 

– 95 років від дня народження Коваленка Леоніда Миколайовича, укра- 

їнського літературознавця, літературного критика (1922–1983). 

– 85 років від дня народження Богатикова Юрія Йосиповича, україн- 

ського естрадного співака (баритон), народного артиста СРСР (1932–2002). 

– 75 років від дня народження Назаренка Юрія Йосиповича, українсько-

го поета (1942).  

– 65 років від дня народження Гончара Сергія Анатолійовича, україн- 

ського актора, заслуженого артиста України (1962–2007). 
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ББ ЕЕ РР ЕЕ ЗЗ ЕЕ НН ЬЬ  

1 – 140 років від дня народження Волика Федора Парамоновича, украї-

ського архітектора, актора-аматора, антрепренера (1877–1946). 

– 130 років від дня народження Колесникова Івана Федоровича, україн-

ського живописця (1887–1929). 

– 120 років від дня народження Харківа Олекси, українського живопис- 

ця, графіка (1897–1939). 

– 100 років від дня народження Антоновича Мирослава Івановича, укра- 

їнського оперного співака (баритон), хорового диригента, музикознавця у 

Нідерландах, заслуженого діяча мистецтв України (1917–2006). 

– 90 років від дня народження Плитки-Горицвіт Параски, української 

художниці, письменниці, фольклористки, етнографа, діалектолога (1927–1998). 

– 80 років від дня народження Дригайла Василя Герасимовича, укра- 

їнського бібліотекознавця, бібліографа, педагога, заслуженого працівника 

культури України (1937). 

– 70 років від дня народження Василенка Федора Івановича, українсько-

го скульптора, педагога (1947). 

– 60 років від дня народження Мастерової Валентини Миколаївни, укра- 

їнської письменниці, журналістки (1957).  

2 –  135 років від дня народження Козоріса Михайла Кировича, україн- 

ського прозаїка, поета, байкаря, публіциста (1882–1937). 

– 135 років від дня народження Тесленка Архипа Юхимовича, українсь-

кого письменника (1882–1911). 

– 95 років від дня народження Лащука Юрія Пилиповича, українського 

мистецтвознавця (1922–2003). 

3  – 170 років від дня народження Калашника Павла Івановича, україн- 

ського майстра декоративно-ужиткового мистецтва (гончарство; 1847–1909). 

– 170 років від дня народження Ніколаєва Володимира Миколайовича, 

українського архітектора, педагога, громадського діяча (1847–1911). 

– 155 років від дня народження Бекетова Олексія Миколайовича, укра- 

їнського архітектора, педагога, заслуженого діяча мистецтв УРСР (1862–1941). 

– 65 років від дня народження Кобільник Лілії Іонівни, українського 

хорового диригента, композитора-барда, педагога (1952). 

4 – 75 років від дня народження Прядки Володимира Михайловича, 

українського майстра монументально-ужиткового мистецтва (монументально-

декоративний розпис, мозаїчні та скульптурні рельєфи, вітражі з литого скла, те- 

матичні гобелени), педагога, громадського діяча, народного художника України, 

лауреата Державної премії України ім. Т. Г. Шевченка (1942). 

– 70 років від дня народження Винокура Леоніда Ісааковича, україн- 
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ського організатора кіновиробництва (1947). 

– 65 років від дня народження Поліщука Петра Миколайовича, україн- 

ського поета, педагога (1952). 

– 65 років від дня народження Тарнашинської Людмили Броніславівни, 

українського літературознавця, критика, прозаїка, поета, журналіста (1952). 

– 165 років від дня смерті Гоголя Миколи Васильовича, українського та 

російського прозаїка, драматурга, поета, критика, публіциста (1809–1852). 

5 – 190 років від дня народження Глібова Леоніда Івановича, україн- 

ського поета, байкаря, драматурга, театрального критика, видавця, громадського 

діяча (1827–1893). 

– 80 років від дня народження Думчева Олександра Авер’яновича, укра- 

їнського архітектора, заслуженого архітектора України (1937–2003). 

– 80 років від дня народження Пархоменко Валентини Федорівни, укра-

їнської бандуристки, народної артистки України (1937). 

– 75 років від дня народження Іванчо Мігаля Балінтовича, українського 

художника декоративно-ужиткового мистецтва (різьблення по дереву; 1942). 

– 70 років від дня народження Гулакова Павла Захаровича, українського 

поета, прозаїка (1947–2013). 

– 65 років від дня народження Пухи Людмили Григорівни, українського 

кінознавця, режисера, сценариста (1952). 

– 60 років від дня народження Даника Володимира Олексійовича, укра-

їнського поета, прозаїка, гумориста, автора-виконавця власних пісень (1957). 

6  –  90 років від дня народження Чикіна Костянтина Івановича, україн- 

ського художника-аніматора, кінорежисера (1927–1994). 

– 85 років від дня народження Третякової Валентини Петрівни, україн- 

ської співачки (лірико-колоратурне сопрано), бандуристки, педагога, народної 

артистки України (1932). 

– 65 років від дня народження Піддубної Тетяни Вікторівни, україн- 

ського художника по костюмах, заслуженого працівника культури України 

(1952). 

7  – 145 років від дня народження Золотарьова (справж. – Куюмжі) Ва- 

силя Андрійовича, українського, російського та білоруського композитора, пе- 

дагога, народного артиста БРСР, лауреата Державної премії СРСР (1872–1964). 

– 120 років від дня народження Рахліса Михайла Григоровича, україн- 

ського композитора, диригента (1897–1959). 

– 85 років від дня народження Дахна Володимира Авксентійовича, укра- 

їнського художника-аніматора, режисера, сценариста, народного артиста Украї- 

ни, лауреата Державної премії УРСР ім. Т. Г. Шевченка (1932–2006). 

– 70 років від дня народження Єрмакової Наталії Петрівни, україн- 
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ського театрознавця, театрального критика, педагога (1947). 

– 70 років від дня народження Наконечного Віктора Андрійовича, україн- 

ського майстра народного малярства, заслуженого майстра народної творчості 

України, лауреата Національної премії України ім. Тараса Шевченка(1947–2015). 

– 60 років від дня народження Панчука Петра Фадійовича, українського 

актора театру і кіно, режисера, народного артиста України, лауреата Національ- 

ної премії України ім. Тараса Шевченка (1957). 

8 – 110 років від дня народження Уманського Моріца Борисовича, укра-

їнського художника театру і кіно (1907–1948). 

– 80 років від дня народження Зими Олександра Вікторовича, україн- 

ського прозаїка (1937–1986). 

9 – 203 роки від дня народження Шевченка Тараса Григоровича, україн- 

ського поета, художника, мислителя (1814–1861). 

– 65 років від дня народження Дубини Анатолія Степановича, українсь-

кого диригента, баяніста, педагога, заслуженого діяча мистецтв України (1952–

2011). 

– 60 років від дня народження Неживого Олексія Івановича, україн- 

ського прозаїка, літературознавця, критика, журналіста, краєзнавця, педагога (1957). 

10 – 110 років від дня народження Писаренка Леоніда Опанасовича, 

українського художника театру, заслуженого художника УРСР (1907–1979). 

– 65 років від дня народження Обідняка Тараса Ярославовича, україн- 

ського диригента, педагога (1952–2002). 

– 55 років від дня народження Бетко Ірини Павлівни, української пое- 

теси, перекладача, літературознавця (1962). 

– 156 років від дня смерті Шевченка Тараса Григоровича, українського 

поета, художника, мислителя (1814–1861). 

11 – 225 років від дня народження Вандрушки Йосифа, українського 

архітектора чеського походження (1792–після 1863). 

– 110 років від дня народження Савицького Романа, українського піаніс-

та, педагога, музичного критика (1907–1960). 

– 95 років від дня народження Яровинського Бориса Львовича, укра- 

їнського композитора, народного артиста України (1922–2000). 

– 75 років від дня народження Отченашка Віталія Федоровича, україн- 

ського архітектора-реставратора, заслуженого архітектора України (1942). 

– 75 років від дня народження Риботицького Володимира Петровича, 

українського живописця (станкове малярство), педагога (1942). 

– 70 років від дня народження Лежанської Людмили Ярославівни, укра-

їнської поетеси (1947–1981). 

12 – 135 років від дня народження Сагатовського (справж. – Мавренко-
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Коток) Івана Лукича, українського актора, режисера, театрального діяча (1882–

1951). 

– 95 років від дня народження Старикова Івана Терентійовича, укра- 

їнського письменника, журналіста (1922–2005). 

– 75 років від дня народження Волошин Любові Василівни, українського 

мистецтвознавця, заслуженого діяча мистецтв України (1942). 

– 75 років від дня народження Цюпи Юрія Івановича, українського пись- 

менника, журналіста (1942–2004). 

– 65 років від дня народження Бучель Наталії Анатоліївни, української 

співачки-гітаристки (1952). 

13 – 130 років від дня народження Захаржевського Валер’яна Петрови-

ча, українського прозаїка (1887–1977). 

– 130 років від дня народження Левитського (Левицький) Бориса Порфи- 

ровича, українського композитора, хорового диригента, педагога (1887–1937). 

– 110 років від дня народження Нефеліна (Нагорський) Василя Данило- 

вича, українського прозаїка (1907–1968). 

– 75 років від дня народження Горюшка Георгія Георгійовича, українсь-

кого актора оперети (баритон), народного артиста України (1942–2000). 

– 75 років від дня народження Ільяшенко Катерини Миколаївни, україн- 

ського майстра декоративно-ужиткового мистецтва (ткацтво; 1942). 

14 – 145 років від дня народження Новаківського Олекси Харлампійо- 

вича, українського живописця, педагога (1872–1935). 

– 125 років від дня народження Любич-Парахоняк (справж. – Парахоняк) 

Олександри Іванівни, української співачки (лірико-драматичне сопрано; 1892–

1977). 

– 125 років від дня народження Смереки (справж. – Баглій) Антоніни 

Михайлівни, української театральної актриси, заслуженої артистки УРСР 

(1892–1981). 

– 120 років від дня народження Атаманюка Василя Івановича, українсь-

кого прозаїка, поета, перекладача, літературознавця (1897–1937). 

– 115 років від дня народження Волощук Катерини Іванівни, україн- 

ського майстра декоративно-ужиткового мистецтва (гончарство; 1902–1976). 

– 90 років від дня народження Чепелика Віктора Васильовича, укра- 

їнського історика архітектури (1927–1999). 

– 80 років від дня народження Савельєва Володимира Олексійовича, 

українського кінорежисера, актора, сценариста, народного артиста України 

(1937). 

– 75 років від дня народження Андрієвського Леоніда Івановича, укра- 

їнського живописця, графіка, мистецтвознавця, журналіста, народного художни- 
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ка України, лауреата Державної премії України ім. Т. Г. Шевченка (1942). 

– 75 років від дня народження Лищенка Олекси Костянтиновича, укра- 

їнського поета, публіциста (1942–2014). 

– 65 років від дня народження Томен Марії Іллівни, українського 

живописця, графіка (1952). 

15 – 85 років від дня народження Вериківської Олени Михайлівни, 

української піаністки, педагога (1932–2004). 

–  85 років від дня народження Гоффмана Єжи, польського кінорежисера і 

сценариста, заслуженого діяча культури Польщі (1932). 

– 80 років від дня народження Максимовського Олега Костянтиновича, 

українського кінооператора (1937). 

– 75 років від дня народження Щепановського Ярослава Івановича, укра- 

їнського майстра декоративно-ужиткового мистецтва (художня обробка дерева; 

1942). 

– 70 років від дня народження Лісового Володимира Михайловича, укра- 

їнського театрального режисера, драматурга, заслуженого артиста України (1947). 

16 – 155 років від дня народження Кирчіва Павла Олексійовича, україн- 

ського поета, прозаїка, перекладача, педагога, громадського діяча (1862–1916). 

– 135 років від дня народження Алчевської Христини Олексіївни, укра- 

їнської поетеси, прозаїка, драматурга, перекладача, педагога (1882–1931). 

– 90 років від дня народження Волошка Євгена Михайловича, україн- 

ського літературознавця, критика (1927–2006). 

– 75 років від дня народження Бабія Віталія Мироновича, українського 

режисера-документаліста (1942). 

– 75 років від дня народження Трипачука Валерія Михайловича, укра- 

їнського прозаїка, публіциста (1942). 

– 60 років від дня народження Новикової Ольги Юріївни, українського 

музикознавця (1957). 

– 55 років від дня народження Цимбалюка Євгена Павловича, українсь-

кого поета, прозаїка, журналіста, краєзнавця, заслуженого журналіста України 

(1962). 

17 – 170 років від дня народження Вовка (Волков) Федора Кіндратовича, 

українського етнографа, антрополога, археолога, фольклориста, громадського 

діяча (1847–1918). 

– 115 років від дня народження Бандрівської Одарки Карлівни, україн- 

ської камерної співачки (драматичне сопрано), піаністки, педагога (1902–1981). 

– 115 років від дня народження Шевчукевича Опанаса Євгеновича, укра- 

їнського скульптора, лікаря, бібліофіла і поета (1902–1972). 

– 100 років від дня народження Заварова Олексія Івановича, україн- 
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ського архітектора, народного архітектора України (1917–2003). 

– 80 років від дня народження Данченка Сергія Володимировича, укра- 

їнського театрального режисера, педагога, народного артиста СРСР, лауреата 

Державної премії УРСР ім. Т. Г. Шевченка (1937–2001). 

– 70 років від дня народження Бурноса Миколи Олександровича, україн- 

ського режисера-документаліста (1947–2017). 

– 65 років від дня народження Єфименка Віктора Романовича, україн- 

ського живописця, народного художника України (1952). 

– 60 років від дня народження Ляхоцького Володимира Павловича, 

українського бібліографо- і книгознавця, дослідника історії українського радіо-

мовлення, архівної справи, джерелознавства, біографіста (1957). 

18 – 115 років від дня народження Гурської-Крюкової Ольги Сергіївни, 

українського живописця (1902–1975). 

– 85 років від дня народження Костюка Василя Івановича, українського 

прозаїка, перекладача, журналіста (1932). 

– 85 років від дня народження Непокупного Анатолія Павловича, укра- 

їнського поета, літературознавця, перекладача (1932–2006). 

– 70 років від дня народження Асєєвої Наталії Юріївни, українського 

мистецтвознавця (1947). 

– 70 років від дня народження Гнатюк Ніни Юхимівни, української 

поетеси, публіциста (1947). 

–  65 років від дня народження Воротняка Миколи Даниловича, україн-

ського театрального актора, композитора, автора-виконавця власних пісень, за- 

служеного артиста України (1952). 

19 – 140 років від дня народження Доманицького Василя Миколайо-

вича, українського літературознавця, історика, фольклориста, бібліографа, публі- 

циста, громадського діяча (1877–1910).  

– 90 років від дня народження Остахновича Бориса Петровича, укра- 

їнського організатора кіновиробництва, заслуженого працівника культури Укра- 

їни (1927–2015). 

– 80 років від дня народження Вуколова Володимира Івановича, україн-

ського живописця, художника монументального мистецтва, педагога (1937–

2010). 

– 80 років від дня народження Остафійчука Василя Дмитровича, укра- 

їнського графіка, живописця (1937–2010). 

– 80 років від дня народження Тарана Жана Миколайовича, україн- 

ського художника-аніматора (1937). 

– 55 років від дня народження Демченко Тамари Борисівни, україн- 

ського художника кіно (1962). 
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20 – 95 років від дня народження Мохора Юрія Павловича, україн- 

ського графіка, живописця, заслуженого художника України (1922–1997). 

– 85 років від дня народження Григорука Анатолія Івановича, українсь-

кого поета, прозаїка, перекладача, заслуженого журналіста України (1932). 

– 80 років від дня народження Шумицького Станіслава Васильовича, 

українського поета (1937–1974). 

– 75 років від дня народження Золкіна Анатолія Івановича, українського 

композитора (1942). 

– 65 років від дня народження Ягодкіна Генрі Миколайовича, україн- 

ського живописця, педагога, заслуженого художника України (1952). 

21 – 155 років від дня народження Пимоненка Миколи Корниловича, 

українського художника-живописця (1862–1912). 

– 80 років від дня народження Гром’яка Романа Теодоровича, україн- 

ського літературознавця, критика, громадського діяча (1937–2014). 

– 80 років від дня народження Омельчука Сергія Олексійовича, україн-

ського кінорежисера (1937–2014). 

– 75 років від дня смерті Кобилянської Ольги Юліанівни, української 

письменниці, громадського діяча (1863–1942). 

22 – 175 років від дня народження Лисенка Миколи Віталійовича, укра- 

їнського композитора, піаніста, хорового диригента, педагога, збирача пісенного 

фольклору та основоположника української класичної музики, громадського 

діяча (1842–1912). 

– 110 років від дня народження Андрійчука Кесара Омеляновича, укра- 

їнського поета (1907–1958). 

– 75 років від дня народження Весніна Володимира Івановича, українсь-

кого архітектора, народного архітектора України (1942). 

– 60 років від дня народження Чикірової Тетяни Михайлівни, україн- 

ської актриси, заслуженої артистки України (1957). 

23 – 160 років від дня народження Таловського Теодора-Маріана, укра- 

їнського та польського архітектора (1857–1910). 

– 155 років від дня народження Морського (справж. – Янчевецький) Гав- 

рила (Генріх) Олексійовича, українського та російського оперного і камерного 

співака (лірико-драматичний тенор), педагога (1862–1915). 

– 75 років від дня народження Вінтоняка Дмитра Михайловича, україн- 

ського майстра декоративно-ужиткового мистецтва (художнє ткацтво; 1942). 

– 55 років від дня народження Отнякіної Ольги Миколаївни, українсь-

кого майстра декоративно-ужиткового мистецтва (керамічна іграшка), заслу-

женого майстра народної творчості України (1962). 

24 – 85 років від дня народження Губки Івана Миколайовича, україн- 
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ського прозаїка, публіциста (1932–2014). 

– 80 років від дня народження Бойчук Ірини Олександрівни, україн- 

ського художника театру і кіно, педагога (1937). 

– 75 років від дня народження Дорожівського Руслана Григоровича, укра- 

їнського диригента, педагога, заслуженого діяча мистецтв України (1942). 

– 70 років від дня народження Безкоровайного Євгена Івановича, укра- 

їнського поета, публіциста, редактора, громадського діяча (1947–2015). 

25 – 275 років від дня народження Рубана Василя Григоровича, україн- 

ського та російського письменника (1742–1795). 

– 95 років від дня народження Тимченко Марфи Ксенофонтівни, україн 

ського майстра декоративно-ужиткового мистецтва (петриківський розпис, на- 

родний декоративний живопис), народного художника України, лауреата Націо- 

нальної премії України ім. Тараса Шевченка (1922–2009). 

– 80 років від дня народження Дідуха Володимира Євгеновича, україн- 

ського співака (баритон), народного артиста України, лауреата Державної премії 

УРСР ім.Т. Г. Шевченка (1937–2016). 

– 75 років від дня народження Білого Івана Омеляновича, українського 

поета, прозаїка (1942). 

– 75 років від дня народження Брилинського Юрія Богдановича, україн- 

ського актора театру і кіно, заслуженого артиста України (1942). 

– 65 років від дня народження Гаврилюка Петра Івановича, україн- 

ського актора театру і кіно, телережисера, педагога, заслуженого діяча мистецтв 

України (1952). 

26 – 120 років від дня народження Трубецької Марії Володимирівни, укра- 

їнського живописця, графіка (1897–1976). 

– 110 років від дня народження Любимського Олександра Павловича, 

українського живописця, заслуженого діяча мистецтв УРСР (1907–1981). 

– 110 років від дня народження Хорхота Олександра Яковича, українсь-

кого архітектора, заслуженого архітектора України (1907–1993). 

– 75 років від дня народження Семерньова Віктора Михайловича, укра- 

їнського живописця, графіка, заслуженого художника України, лауреата 

Державної премії УРСР ім. Т. Г. Шевченка (1942). 

– 65 років від дня народження Сапеляка Степана Євстахійовича, укра- 

їнського поета, прозаїка, публіциста, літературознавця, громадського діяча, 

лауреата Державної премії України ім. Т. Г. Шевченка (1952–2012). 

– 55 років від дня народження Ульянкіної Тетяни Іванівни, українського 

майстра декоративно-ужиткового мистецтва (декоративний розпис, писанкар-

ство; 1962). 

27 – 95 років від дня народження Шулик Надії Митрофанівни, україн-
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ського майстра декоративно-ужиткового мистецтва (народний декоративний 

розпис), заслуженого майстра народної творчості України (1922–1992). 

– 70 років від дня народження Короті-Ковальської Валентини Павлів- 

ни, української актриси, співачки, педагога, народної артистки України (1947). 

– 70 років від дня народження Омельчук Наталії Олексіївни, україн- 

ської театральної актриси, заслуженої артистки України (1947). 

28 – 85 років від дня народження Балаша Віктора Григоровича, україн-

ського художника театру, народного художника України (1932–2006). 

– 65 років від дня народження Цвєткова Михайла Вікторовича, україн- 

ського скульптора (1952). 

29 – 100 років від дня народження Патрус-Карпатського (справж. – 

Патрус) Андрія Михайловича, українського поета, прозаїка (1917–1980). 

– 85 років від дня народження Брюггена Володимира Олександровича, 

українського прозаїка, критика, літературознавця, перекладача (1932). 

30 – 150 років від дня народження Макушенка (Макуха-Макушенко) Іва- 

на Семеновича, українського художника, педагога (1867–1955). 

– 100 років від дня народження Кашина Володимира Леонідовича, укра- 

їнського прозаїка (1917–1992). 

– 95 років від дня народження Шевченка Валентина Прокоповича, укра- 

їнського драматурга (1922–1976). 

– 80 років від дня народження Гречки Ірини Олександрівни, українсько-

го художника монументально-декоративного мистецтва (вітражі; 1937–2009). 

– 75 років від дня народження Ямбиха Олексія Івановича, українського 

живописця, художника монументального мистецтва (1942). 

– 65 років від дня народження Теліженко Олександри Василівни, укра- 

їнського майстра декоративно-ужиткового мистецтва (вишивка), заслуженого 

художника України (1952). 

– 55 років від дня народження Мельник Ірини Василівни, української 

актриси кіно, заслуженої артистки України (1962). 

– 50 років від дня народження Погорецького Володимира  Антоновича, 

українського поета, публіциста, журналіста, видавця, громадського діяча (1967). 

31 – 80 років від дня народження Шевченка Георгія Петровича, україн-

ського поета, прозаїка, драматурга (1937). 

– 65 років від дня народження Портяка Василя Васильовича, україн- 

ського прозаїка, публіциста, кінодраматурга (1952). 



Квітень 
 

48 

 

КК ВВ ІІ ТТ ЕЕ НН ЬЬ  

 

1 – 180 років від дня народження Тарновського Василя Васильовича 

(молодший), українського діяча культури, мецената (1837–1899). 

– 85 років від дня народження Богатиренка Юрія Кириловича, укра- 

їнського художника кіно, режисера (1932). 

–  85 років від дня народження Мартинця Олександра Васильовича, укра- 

їнського графіка, заслуженого діяча мистецтв України (1932–2008). 

– 70 років від дня народження Маланчука Ярослава Володимировича, 

українського театрального актора, режисера, заслуженого діяча мистецтв Украї-

ни (1947–1991). 

– 70 років від дня народження Мамченко Антоніни Іванівни, україн- 

ської бандуристки, педагога, народної артистки України (1947). 

– 70 років від дня народження Отковича Мирослава Петровича, укра- 

їнського живописця, графіка, художника театру, реставратора, народного 

художника України (1947). 

– 70 років від дня народження Слющинського Богдана Васильовича, 

українського поета, прозаїка, композитора, педагога (1947). 

– 65 років від дня народження Гордійця Євгена Яковича, українського 

живописця, заслуженого художника України (1952). 

– 55 років від дня народження Бедрицької Валентини Анатоліївни, 

українського композитора (1962). 

2 – 95 років від дня народження Адамовича Сергія Тадейовича, 

українського графіка, живописця, заслуженого діяча мистецтв України (1922–

1998). 

– 55 років від дня народження Блікова Юрія Олександровича, українсь-

кого сценариста (1962). 

– 55 років від дня народження Терещука Василя Петровича, україн- 

ського поета, журналіста (1962). 

– 240 років від дня смерті Березовського Максима Созонтовича, україн- 

ського композитора, співака (1745–1777). 

3 – 115 років від дня народження Шавикіна Дмитра Миколайовича, 

українського живописця, графіка (1902–1965). 

– 95 років від дня народження Файнерман Ганни Львівни, українського 

живописця (1922–1991). 

–  80 років від дня народження Аверченка Віталія Петровича, україн- 

ського актора театру, режисера, народного артиста України (1937). 

4   – 110 років від дня народження Коляди Миколи Терентійовича, укра- 

їнського композитора, музично-громадського діяча (1907–1935). 

– 110 років від дня народження Федченка Василя Харлампійовича, укра- 

їнського скульптора, заслуженого діяча мистецтв УРСР, лауреата Державної 

премії УРСР ім. Т. Г. Шевченка (1907–1979). 
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– 80 років від дня народження Руднєва Євгена Миколайовича, українсь-

кого прозаїка (1937). 

5  – 95 років від дня народження Герасимчук Лідії Павлівни, української 

балерини, заслуженої артистки УРСР (1922–1958). 

– 80 років від дня народження Кондратюка Нестора Павловича, україн- 

ського актора театру і кіно, народного артиста України (1937–2014). 

– 80 років від дня народження Талаха Валентина Костянтиновича, укра- 

їнського диригента, хормейстера, композитора, заслуженого артиста України 

(1937–2008). 

6  –  75 років від дня народження Антківа Зиновія-Богдана Богдановича, 

українського хорового диригента, народного артиста України (1942–2009). 

– 70 років від дня народження Демченка Анатолія Миколайовича, укра-

їнського художника, майстра станкового живопису (1947–2012). 
– 60 років від дня народження Чечель Наталії Петрівни, українського 

культуролога, театрознавця, драматурга, педагога (1957–2009). 

7 – 100 років від дня народження Сака Юрія Михайловича, україн- 

ського філолога, бібліографа, педагога, перекладача (1917–1998). 

– 70 років від дня народження Опанащука Миколи Олександровича, 

українського живописця, графіка, педагога, заслуженого діяча мистецтв України 

(1947). 
– 55 років від дня народження Дубініна Юрія Олексійовича, україн- 

ського живописця, графіка, заслуженого художника України (1962). 

8 – 140 років від дня народження Труш (Драгоманова) Аріадни Ми- 

хайлівни, українського мистецтвознавця (1877–1954). 

– 135 років від дня народження Дорошенка Дмитра Івановича, україн- 

ського історика, публіциста, редактора, бібліографа, громадського і державного 

діяча (1882–1951). 

– 120 років від дня народження Єфименка (справж. – Юхименко) Родіона 

Дмитровича, українського кінорежисера, сценариста, заслуженого артиста 

УРСР (1897–1971). 

– 70 років від дня народження Черепкова Володимира Федоровича, укра- 

їнського поета (1947). 

9 – 135 років від дня народження Модзалевського Вадима Львовича, 

українського історика, мистецтвознавця, архівіста, музейного та архівного діяча 

(1882–1920). 

– 115 років від дня народження Іванова Бориса Миколайовича, україн- 

ського скульптора (1902–1941). 

– 70 років від дня народження Кравченка Ігоря Євгеновича, україн- 

ського прозаїка, критика, культуролога (1947). 

– 70 років від дня народження Теличина Данила Ілліча, українського 

поета (1947–2010). 

10 – 100 років від дня народження Філонова Івана Никифоровича, укра- 

їнського художника-графіка (1917–1983). 
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– 80 років від дня народження Овчаренка Анатолія Миколайовича, 

українського актора, народного артиста України (1937–2007). 

          – 75 років від дня народження Кузнецова Михайла Юхимовича, україн- 

ського живописця (1942).  

11 – 115 років від дня народження Гречини Михайла Гнатовича, україн- 

ського архітектора, педагога (1902–1979).  

12 – 70 років від дня народження Луканюка Богдана Степановича, укра- 

їнського музикознавця, педагога, заслуженого працівника культури України (1947). 

13 – 130 років від дня народження Кавалерідзе Івана Петровича, україн- 

ського кінорежисера, кінодраматурга, скульптора, народного артиста УРСР 

(1887–1978). 

– 110 років від дня народження Нірода Федора Федоровича, україн- 

ського художника театру, народного художника СРСР (1907–1996). 

– 65 років від дня народження Олеся Волі (справж. – Міщенко Олександр 

Володимирович), українського прозаїка, журналіста (1952). 

– 65 років від дня смерті Давидовського Григорія Митрофановича, укра- 

їнського хорового диригента, композитора, педагога, заслуженого артиста УРСР 

(1866–1952). 

14 – 70 років від дня народження Мазепи Олександра Івановича, україн- 

ського кінооператора (1947). 

– 65 років від дня народження Гузь Ніни Григорівни, українського ху- 

дожника кіно, графіка (1952). 

15 – 95 років від дня народження Зільберглейта Бориса Соломоновича, 

українського диригента, композитора, заслуженого діяча мистецтв України 

(1922–1995). 

– 85 років від дня народження Гетьмана Андрія Павловича, україн- 

ського хорового диригента, педагога, заслуженого працівника культури України 

(1932–1992). 

– 85 років від дня народження Дончика Віталія Григоровича, україн- 

ського критика, літературознавця, заслуженого діяча науки і техніки України, 

лауреата Державної премії України ім. Т. Г. Шевченка (1932). 

– 80 років від дня народження Мірошниченка Віктора Миколайовича, 

українського актора, народного артиста УРСР (1937–1987). 

– 80 років від дня народження Поштарука Данила Андрійовича, україн- 

ського театрального актора, режисера, заслуженого діяча мистецтв України (1937). 

– 75 років від дня народження Забазнової Галини Опанасівни, українсь-

кої поетеси (1942–2014). 

– 70 років від дня народження Копиці Маріанни Давидівни, україн- 

ського музикознавця, педагога (1947). 

– 70 років від дня народження Савчука Сергія Феодосійовича, україн- 

ського актора, заслуженого артиста України (1947–2008). 

16 – 135 років від дня народження Миклашевського Йосипа Михайло- 
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вича, українського музикознавця, піаніста, педагога (1882–1959). 

– 125 років від дня народження Залеського Осипа Степановича, україн- 

ського композитора, музикознавця, хорового диригента, педагога (1892–1984). 

– 95 років від дня народження Кліоновського Михайла, українського 

піаніста, музичного діяча (1922–1987). 

– 80 років від дня народження Леонтович (Вороніна) Олени Василівни, 

українського прозаїка, перекладача, літературознавця (1937). 

– 65 років від дня народження Кутняхова Миколи Івановича, україн- 

ського художника монументального та станкового живопису, педагога (1952). 

– 60 років від дня народження Смолярчук Тетяни Дмитрівни, україн- 

ського хорового диригента, педагога, заслуженого працівника культури України 

(1957). 

– 195 років від дня смерті Левицького Дмитра Григоровича, росій- 

ського та українського живописця-портретиста (бл. 1735–1822). 

17 – 65 років від дня народження Касавіної Олени Борисівни, україн- 

ського художника, режисера-аніматора (1952). 

18 – 125 років від дня народження Фореггера (справж. – фон Грейфен- 

турн) Миколи Михайловича, українського та російського режисера, балет- 

мейстера, художника, театрального педагога (1892–1939).  

– 120 років від дня народження Крушельницького Мар’яна Михайло- 

вича, українського актора театру і кіно, театрального режисера, педагога, 

народного артиста СРСР (1897–1963). 

– 80 років від дня народження Бабича Ростислава Олексійовича, україн- 

ського диригента, педагога, народного артиста України (1937). 

– 80 років від дня народження Рутківського Володимира Григоровича, 

українського поета, прозаїка, публіциста, лауреата Національної премії України 

ім. Тараса Шевченка (1937). 

– 75 років від дня народження Ганжі Степана Олександровича, україн- 

ського майстра декоративно-ужиткового мистецтва (килимарство), заслуженого 

майстра народної творчості України, лауреата Національної премії України ім. 

Т. Шевченка (1942). 

– 70 років від дня народження Костів-Гуски Ганни Михайлівни, україн- 

ської поетеси, перекладача (1947). 

– 60 років від дня народження Майданович Тетяни Василівни, україн- 

ської поетеси, прозаїка, перекладача (1957). 

19 – 90 років від дня народження Проценко Людмили Андріївни, україн- 

ського історика, архівіста, краєзнавця (1927–2000). 

– 80 років від дня народження Кравченка Анатолія Івановича, україн- 

ського поета, прозаїка, публіциста (1937). 

– 75 років від дня народження Мусатової Ганни Іванівни, української ак- 

триси, режисера, заслуженого діяча мистецтв України (1942). 

20 – 155 років від дня народження Новицького Олексія Петровича, україн- 

ського історика мистецтва (1862–1934). 
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– 110 років від дня народження Лазарєва Григорія Митрофановича, укра- 

їнського актора, народного артиста УРСР (1907–1989). 

– 90 років від дня народження Членової Лариси Григорівни, україн- 

ського мистецтвознавця (1927–2002). 

– 65 років від дня народження Дерези Анатолія Федоровича, україн- 

ського художника-монументаліста, живописця (1952). 

21 – 80 років від дня народження Антропова Дмитра Борисовича, укра- 

їнського режисера-документаліста (1937–1996).  

– 75 років від дня народження Бондаренка Юрія Івановича, україн- 

ського графіка, педагога, заслуженого діяча мистецтв України (1942). 

– 65 років від дня народження Романець Тетяни Андріївни, українського 

мистецтвознавця (1952). 

– 55 років від дня народження Крутової-Шестак Надії Петрівни, україн- 

ської естрадної співачки (мецо-сопрано), народної артистки України (1962). 

– 50 років від дня смерті Крип’якевича Івана Петровича, українського 

історика, краєзнавця, бібліографа, культурно-освітнього діяча (1886–1967). 

22 – 150 років від дня народження Корнієнка Василя Онисимовича, укра- 

їнського живописця, графіка (1867–1904). 

– 110 років від дня народження Козака Євгена Теодоровича, україн- 

ського композитора, хорового диригента, педагога, заслуженого діяча мистецтв 

УРСР (1907–1988). 

– 75 років від дня народження Шості Віталія Костянтиновича, україн- 

ського графіка, народного художника України (1942). 

– 60 років від дня народження Міленко Валентини Іванівни, української 

майстрині декоративно-ужиткового мистецтва (петриківський розпис), заслуже- 

ного майстра народної творчості України (1957). 
– 100 років від дня смерті Кравченка Михайла Степановича, україн- 

ського кобзаря (1858–1917).  

23 – 175 років від дня народження Авдиковського Ореста Арсеновича, 

українського письменника, публіциста, етнографа (1842–1913). 

– 120 років від дня народження Ропської Олександри Дмитрівни, україн- 

ської співачки (мецо-сопрано), народної артистки УРСР (1897–1957). 

– 115 років від дня народження Яковенка Юрія Івановича, українського 

прозаїка (1902–1943). 

– 110 років від дня народження Верхацького Сергія Полієвктовича, укра- 

їнського актора (1907–1998). 

– 110 років від дня народження Кассіна Миколи Семеновича, україн- 

ського поета (1907–1960). 

– 100 років від дня народження Цвєткової Валентини Петрівни, україн- 

ського живописця, народного художника України (1917–2007). 

– 95 років від дня народження Большака Василя Григоровича, україн- 

ського письменника та державного діяча (1922–1988). 

– 75 років від дня народження Луцишин Орести Романівни, україн- 
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ського майстра народної вишивки (1942). 

– 70 років від дня народження Русанової Олени Данилівни, українського 

живописця, заслуженого художника АРК (1947). 

– 65 років від дня народження Свідрука Богдана Васильовича, україн- 

ського фотохудожника (1952). 

24 – 145 років від дня народження Кміта Юрія, українського письмен- 

ника, літературознавця, етнографа (1872–1946). 

– 145 років від дня народження Паньківського Северина Федоровича, 

українського актора і перекладача (1872–1943). 

– 115 років від дня народження Вінницької Ольги Наумівни, української 

актриси (1902–1984). 

– 85 років від дня народження Пащенка Володимира Олександровича, 

українського архітектора і графіка (1932–1993). 

– 80 років від дня народження Бандурки Олександра Марковича, укра- 

їнського прозаїка, публіциста, журналіста, заслуженого юриста України (1937). 

– 65 років від дня народження Мацька Віталія Петровича, українського 

поета, прозаїка, літературознавця (1952). 

25 – 110 років від дня народження Трублаїні (справж. – Трублаєвський) 

Миколи Петровича, українського письменника та журналіста (1907–1941). 

– 105 років від дня народження Тартаковського Ісаака Йосиповича, 

українського живописця, народного художника України (1912–2002). 

– 95 років від дня народження Ком’яхова Олександра Гурійовича, 

українського графіка (1922–1976). 

– 85 років від дня народження Подвали Валерія Давидовича, україн- 

ського композитора, заслуженого діяча мистецтв України (1932–2003). 

– 80 років від дня народження Мироненка Анатолія Антоновича, укра- 

їнського поета, критика (1937–2009). 

– 80 років від дня народження Ревенка Бориса Павловича, українського 

кінорежисера, заслуженого працівника культури України (1937–2015). 

– 70 років від дня народження Бабій (Семців) Стефанії Антонівни, укра- 

їнського майстра декоративно-ужиткового мистецтва (художня вишивка, писан- 

карство; 1947). 

– 55 років від дня народження Камишного Юрія Костянтиновича, укра- 

їнського живописця, графіка, народного художника України (1962). 
– 110 років від дня смерті Горленка Василя Петровича, українського лі-

тературознавця, мистецтвознавця, критика, фольклориста, публіциста (1853–1907). 

26 – 130 років від дня народження Шевченка Йони Васильовича, україн- 

ського актора, театрознавця (1887–1940). 

– 115 років від дня народження Ковганюка Степана Петровича, україн- 

ського письменника, перекладача (1902–1982). 

– 90 років від дня народження Ставицького Бориса Петровича, укра- 

їнського актора, педагога, заслуженого артиста України (1927–2003). 

– 70 років від дня народження Гладкого Віталія Дмитровича, україн- 
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ського прозаїка (1947). 

– 70 років від дня народження Скрипника Анатолія Миколайовича, укра- 

їнського критика (1947–2008). 

– 55 років від дня народження Борденюка Сергія Григоровича, україн- 

ського кінооператора, заслуженого діяча мистецтв України (1962). 

27 – 110 років від дня народження Плахтіна Івана Олексійовича, україн- 

ського прозаїка, драматурга (1907–1985). 

– 95 років від дня народження Вознюка Петра Степановича, україн- 

ського живописця (1922–1981). 

– 70 років від дня народження Галяна Анатолія Васильовича, україн- 

ського живописця, скульптора (1947–2008). 

– 70 років від дня народження Кобзаря Володимира Федоровича, україн- 

ського прозаїка, публіциста (1947). 

28 – 195 років від дня народження Шкрібляка Юрія Івановича, україн- 

ського народного майстра гуцульського різьблення та інкрустації по дереву 

(1822–1884). 

– 125 років від дня народження Плещинського Іларіона Миколайовича, 

українського художника-графіка (1892–1961). 

– 105 років від дня народження Мордерера Якова Соломоновича, укра- 

їнського організатора кіновиробництва (1912–1984). 

– 90 років від дня народження Щуровського Юрія Сергійовича, україн- 

ського композитора (1927–1996). 

– 85 років від дня народження Шапкова Валентина Миколайовича, 

українського кінооператора (1932–1995). 

– 80 років від дня народження Боровика Федора Ілліча, українського 

архітектора, заслуженого архітектора України (1937). 

– 80 років від дня народження Щериці Юрія Павловича, українського 

музикознавця (1937). 

– 75 років від дня народження Завальнюка Анатолія Федоровича, укра- 

їнського музикознавця, фольклориста, педагога (1942). 

– 65 років від дня народження Міненка Сергія Івановича, українського 

фотохудожника (1952–2012). 

29 – 105 років від дня народження Маркіна Семена Григоровича, укра- 

їнського графіка (1912–1978). 

– 85 років від дня народження Павленко Ніни Євтухівни, української 

бандуристки, народної артистки України (1932). 

30 – 90 років від дня народження Краснощока Юрія Івановича, україн- 

ського прозаїка, публіциста (1927–2009). 

– 85 років від дня народження Шевчука Василя Андрійовича, україн- 

ського поета, прозаїка (1932–1999). 
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ТТ РРАА ВВ ЕЕ НН ЬЬ  

1 – 110 років від дня народження Пономаренка Семена Васильовича, 

українського сценариста та кінодраматурга (1907–1993). 

– 110 років від дня народження Синенка Володимира Івановича, укра- 

їнського прозаїка (1907–1981). 

– 90 років від дня народження Герасименка Василя Явтуховича, україн-

ського бандуриста, педагога, конструктора бандур, народного артиста України 

(1927–2015). 

– 90 років від дня народження Лозинського Івана Миколайовича, укра- 

їнського бібліографа, літературознавця-славіста, публіциста (1927–1992). 

– 85 років від дня народження Клименка Віктора Івановича, україн- 

ського живописця, заслуженого діяча мистецтв України (1932). 

– 85 років від дня народження Ярмолюка Миколи Яковича, україн- 

ського прозаїка, публіциста (1932). 

– 75 років від дня народження Босовича Василя Васильовича, україн- 

ського драматурга, кіносценариста, продюсера, громадського діяча (1942). 

– 75 років від дня народження Колесник Євдокії Василівни, української 

співачки (сопрано), педагога, народної артистки України, лауреата Державної 

премії УРСР ім. Т. Г. Шевченка (1942).  

– 70 років від дня народження Гарцмана Аркадія Семеновича, україн- 

ського поета, актора та сценариста (1947). 

– 70 років від дня народження Костюкової-Альошиної Вікторії Дмитрів- 

ни, української артистки оперети, народної артистки України (1947). 

– 70 років від дня народження Лесюка Юрія Петровича, українського 

живописця, педагога, заслуженого художника України (1947). 

– 55 років від дня народження Гайжевської Любові Олександрівни, 

української поетеси (1962). 

              2 – 95 років від дня народження Колодного Бориса Миколайовича, 

українського сценариста (1922–1975). 

– 80 років від дня народження Давиденка Георгія Івановича, україн- 

ського кінорежисера, сценариста (1937). 

– 80 років від дня народження Чен Бао Хуа, китайського та українського 

композитора, заслуженого діяча мистецтв України (1937–2008). 

– 75 років від дня народження Куліша-Зіньківа Леоніда Зіновійовича, 

українського поета-сатирика, гумориста (1942–2007). 

– 55 років від дня народження Рогози Юрія Марковича, українського 

сценариста, письменника (1962). 
          –  70 років від дня смерті Кордуби Мирона Михайловича, українського істо- 

рика, публіциста, бібліографа, редактора, видавця та громадського діяча (1876–

1947).    

          3 – 120 років від дня народження Бортника Януарія Дем’яновича, укра- 

їнського актора, режисера (1897–1938). 

– 80 років від дня народження Петренко Надії Йосипівни, українського 
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прозаїка, журналіста (1937). 

– 80 років від дня народження Шершера Лева Мойсейовича, україн- 

ського організатора кіновиробництва (1937–1996). 

– 65 років від дня народження Фюзеші (Мештер) Магдалини Бертоло- 

нівни, української поетеси в Угорщині (1952). 

– 55 років від дня народження Гарасюка Михайла Степановича, україн- 

ського майстра декоративно-ужиткового мистецтва (вишивка; 1962). 

           4 – 95 років від дня народження Снітовського Івана Йосиповича, 

українського краєзнавця, книголюба, бібліотекаря, педагога (1922–1980). 

          – 80 років від дня народження Чепіги Володимира Захаровича, україн- 

ського прозаїка, публіциста, редактора, педагога (1937). 

– 75 років від дня народження Семеняк Ганни Іванівни, українського 

майстра декоративно-ужиткового мистецтва (вишивка; 1942). 

– 70 років від дня народження Мироненка Бориса Карповича, україн- 

ського живописця (1947). 

5 – 165 років від дня народження Майбороди Володимира Яковича, 

українського і російського співака (бас; 1852–1917).  

  – 140 років від дня народження Волошина Михайла Івановича, україн-

ського хорового диригента, співака (тенор), композитора, музичного критика та 

громадського діяча (1877–1943). 

          – 135 років від дня народження Сабініна (Сабін-Гус) Юрія Давидовича, 

українського співака (бас), народного артиста УРСР (1882–1958). 

          – 115 років від дня народження Воликівської Ірини Іванівни, україн- 

ської співачки (сопрано), народної артистки УРСР (1902–1979).  

– 110 років від дня народження Ірини Вільде (справж. – Полотнюк Да- 

рина Дмитрівна), української письменниці (1907–1982). 

– 105 років від дня народження Дальського (справж. – Нестеренко) 

Володимира Михайловича, українського актора, народного артиста СРСР, 

лауреата Державної премії УРСР ім. Т. Г. Шевченка (1912–1998). 

– 105 років від дня народження Іщенка Федора Васильовича, україн- 

ського актора, заслуженого артиста України (1912–2001). 

– 105 років від дня народження Цегельського Євгена Романовича, укра- 

їнського скрипаля, педагога у США (1912–1980). 

– 95 років від дня народження Ніколаєвої Ганни Тимофіївни, україн- 

ської актриси, народної артистки України (1922–2003). 

– 80 років від дня народження Іси Абдурамана (справж. – Абдурахманов 

Іса), українського і кримськотатарського поета, прозаїка, драматурга, заслуже- 

ного журналіста Узбекистану (1937). 

– 65 років від дня народження Одоміча Віктора Миколайовича, україн- 

ського фотохудожника (1952). 

– 55 років від дня народження Радиша Мирослава Богдановича, україн- 

ського художника декоративно-ужиткового мистецтва (художня обробка дерева), 

педагога (1962). 
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 6  – 145 років від дня народження Коробки Миколи Івановича, україн- 

ського та російського фольклориста, літературознавця (1872–1921). 

– 145 років від дня народження Орешкевича Федора Гавриловича, укра- 

їнського та російського співака (тенор; 1872–1932). 

– 115 років від дня народження Журова Георгія Вікторовича, україн- 

ського кінознавця (1902–1988). 

– 80 років від дня народження Вишняка Михайла Яковича, україн- 

ського поета, гумориста, літературознавця, педагога, заслуженого працівника 

освіти АРК (1937). 

– 70 років від дня народження Сергієнка Анатолія Євгеновича, україн- 

ського прозаїка (1947). 

– 55 років від дня народження Вишеславського Гліба Анатолійовича, 

українського живописця, мистецтвознавця, критика (1962). 

– 55 років від дня народження Стецюка Дмитра Олександровича, укра- 

їнського композитора (1962). 

7 – 80 років від дня народження Антонова Володимира Івановича, укра- 

їнського актора театру і кіно, педагога, народного артиста України (1937). 

– 80 років від дня народження Сивоконя Євгена Яковича, українського 

режисера-аніматора, художника, заслуженого діяча мистецтв України (1937). 

– 75 років від дня народження Юхимця Гліба Миколайовича, україн- 

ського мистецтвознавця, художника, бібліографа та педагога (1942). 

– 70 років від дня народження Боярчука Петра Оксентійовича, україн- 

ського прозаїка, публіциста, заслуженого журналіста України (1947–2013). 

– 70 років від дня народження Мухоїда Миколи Даниловича, україн- 

ського поета (1947). 

        8 – 155 років від дня народження Кравченка Василя Григоровича, 

українського етнографа та письменника (1862–1945). 

– 110 років від дня народження Власа Мизинця (справж. – Матчук Ва- 

силь Володимирович), українського поета та публіциста (1907–1943).  

– 100 років від дня народження Лідера Данила Даниловича, українсько-

го художника-сценографа, педагога, народного художника України, лауреата Дер- 

жавної премії України ім. Т. Г. Шевченка, Державної премії СРСР (1917–2002). 

– 80 років від дня народження Мельника Василя Гавриловича, україн- 

ського прозаїка, драматурга (1937–2015). 

– 55 років від дня народження Обжеляна Юрія Васильовича, україн- 

ського прозаїка, кіносценариста (1962–2012). 

– 55 років від дня народження Олеся Ульяненка (справж. – Ульянов 

Олександр Станіславович), українського прозаїка, поета, лауреата Державної 

премії України ім. Т. Г. Шевченка (1962–2010). 

 9  – 105 років від дня народження Рудя Миколи Даниловича, україн- 

ського письменника (1912–1989).  

– 100 років від дня народження Петрова Степана Йосиповича, україн-

ського бібліографа, книгознавця, педагога (1917–1974). 
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– 80 років від дня народження Коренчука Віктора Кіндратовича, укра- 

їнського прозаїка (1937). 

– 75 років від дня народження Дмитришин-Часто Любові Юліанівни, 

українського прозаїка, публіциста (1942). 

– 75 років від дня народження Криворучка Ореста Івановича, україн- 

ського живописця, графіка, заслуженого художника України (1942). 

– 75 років від дня народження Шейка Василя Миколайовича, україн-

ського культуролога, педагога, заслуженого діяча мистецтв України (1942). 

– 65 років від дня народження Мориквас Надії Мирославівни, україн- 

ської поетеси, прозаїка (1952). 

– 55 років від дня народження Гриценка Миколи Степановича, україн- 

ського поета, прозаїка, публіциста (1962). 

10 – 135 років від дня народження Липковської Лідії Яківни, україн- 

ської  та російської співачки (колоратурне сопрано; 1882–1958). 

– 90 років від дня народження Леся Володимира Степановича, україн- 

ського живописця (1927–2007). 

– 80 років від дня народження Крижевича Євгена Дмитровича, україн- 

ського поета та перекладача (1937–1985). 

– 75 років від дня народження Сорокатого Леоніда Олексійовича, україн- 

ського художника, краєзнавця, майстра декоративно-ужиткового мистецтва (деко- 

ративний розпис, малярство; 1942). 

– 65 років від дня народження Бедусенка Сергія Валентиновича, україн- 

ського композитора, художника, заслуженого діяча мистецтв України (1952). 

– 60 років від дня народження Теличка Віктора Федоровича, україн- 

ського композитора, заслуженого діяча мистецтв України (1957). 

– 55 років від дня народження Гулей Ольги Володимирівни, україн- 

ського майстра декоративно-ужиткового мистецтва (вишивка, різьба на камені), 

заслуженого майстра народної творчості України (1962). 

11 – 110 років від дня народження Герасименка Костянтина Михайло-

вича, українського поета, драматурга (1907–1942). 

– 85 років від дня народження Рейського Владислава Степановича, 

українського репортера, кіно- та відеооператора (1932). 

– 80 років від дня народження Костенка Володимира Семеновича, укра- 

їнського кінодраматурга, режисера, лауреата Державної премії України ім. Т. Г. Шев- 

ченка (1937–1990). 

– 70 років від дня народження Філіппова Віталія Кириловича, україн- 

ського кінооператора (1947). 

12 – 120 років від дня народження Олександра Лана (справж. – Коршак 

Кирило Юхимович), українського поета і археолога (1897–1943). 

– 75 років від дня народження Жука Василя Семеновича, українського 

живописця, художника декоративно-ужиткового мистецтва (ткацтво; 1942). 

– 75 років від дня народження Кравчука Петра Федоровича, україн- 

ського прозаїка (1942). 
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– 70 років від дня народження Чулка Миколи Федоровича, українського 

живописця, заслуженого художника України (1947). 

– 65 років від дня народження Лещенка Євгена Олександровича, україн- 

ського живописця, графіка, заслуженого художника України (1952). 

– 55 років від дня народження Плахотнюк Наталії Валеріївни, україн- 

ської актриси кіно (1962). 

– 55 років від дня народження Юсипчука Юрія Володимировича, 

українського майстра декоративно-ужиткового мистецтва (художня обробка де- 

рева), мистецтвознавця (1962). 
– 50 років від дня смерті Ясинського Михайла Ілліча, українського біб- 

ліографа, історика, книгознавця (1889–1967). 

13 – 95 років від дня народження Андрусенка Миколи Івановича, 

українського актора, народного артиста України (1922–2010). 

– 85 років від дня народження Ризіна Леоніда Володимировича, 

українського кінодраматурга (1932). 

– 60 років від дня народження Демченко Людмили Ярославівни, 

українського археографа, архівіста, палеографа, заслуженого працівника 

культури України (1957). 

– 55 років від дня народження Бугаєнка Сергія Вікторовича, 

українського фотохудожника (1962). 

– 55 років від дня народження Маленького Ігоря Мирославовича, 

українського поета, перекладача, літературознавця (1962). 

14 – 125 років від дня народження Сокирка Володимира Костянти- 

новича, українського актора, народного артиста УРСР (1892–1983). 

– 75 років від дня народження Куралех Світлани Степанівни, україн- 

ської поетеси, заслуженого працівника культури України (1942). 

– 70 років від дня народження Худолія Володимира Михайловича, укра- 

їнського фотохудожника (1947). 

– 65 років від дня народження Гресика Сергія Васильовича, україн- 

ського художника монументально-декоративного мистецтва (1952–2010). 

– 65 років від дня народження Мельника Юрія Михайловича, україн- 

ського хорового диригента, педагога, заслуженого працівника культури України 

(1952). 

– 55 років від дня народження Борецької Надії Анатоліївни, україн- 

ського художника декоративно-ужиткового мистецтва (батик, ткацтво; 1962). 

15 – 160 років від дня народження Чайковського Андрія Яковича, укра- 

їнського письменника, громадського діяча (1857–1935). 

– 150 років від дня народження Дрімцова Сергія Прокоповича, україн- 

ського композитора, хорового диригента, фольклориста, журналіста, художника, 

громадського діяча, заслуженого артиста УРСР (1867–1937). 

– 140 років від дня народження Шміта Федора Івановича, українського 

та російського історика мистецтва, археолога, музеєзнавця, педагога (1877–1937). 

– 120 років від дня народження Божейко Володимири Іванівни, укра- 
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їнської піаністки і педагога (1897–1955). 

– 115 років від дня народження Гуєцького Сімки Нусеновича (Семен На- 

танович), українського художника-режисера, заслуженого діяча мистецтв УРСР 

(1902–1974). 

– 115 років від дня народження Сахновської Олени Борисівни, україн- 

ського графіка (1902–1958). 

– 90 років від дня народження Платонова Анатолія Георгійовича, україн- 

ського живописця, народного художника України (1927–2005). 

– 80 років від дня народження Прокопенко Раїси Михайлівни, україн- 

ського редактора кіно (1937). 

16 – 200 років від дня народження Костомарова Миколи Івановича, 

російського і українського  історика, письменника, критика, етнографа, фолькло- 

риста (1817–1885). 

– 175 років від дня народження Романович (справж. – Рожанківська) Тео- 

філи Федорівни, української актриси та театрального діяча (1842–1924). 

– 80 років від дня народження Турківського (Турковський) Миколи Пет- 

ровича, українського поета, прозаїка (1937). 

– 75 років від дня народження Коломійця Ростислава Григоровича, укра- 

їнського режисера, театрознавця, драматурга, педагога, заслуженого діяча 

мистецтв України (1942). 

– 75 років від дня народження Петріашвілі Гурама (Семен) Мелентійо- 

вича, українського і грузинського прозаїка, поета, кінодраматурга, критика (1942). 

– 70 років від дня народження Бондарчука Леоніда Васильовича, україн- 

ського прозаїка (1947). 

– 65 років від дня народження Зінов’євої Світлани Людомирівни, україн- 

ського кінооператора, продюсера (1952). 

– 60 років від дня народження Матвійчук Людмили Сергіївни, україн- 

ського композитора, педагога, заслуженого діяча мистецтв України (1957–2007). 

– 55 років від дня народження Бориспольця Віталія Вікторовича, 

українського письменника (1962). 

17 – 120 років від дня народження Єлеви Костянтина Миколайовича, 

українського художника-графіка, педагога (1897–1950). 

– 105 років від дня народження Контратовича Ернеста Рудольфовича, 

українського живописця, народного художника України (1912–2009).  

– 100 років від дня народження Єгорова Євгена Павловича, україн- 

ського живописця, графіка, педагога, заслуженого діяча мистецтв України 

(1917–2007).  

– 95 років від дня народження Дімарова Анатолія Андрійовича, україн- 

ського письменника-прозаїка, лауреата Державної премії УРСР ім. Т. Г. Шев- 

ченка (1922–2014).  

– 80 років від дня народження Гринько (Кузьмінська) Варвари Пили- 

півни, української поетеси, заслуженого вчителя України (1937). 

– 70 років від дня народження Слєти Ольги Петрівни, українського жи- 
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вописця (1947). 

– 65 років від дня народження Стрекаловського Миколи Борисовича, 

українського фотохудожника (1952). 

18 – 125 років від дня народження Піскорського Костянтина Володи- 

мировича, українського живописця (1892–1922). 

– 105 років від дня народження Собка Вадима Миколайовича, україн- 

ського письменника, сценариста, лауреата Державної премії УРСР ім. Т. Г. Шев- 

ченка (1912–1981). 

– 95 років від дня народження Корпанюка Василя Семеновича, укра- 

їнського майстра декоративно-ужиткового мистецтва (різьблення по дереву, 

інкрустація; 1922–2004). 

– 70 років від дня народження Нікітіна Володимира Васильовича, укра- 

їнського живописця, графіка, педагога, заслуженого художника України (1947). 

– 65 років від дня народження Антонюка Анатолія Івановича, укра- 

їнського актора і режисера, педагога, заслуженого артиста України (1952). 

– 60 років від дня народження Мельника Михайла Васильовича, укра- 

їнського актора, режисера, сценариста, народного артиста України, лауреата 

Національної премії України ім. Тараса Шевченка (1957). 

19 – 105 років від дня народження Глюка Гаврила Мартиновича, україн- 

ського живописця, заслуженого діяча мистецтв УРСР (1912–1983). 

– 85 років від дня народження Ребра Петра Павловича, українського 

поета, прозаїка, драматурга, критика (1932–2014). 

– 65 років від дня народження Шинкаренко Ольги Володимирівни, 

українського майстра декоративно-ужиткового мистецтва (декоративний 

розпис, витинанки; 1952). 

20 – 95 років від дня народження Чендея Івана Михайловича, україн- 

ського письменника, сценариста, лауреата Державної премії України ім. Т. Г. Шев- 

ченка (1922–2005). 

– 80 років від дня народження Воронянської Валерії Миколаївни, укра- 

їнського режисера-документаліста (1937). 

– 80 років від дня народження Кабалюка Миколи Тимофійовича, укра- 

їнського поета, перекладача (1937–2009). 

– 80 років від дня народження Корольова Адлера Степановича, укра- 

їнського художника-графіка, поета (1937). 

– 75 років від дня народження Варення Миколи Васильовича, україн- 

ського живописця (1942). 

– 75 років від дня народження Скунця Петра Миколайовича, україн- 

ського поета, перекладача, лауреата Державної премії України ім. Т. Г. Шевчен- 

ка (1942–2007). 

– 65 років від дня народження Кондрашевської Лідії Іванівни, україн- 

ської співачки (лірико-колоратурне сопрано), народної артистки України (1952–

2008). 

21 – 65 років від дня народження Лесі Степовички (Булах Олександра 
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Несторівна), української поетеси, прозаїка, перекладача, публіциста, заслуженого 

працівника культури України (1952). 

– 65 років від дня народження Яковчука Олександра Миколайовича, 

українського композитора, заслуженого діяча мистецтв України (1952). 

– 60 років від дня народження Самолевської Ольги Юзефівни, укра- 

їнського кінорежисера, сценариста, поетеси (1957). 

22 – 115 років від дня народження Бафталовського Сергія Дмитровича, 

українського режисера-документаліста (1902–1984).  

  – 100 років від дня народження Тесленка Костя (Костянтин) Макаро- 

вича, українського прозаїка (1917–1988). 

         – 80 років від дня народження Клименка Федора Максимовича, укра- 

їнського живописця, графіка, народного художника України (1937). 

         23 – 105 років від дня народження Чернишової Лідії Дем’янівни, 

української артистки балету, балетмейстера, народної артистки СРСР (1912–1975). 

– 100 років від дня народження Татієва Іраклія Георгійовича, україн- 

ського архітектора (1917–1974). 

– 90 років від дня народження Стависского Ізяслава Михайловича, 

українського режисера-документаліста, заслуженого діяча мистецтв України 

(1927–1994).  

– 70 років від дня народження Шевченка Станіслава Олексійовича, укра- 

їнського поета, перекладача, сценариста, заслуженого діяча мистецтв України, 

заслуженого діяча культури Польщі (1947). 

24 – 135 років від дня народження Стеценка Кирила Григоровича, укра- 

їнського композитора, хорового диригента, громадського діяча, священика 

(1882–1922). 

– 125 років від дня народження Болотова Костянтина Григоровича, укра- 

їнського кінорежисера, художника (1892–1934). 

– 105 років від дня народження Стельмаха Михайла Панасовича, укра- 

їнського письменника, драматурга, лауреата Державної премії УРСР ім. Т. Г. Шев- 

ченка, Героя Соціалістичної Праці (1912–1983). 

– 90 років від дня народження Лабенка Леоніда Васильовича, укра- 

їнського живописця, народного художника України (1927–2000). 

– 80 років від дня народження Шерешева В’ячеслава Івановича, україн-

ського поета, прозаїка, драматурга (1937). 

– 70 років від дня народження Дроб’язгіної Валентини Іванівни, укра- 

їнського композитора, педагога (1947). 

25 – 130 років від дня народження Плюща Олексія Львовича, українсь-

кого письменника та перекладача (1887–1907). 

– 125 років від дня народження Добржанського Володимира Пантелей- 

моновича, українського кінооператора (1892–1939). 

– 110 років від дня народження Злочевського Петра Опанасовича, укра- 

їнського художника театру, народного художника УРСР, заслуженого діяча 

мистецтв Грузинської РСР (1907–1987). 
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– 105 років від дня народження Вакса Бориса (Бенціон) Йосиповича, 
українського живописця, заслуженого художника УРСР (1912–1989). 

– 80 років від дня народження Демчука Юрія Васильовича, україн- 
ського співака (бас) і бандуриста, заслуженого артиста України (1937). 

– 80 років від дня народження Томенка Миколи Даниловича, україн- 
ського поета, драматурга, прозаїка, публіциста, заслуженого діяча мистецтв 
України (1937). 

– 75 років від дня народження Нестерчука Мирона Матвійовича, укра- 
їнського поета, перекладача (1942). 

– 65 років від дня народження Бобик Марії Михайлівни, українського 
художника декоративно-ужиткового мистецтва (вироби з бісеру; 1952). 

– 60 років від дня народження Ластов’як (Ульгурська) Оксани Яросла- 

вівни, українського хорового диригента у Литві, бандуристки, заслуженої арти- 
стки України (1957). 

– 75 років від дня смерті Олекси Десняка (справж. – Руденко Олексій 

Гнатович), українського письменника (1909–1942). 

26 – 105 років від дня народження Сліпка Юрія Васильовича, україн- 
ського поета (1912–1969). 

– 100 років від дня народження Бжеського Ігоря Юрійовича, україн- 
ського кінорежисера, театрознавця (1917–1986). 

– 90 років від дня народження Мандрик-Куйбіди Катерини Михай- 

лівни, української поетеси, фольклористки, громадсько-політичного діяча 
(1927–2004). 

– 80 років від дня народження Вітченка Дмитра Івановича, українського 
актора, народного артиста України (1937). 

– 75 років від дня народження Кутасевич Рози Миколаївни, україн- 
ського майстра декоративно-ужиткового мистецтва (вишивка), заслуженого май- 
стра народної творчості України (1942). 

– 70 років від дня народження Павловського Леоніда Ілліча, україн- 
ського кінорежисера, заслуженого діяча мистецтв України (1947). 

– 70 років від дня народження Павловського Олександра Ілліча, укра- 
їнського та російського кінорежисера, сценариста, заслуженого діяча мистецтв 
України (1947). 

– 60 років від дня народження Бенюка Богдана Михайловича, україн-
ського актора театру і кіно, педагога, політичного та громадського діяча, народ- 
ного артиста України, лауреата Національної премії України ім. Тараса Шев- 
ченка (1957).  

27 – 80 років від дня народження Вершиніна Валентина Васильовича, 
українського майстра декоративно-ужиткового мистецтва (художня обробка 
дерева; 1937). 

– 80 років від дня народження Шакало Поліни Антонівни, українського 
живописця, народного художника України (1937). 

– 75 років від дня народження Костіна Володимира Володимировича, 
українського живописця (1942). 
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28 – 140 років від дня народження Волошина(справж. – Кирієнко-Воло- 

шин)  Максиміліана Олександровича, російського поета, перекладача,  

художника-пейзажиста, художнього та літературного критика (1877–1932). 

–  65 років від дня народження Василенка Олександра Миколайовича, 

українського співака (баритон), народного артиста України (1952). 

29 – 115 років від дня народження Воловика Григорія Володимиро- 

вича, українського режисера, заслуженого артиста УРСР (1902–1967). 

– 115 років від дня народження Каракіса Йосипа Юлійовича, україн- 

ського архітектора, художника, педагога (1902–1988). 

30 – 145 років від дня народження Малицької Костянтини Іванівни, 

української поетеси-пісняра, прозаїка, драматурга, перекладача, бібліографа, 

редактора та педагога (1872–1947). 

– 130 років від дня народження Архипенка Олександра Порфировича, 

українського скульптора, живописця, графіка, одного із основоположників кубі-

зму в скульптурі (1887–1964). 

– 105 років від дня народження Бурга Йосифа Куновича, українського та 

єврейського письменника, громадського діяча, заслуженого працівника культури 

України (1912–2009). 

– 90 років від дня народження Шишкова Юрія Миколайовича, україн- 

ського художника (1927–1989). 

– 65 років від дня народження Яциняка Василя Ільковича, українського 

хорового диригента, народного артиста України (1952). 

– 60 років від дня народження Білозір Оксани Володимирівни, україн- 

ської естрадної співачки (сопрано), політичного та громадського діяча, народної 

артистки України (1957). 

31 – 135 років від дня народження Бертьє (справж. – Ліфшиць) Давида 

Соломоновича,  українського скрипаля, диригента, педагога, заслуженого діяча 

мистецтв УРСР (1882–1950). 

– 70 років від дня народження Качан Олени Георгіївни, української 

актриси, заслуженої артистки України (1947). 

– 70 років від дня народження Лозинського Олександра Івановича, 

українського кінооператора (1947). 

– 65 років від дня народження Христан Галини Петрівни, українського 

прозаїка, гумориста (1952). 
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ЧЧ ЕЕ РР ВВ ЕЕ НН ЬЬ  

1 – 115 років від дня народження Гайдай Зої Михайлівни, української 

співачки (сопрано), народної артистки СРСР, лауреата Державної премії СРСР 

(1902–1965). 

– 80 років від дня народження Скомаровського Вадима Петровича, укра- 

їнського поета, заслуженого працівника культури України (1937). 

– 80 років від дня народження Слупського Юрія В’ячеславовича, укра- 

їнського кінорежисера (1937). 

– 75 років від дня народження Дорошенка Івана Васильовича, україн- 

ського театрального діяча, народного артиста України (1942). 

– 75 років від дня народження Криси Олега Васильовича, українського 

скрипаля та педагога в США, заслуженого артиста України (1942). 

– 65 років від дня народження Петрової Лариси Федорівни, української 

поетеси та громадського діяча (1952). 
         – 65 років  від дня народження  Рябокриса Олександра Михайловича, 

українського режисера-документаліста, редактора кіно (1952). 

2 – 210 років від дня народження Сошенка Івана Максимовича, 

українського живописця та педагога(1807–1876).  

– 120 років від дня народження Бульдіна Костя Петровича, українського 

скульптора, живописця, письменника (1897–1966). 

         – 110 років від дня народження Дашкевича Всеволода Яковича, укра- 

їнського етнографа, фольклориста (1907–1988).  

         –  80 років від дня народження Бойка Богдана Михайловича, українсько- 

го прозаїка, громадського та культурного діяча (1937–2000). 

          –  80 років від дня народження Кулика Юрія Івановича, українського хоро- 

рового диригента, педагога, заслуженого діяча мистецтв УРСР (1937–1988). 

         – 80 років від дня народження Остапенка Василя Макаровича, україн- 

ського художника театру, заслуженого працівника культури України (1937–2012).  

         – 80 років від дня народження Рачка Ігоря Карповича, українського 

кобзаря, заслуженого працівника культури України (1937). 

         – 75 років від дня народження Кирича (Кірич) Едуарда Ілліча, укра- 

їнського художника-аніматора, народного художника України, лауреата Держав- 

ної премії УРСР ім. Т. Г. Шевченка (1942). 

         – 70 років від дня народження Теслі Анатолія Андрійовича, українського 

організатора кіновиробництва, заслуженого працівника культури України (1947). 

         – 65 років від дня народження Каліщука Євгена Георгійовича, 

українського фотохудожника (1952). 

3 – 150 років від дня народження Муравйової Олени Олександрівни, 

української та російської співачки (лірико-колоратурне сопрано), педагога, 

заслуженого діяча мистецтв УРСР (1867–1939). 

– 100 років від дня народження Смерчинського Леоніда Семеновича, 

українського скульптора, заслуженого художника УРСР (1917–1980). 

– 80 років від дня народження Батурина Віктора Миколайовича, укра- 
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їнського художника-оформлювача, заслуженого художника України (1937–1993). 

– 75 років від дня народження Ворфліка Анатолія Васильовича, україн- 

ського поета, лексикографа, фольклориста, журналіста, громадського діяча 

(1942–2011). 

– 70 років від дня народження Рубашова Юрія Михайловича, україн- 

ського графіка, заслуженого діяча мистецтв України (1947). 

– 65 років від дня народження Багрій-Шахматової Марини Леонідівни, 

українського редактора кіно, організатора кіновиробництва (1952). 
– 90 років від дня смерті Демуцького Порфирія Даниловича, україн- 

ського фольклориста, композитора, хорового диригента (1860–1927). 

4 – 140 років від дня народження Паніна Михайла Микитовича, 

українського живописця, заслуженого діяча мистецтв УРСР (1877–1963). 

– 110 років від дня народження Діденка Кирила Васильовича, україн- 

ського скульптора (1907–1984). 

– 70 років від дня народження Будникова Володимира Олександровича, 

українського живописця, заслуженого діяча мистецтв України (1947). 

– 65 років від дня народження Кулика Олександра Павловича, україн- 

ського прозаїка, публіциста (1952–2010). 

5 – 135 років від дня народження Іванова Михайла Олександровича, 

українського та російського гобоїста, педагога, заслуженого діяча мистецтв 

РРФСР (1882–1957). 

– 90 років від дня народження Ковача Вілмоша Еміловича, українського 

поета, прозаїка (1927–1977). 

– 85 років від дня народження Болабольченка Анатолія Андрійовича, 

українського прозаїка, поета, літературознавця (1932). 

– 80 років від дня народження Анічкіна Леоніда Анатолійовича, україн- 

ського режисера-документаліста, заслуженого діяча мистецтв України (1937–2009). 

– 80 років від дня народження Кочерженко Євгенії Іванівни, україн- 

ського мистецтвознавця, майстрині художньої вишивки (1937). 

– 75 років від дня народження Пасака Віктора Володимировича, україн- 

ського сценариста, громадського діяча, заслуженого журналіста України (1942). 

– 75 років від дня народження Рагойші В’ячеслава Петровича, україн- 

ського та білоруського літературознавця, перекладача (1942). 

– 70 років від дня народження Григоріва Михайла Семеновича, україн- 

ського поета (1947–2016). 
– 60 років від дня народження Лосієвського Ігоря Яковича, українського 

бібліографа, бібліотекознавця, книго- та літературознавця, поета, заслуженого 

працівника культури України (1957). 

6 – 80 років від дня народження Перебийноса Петра Мойсейовича, 

українського поета, драматурга, заслуженого діяча мистецтв України, заслуже- 

ного журналіста України, лауреата Національної премії України ім. Тараса Шев- 

ченка (1937). 

– 75 років від дня народження Степаненка Михайла Борисовича, україн- 
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ського композитора, музикознавця, педагога, народного артиста України (1942). 

– 75 років від дня народження Стратілата Миколи Івановича, україн- 

ського графіка, народного художника України (1942). 

– 65 років від дня народження Конончук (Терещенко) Тетяни Іванівни, 

українського критика, літературознавця, перекладача (1952). 

– 65 років від дня народження Трубая (Карасьов) Василя Володими- 

ровича, українського прозаїка, поета, кінодраматурга (1952). 

7 – 155 років від дня народження Дехтярьової-Українки Олександри 

Іванівни, української актриси (1862–1960). 

– 125 років від дня народження Терлецького Сидора Івановича, україн- 

ського актора, режисера, театрального діяча (1892–1953). 

– 115 років від дня народження Власюка Дмитра Ілліча, українського 

художника театру (1902–1994). 

– 110 років від дня народження Скляренка Володимира Михайловича, 

українського режисера, народного артиста УРСР (1907–1984). 

– 100 років від дня народження Масика Володимира Ілліча, україн- 

ського живописця та графіка, заслуженого художника України (1917–1996). 

– 80 років від дня народження Білика Віктора Кириловича, україн- 

ського художника (1937–1992). 

          – 60 років від дня народження Ланюка Юрія Євгеновича, українського 

композитора, віолончеліста, заслуженого діяча мистецтв України, лауреата Націо- 

нальної премії України ім. Тараса Шевченка (1957). 

8 – 190 років від дня народження Андрузького Георгія Львовича, 

українського поета, публіциста, громадського діяча (1827–після 1864). 

– 80 років від дня народження Пригоди Леоніда Григоровича, україн- 

ського живописця, графіка, педагога (1937). 

– 55 років від дня народження Постоловського Івана Миколайовича, 

українського фотохудожника (1962). 

– 100 років від дня смерті Ханенка Богдана Івановича, українського ко- 

лекціонера старовини і творів мистецтва, археолога, мецената (1849–1917). 

9 – 90 років від дня народження Бєляєвої Поліни Харитонівни, 

українського бібліографа та бібліотекознавця, педагога (1927–1999). 

– 90 років від дня народження Коломійця Всеволода Панасовича, україн- 

ського організатора кіновиробництва, заслуженого діяча мистецтв України 

(1927–2015). 

– 80 років від дня народження Гвоздя Миколи Петровича, українського 

бандуриста, диригента, народного артиста України (1937–2010). 

–  80 років від дня народження Живковича Станко Олександровича, укра- 

їнського живописця, графіка (1937). 

– 65 років від дня народження Корнюкова Юрія Костянтиновича, 

українського художника-графіка (1952). 

10 – 160 років від дня народження Воячека Богумила (Федір Іванович), 

українського контрабасиста, диригента, композитора, педагога (1857–1934). 
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– 85 років від дня народження Зайця Бориса Михайловича, українського 

режисера цирку, педагога, народного артиста України (1932–2007). 

– 85 років від дня народження Юзефович Наталії Володимирівни, укра- 

їнського живописця (1932–2009). 

– 70 років від дня народження Мітченко Людмили Іванівни, україн- 

ського живописця, графіка (1947). 

11 – 85 років від дня народження Чабана Теодозія Євстаховича, україн- 

ського хорового диригента, педагога (1932–2001). 

– 70 років від дня народження Засухіна Володимира Фроловича, україн- 

ського композитора, співака, музиканта, народного артиста України (1947). 

12 – 135 років від дня народження Арбо (справж. – Остроухов) Олексан- 

дра Степановича, українського актора, режисера, одного з корифеїв україн- 

ського кіно (1882–1962). 

– 125 років від дня народження Лісового (справж. – Свашенко) Петра 

Андрійовича, українського письменника, журналіста (1892–1943). 

– 110 років від дня народження Лаврунова Костя Олександровича, 

українського літературознавця, прозаїка (1907–1968). 

          – 80 років від дня народження Чаговця Петра Миколайовича, україн- 

ського архітектора, графіка (1937–1998).  

–  70 років від дня народження Муравицького Юрія Адольфовича, україн-  

ського актора кіно, заслуженого артиста України (1947–2015). 

– 65 років від дня народження Починайко Марти Дмитрівни, укра- 

їнської поетеси (1952). 

– 60 років від дня народження Зарицького Петра Анатолійовича, укра- 

їнського поета, прозаїка (1957). 

13 – 110 років від дня народження Прокоп’яка Степана Івановича, укра- 

їнського хорового диригента, педагога (1907–1975). 

– 70 років від дня народження Моруги Василя Васильовича, україн- 

ського поета, перекладача, журналіста (1947–1989). 

– 70 років від дня народження Сільваші Тіберія Йосиповича, україн- 

ського живописця (1947). 

– 60 років від дня народження Боровик Тетяни Василівни, української 

артистки балету, народної артистки України (1957). 

14 – 80 років від дня народження Кшуташвілі Емми Іванівни, україн- 

ської поетеси, живописця, графіка, скульптора, кераміста (1937–2008). 

– 70 років від дня народження Бойка Вадима Анатолійовича, україн- 

ського гобоїста, заслуженого артиста України (1947). 

– 55 років від дня смерті Вериківського Михайла Івановича, україн- 

ського композитора, диригента, громадського діяча, педагога, заслуже-ного 

діяча мистецтв УРСР (1896–1962). 

15 – 145 років від дня народження Батога Івана (псевд. – Ян Новацький), 

українського та польського актора, режисера (1872–1923). 

– 115 років від дня народження Джевальського Олександра Володими- 
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ровича, українського кінооператора (1902–1967). 

– 115 років від дня народження Лівицької-Холодної Наталії Андріївни, 

української письменниці, перекладачки (1902–2005). 

– 110 років від дня народження Андрія Угарова (справж. – Острополь- 

ський Йосип Айзикович), українського поета (1907–1941). 

– 85 років від дня народження Безклубенка Сергія Даниловича, україн- 

ського кінознавця, громадсько-культурного діяча, педагога, заслуженого 

працівника культури України, заслуженого діяча культури Польщі (1932). 

– 70 років від дня народження Демерташа Віктора Костянтиновича, укра- 

їнського актора кіно, заслуженого артиста України (1947). 

– 65 років від дня народження Братченко Тетяни-Таїни Іванівни, укра- 

їнської поетеси, прозаїка (1952). 

16  – 120 років від дня народження Певної Ніни Миколаївни (Ніна Маш- 

кевич), української співачки (мецо-сопрано), театральної актриси (1897–1982). 

– 90 років від дня народження Коновалова Юрія Олександровича, укра- 

їнського живописця (1927–2012). 

– 80 років від дня народження Шнайдера Бориса Лукича, українського 

художника декоративно-ужиткового мистецтва (килимарство; 1937). 

17 – 105 років від дня народження Бичка Валентина Васильовича, укра- 

їнського поета та драматурга (1912–1994). 

– 105 років від дня народження Клименка Якова Дмитровича, україн- 

ського прозаїка, заслуженого працівника культури УРСР (1912–1984). 

– 65 років від дня народження Марчука Ярослава Миколайовича, укра- 

їнського живописця, реставратора пам’яток архітектури (1952). 

– 65 років від дня народження Сумарокової Віри Григорівни, україн- 

ського музикознавця, педагога (1952). 

– 55 років від дня народження Грегорійчук Зоряни Петрівни, україн- 

ського майстра декоративно-ужиткового мистецтва (писанкарство; 1962). 

18 – 125 років від дня народження Меженка (справж. – Іванов-Меженко) 

Юрія Олексійовича, українського та російського бібліографа, літературо- та 

театрознавця (1892–1969). 

– 110 років від дня народження Бобиря Діодора Миколайовича, україн- 

ського письменника та перекладача (1907–1980). 

19 – 150 років від дня народження Купчинського Євгена Івановича, 

українського композитора, диригента, цитриста, церковного та громадського 

діяча (1867–1938). 

– 85 років від дня народження Ульянова Бориса Петровича, україн- 

ського скульптора (1932). 

– 70 років від дня народження Андрушківа Богдана Миколайовича, 

українського прозаїка, заслуженого діяча науки і техніки України (1947). 

– 65 років від дня народження Богомаза Петра Якимовича, українського 

живописця, графіка (1952). 

20 – 125 років від дня народження Печеніги-Углицького Павла, україн- 
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ського композитора, диригента, педагога у США (1892–1948). 

– 120 років від дня народження Бланка Бера Пінхусовича, українського 

графіка (1897–1957). 

– 120 років від дня народження Кудрика Бориса Павловича, україн- 

ського композитора, музикознавця, педагога (1897–1952). 

– 75 років від дня народження Патєєва Дмитра Яковича, українського 

майстра декоративно-ужиткового мистецтва (художня обробка дерева; 1942). 

– 75 років від дня народження Черемського Петра Григоровича, україн- 

ського мистецтвознавця, видавця, краєзнавця, культурного та громад-ського 

діяча (1942–2006). 

– 70 років від дня народження Ткача Миколи Юхимовича, українського 

художника декоративно-ужиткового мистецтва (кераміка; 1947). 

         21 – 135 років від дня народження Бурлюка Давида Давидовича, україн- 

ського та російського художника-футуриста, поета, теоретика мистецтва (1882–

1967). 

  –  95 років від дня народження Аванесова Георгія Амбарцумовича (Андрі- 

йович), українського диригента, педагога, заслуженого діяча мистецтв УРСР 

(1922–1984). 

 22 – 160 років від дня народження Манастирського Олександра Дми- 

тровича (чернече ім’я – Артемон), українського письменника, драматурга, 

етнографа, історика, православного церковного діяча (1857–1920). 

– 160 років від дня народження Нестурха (Нештурх) Федора Павловича, 

українського архітектора, педагога (1857–1936). 

– 140 років від дня народження Яворського Болеслава Леопольдовича, 

українського та російського музикознавця, піаніста, педагога (1877–1942).  

– 120 років від дня народження Сиротенка Олександра Івановича, укра- 

їнського живописця (1897–1975). 

– 85 років від дня народження Гурської Нонни Василівни, української 

актриси, народної артистки України (1932–2012). 

– 85 років від дня народження Дворецького Сергія Олександровича, 

українського актора кіно (1932–2012). 

– 65 років від дня народження Посікіри Людмили Кузьмівни, україн- 

ської бандуристки, педагога, народної артистки України (1952). 

– 60 років від дня народження Зіброва Павла Миколайовича, україн- 

ського естрадного співака (баритон), композитора, народного артиста України 

(1957). 

23 – 70 років від дня народження Вітра Валерія Сергійовича, україн- 

ського художника-плакатиста, музиканта, композитора, заслуженого художника 

України (1947). 

– 70 років від дня народження Свістунова Олександра Антоновича, 

українського фотохудожника (1947). 

24 – 140 років від дня народження Россіної Юлії Вікторівни, української 

актриси, заслуженої артистки УРСР (1877–1960). 
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– 120 років від дня народження Бізюкова Онуфрія Терентійовича, укра- 

їнського живописця(1897–1986). 

– 100 років від дня народження Цибульського Павла Даниловича, укра- 

їнського прозаїка (1917–1984). 

– 85 років від дня народження Путінцева Альберта Григоровича, укра-

їнського письменника, сценариста, кінодраматурга, лауреата Державної премії 

УРСР ім. Т. Г. Шевченка (1932–1995). 

– 80 років від дня народження Жуковського Амброза Броніславовича, 

українського графіка (1937). 

25 – 110 років від дня народження Хрукалової Зінаїди Семенівни, укра- 

їнської актриси, народної артистки України (1907–1994). 

– 75 років від дня народження Андріяшка Василя Дмитровича, 

українського художника монументального та декоративно-ужиткового мистец-

тва, живописця, педагога (1942). 

– 70 років від дня народження Маркосяна Лева Галустовича, 

українського живописця, педагога (1947). 

26 – 110 років від дня народження Войнова Володимира Івановича, 

українського прозаїка (1907–1970). 

– 80 років від дня народження Шамрили Миколи Пилиповича, україн- 

ського графіка (1937). 

– 80 років від дня народження Юр’єва Валер’яна (Валерій) Олексі-

йовича, українського поета, перекладача, літературного критика (1937–1980). 

– 70 років від дня народження Мовчана Віталія Федоровича, україн- 

ського живописця, графіка, скульптора (1947). 

–  65 років від дня народження Палащиної Ніни Андріївни, українського 

бібліотеко- та бібліографознавця (1952). 

– 55 років від дня народження Оленюка Василя Івановича, україн- 

ського майстра декоративно-ужиткового мистецтва (плетіння з природних мате- 

ріалів; 1962). 

27 – 85 років від дня народження Субчака Мар’яна Петровича, укра- 

їнського художника, краєзнавця, педагога (1932–2008). 

– 80 років від дня народження Дмитрієва Едуарда Дмитровича, україн- 

ського кінорежисера, сценариста (1937). 

– 70 років від дня народження Слободяна Олега Олексійовича, україн- 

ського мистецтвознавця, педагога (1947). 

– 70 років від дня народження Черненко Сусанни Борисівни, україн- 

ського кінознавця (1947). 

– 65 років від дня народження Кривоноса Ігоря Васильовича, україн- 

ського кінооператора (1952). 

28 – 125 років від дня народження Шифріна Ніссона Абрамовича, 

російського та українського художника театру, народного художника РРФСР, 

лауреата Державної премії СРСР (1892–1961). 

– 105 років від дня народження Максименка Володимира Григоровича, 
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українського актора, народного артиста України, лауреата Державної премії 

УРСР ім. Т. Г. Шевченка (1912–1994). 

– 85 років від дня народження Цирліна Володимира Вікторовича, укра- 

їнського художника кіно, кінознавця (1932–1987). 

– 80 років від дня народження Бурова Сергія Давидовича, українського 

сценариста (1937). 

– 80 років від дня народження Кердіваренка Олександра Федоровича, 

українського прозаїка, поета, гумориста, заслуженого журналіста України (1937). 

– 75 років від дня народження Стецюна Миколи Григоровича, українсь-

кого композитора та диригента, заслуженого діяча мистецтв України (1942). 

29 – 95 років від дня народження Балагурака Івана Васильовича, 

українського майстра декоративно-ужиткового мистецтва (декоративна різьба 

по дереву), заслуженого майстра народної творчості України (1922–2001). 

– 95 років від дня народження Коця Маріяна-Павла, українського ви- 

давця, мецената, громадського діяча у США (1922–2011). 

– 70 років від дня народження Іллєнка Михайла Герасимовича, україн- 

ського кінорежисера, педагога, заслуженого діяча мистецтв України (1947). 

        – 50 років від дня народження Остролуцької Антоніни Михайлівни, ук- 

раїнської поетеси, прозаїка (1967). 

30 – 130 років від дня народження Гагенмейстера Володимира Микола- 

йовича, українського графіка, мистецтвознавця та видавця (1887–1938). 

– 70 років від дня народження Довгозвяги Галини Петрівни, української 

актриси кіно (1947). 

– 65 років від дня народження Волошенко Тамари Василівни, україн- 

ського живописця, заслуженого художника України (1952). 

– 65 років від дня народження Кушнирюка Ореста Васильовича, україн- 

ського актора кіно (1952). 

– 60 років від дня народження Терьохіної Оксани Анатоліївни, україн- 

ського скульптора (1957). 
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ЛЛ ИИ ПП ЕЕ НН ЬЬ  

 

1 – 165 років від дня народження Романович (справж. – Рожанківська) 

Марії Федорівни, української актриси, театрального діяча (1852–1933). 

– 120 років від дня народження Рика Йосипа Львовича, українського 

скульптора (1897–1958). 

– 80 років від дня народження Гайдабури Валерія Михайловича, укра- 

їнського театрознавця, заслуженого діяча мистецтв України (1937). 

– 55 років від дня народження Єрка Владислава Едвардовича, укра- 

їнського плакатиста, графіка (1962). 

2 – 185 років від дня народження Костецького Платона Івановича, 

українського та польського письменника, журналіста (1832–1908). 

– 105 років від дня народження Тартаковського Бориса Семеновича, 

українського прозаїка (1912–1985). 

– 95 років від дня народження Затонського Дмитра Володимировича, 

українського літературознавця, критика (1922–2009). 

– 70 років від дня народження Ієвлевої Наталі Тихонівни, українського 

художника кіно (1947). 

3 – 115 років від дня народження Юркова Ігоря Володимировича, 

українського поета (1902–1929). 

– 110 років від дня народження Захарченко Наталії Йосипівни, україн- 

ської співачки (сопрано), заслуженої артистки України (1907–1992). 

– 110 років від дня народження Ласовського Володимира, українського 

живописця (1907–1975). 

– 105 років від дня народження Яблонського Анатоля, українського жи- 

вописця (1912–1954). 

– 85 років від дня народження Іллєнка Вадима Герасимовича, україн- 

ського кінооператора, кінорежисера, педагога, народного артиста України 

(1932–2015). 

– 75 років від дня народження Йориша Михайла Миколайовича, україн- 

ського живописця, скульптора (1942).  

4 – 120 років від дня народження Верменича Андрія Андрійовича, 

українського театрального актора, народного артиста УРСР (1897–1979). 

– 70 років від дня народження Брагіна Олександра Миколайовича, укра- 

їнського графіка, педагога (1947). 

– 70 років від дня народження Стрельника Леоніда Петровича, україн- 

ського поета, прозаїка (1947). 

– 65 років від дня народження Гарагонича Олега Івановича, україн- 

ського живописця (1952). 

– 60 років від дня народження Махонько Ольги Олексіївни, україн- 

ського фотохудожника (1957). 

– 55 років від дня народження Демчука Ігоря Миколайовича, укра- 
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їнського фотохудожника, журналіста (1962). 

5 – 65 років від дня народження Гаркуші Володимира Григоровича, 

українського диригента, народного артиста України (1952). 

– 65 років від дня народження Скопа Ореста Андрійовича, українського 

живописця, заслуженого діяча мистецтв України (1952). 

– 60 років від дня народження Зубавіної Ірини Борисівни, українського 

кінознавця (1957). 

6 – 135 років від дня народження Кузелі Зенона Францисковича, 

українського фольклориста, етнографа, бібліографа, мовознавця, публіциста, 

видавця (1882–1952). 

– 110 років від дня народження Морозової Людмили Миколаївни, 

українського живописця (1907–1997). 

– 95 років від дня народження Силаєва Лева Григоровича, українського 

режисера, народного артиста України (1922–1993). 

– 80 років від дня народження Антонова Ігоря Васильовича, україн- 

ського кінооператора (1937–1982). 

– 80 років від дня народження Мигаль Іванни, української співачки 

(мецо-сопрано) у Канаді (1937–1983). 

– 70 років від дня народження Калустяна Олександра Варткесовича, 

українського композитора, музикознавця, педагога, музично-громадського діяча, 

заслуженого діяча мистецтв України (1947). 

7  – 140 років від дня народження Красносельського Олександра Леонті- 

йовича, українського архітектора (1877–1944). 

– 95 років від дня народження Чичканова Петра Миколайовича, укра- 

їнського прозаїка, перекладача, заслуженого працівника культури України та 

заслуженого художника Чувашії (1922–2008). 

– 80 років від дня народження Оранської Світлани Григорівни, україн- 

ської бандуристки, педагога (1937). 

– 70 років від дня народження Кравченка Володимира Миколайовича, 

українського графіка, живописця (1947–2016). 

8  –  105 років від дня народження Винників-Нижник Іванни, української 

художниці, керамістки, килимарниці (1912–1993). 

– 90 років від дня народження Гавриленка Григорія Івановича, україн- 

ського графіка (1927–1984). 

– 70 років від дня народження Іванини Василя Миколайовича, україн- 

ського прозаїка, перекладача (1947). 

– 65 років від дня народження Плавенчук Олени Павлівни, української 

поетеси (1952). 

9  – 105 років від дня народження Годлевського Едуарда Вікентійовича, 

українського театрального художника, заслуженого художника України (1912–

1994). 

– 95 років від дня народження Остапенка Петра Пилиповича, україн- 

ського скульптора, заслуженого художника України (1922–2010). 
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– 85 років від дня народження Шаповаленка Володимира Павловича, 

українського композитора (1932–1996). 

– 70 років від дня народження Кочерги Анатолія Івановича, україн- 

ського співака (бас), народного артиста СРСР, лауреата Державної премії УРСР 

ім. Т. Г. Шевченка (1947). 

– 55 років від дня народження Ковальчука Олександра Михайловича, 

українського художника декоративно-ужиткового мистецтва (гобелен, батик; 

1962–2011). 

10 – 125 років від дня народження Досенка-Журби Олександра Васи- 

льовича, українського співака-бандуриста (1892–1959). 

– 95 років від дня народження Автомонова Павла Федоровича, україн- 

ського письменника, сценариста (1922–1988). 

– 85 років від дня народження Єлсукової Алевтини Андріївни, україн- 

ського живописця, графіка, заслуженого художника України (1932–2005). 

– 80 років від дня народження Артеменка Григорія Михайловича, укра- 

їнського актора та режисера, народного артиста України (1937). 

– 80 років від дня народження Ільїної Ольги Олексіївни, української 

актриси, народної артистки України (1937–2014). 

– 70 років від дня народження Дмитрука Андрія Всеволодовича, україн- 

ського письменника-фантаста, сценариста, громадського діяча (1947). 

– 70 років від дня народження Кобилякова Юрія Степановича, україн- 

ського архітектора, заслуженого архітектора України (1947). 

– 60 років від дня народження Бойченка Ігоря Леонідовича, україн- 

ського фотохудожника (1957). 

– 55 років від дня народження Моісєєнка Ігоря Олексійовича, україн- 

ського поета, прозаїка, журналіста, кінодраматурга (1962). 

11 – 130 років від дня народження Журавленка Павла Максимовича, 

українського та російського співака (бас), народного артиста РРФСР (1887–1948). 

– 80 років від дня народження Френкеля Михайла Адольфовича, україн- 

ського художника театру, заслуженого діяча мистецтв України (1937). 

– 75 років від дня народження Тимошко-Горюшко Тамари Михайлівни, 

української артистки оперети, народної артистки України (1942). 

– 70 років від дня народження Казакова Георгія Григоровича, україн- 

ського живописця, графіка (1947–2013). 

– 70 років від дня народження Сергеєвої Ірини Миколаївни, україн- 

ського кінооператора (1947). 

12 – 125 років від дня народження Шульца Бруно, польського письмен- 

ника та художника єврейського походження з м. Дрогобич (1892–1942). 

– 120 років від дня народження Соломарського Олександра Івановича, 

українського актора, режисера, педагога, народного артиста Казахської РСР та 

УРСР (1897–1980). 

– 115 років від дня народження Голоти (справж. – Мельник) Петра Іва- 

новича, українського письменника (1902–1949). 
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– 110 років від дня народження Гайдамаки Петра Даниловича, україн- 

ського композитора, диригента, музично-громадського діяча, народного артиста 

УРСР (1907–1981). 

– 75 років від дня народження Кравчука Петра Івановича, українського 

театрознавця, заслуженого діяча мистецтв України (1942). 

13 – 90 років від дня народження Смирнова Валентина Сергійовича, 

українського живописця (1927–2009). 

– 85 років від дня народження Шлемова Всеволода Володимировича, 

українського кінооператора, заслуженого працівника культури України (1932). 

– 80 років від дня народження Іваницької Марти Єреміївни, україн- 

ського живописця, художника декоративно-ужиткового мистецтва (текстиль; 

1937–2014). 

– 75 років від дня народження Калитка Анатолія Миколайовича, 

українського живописця, педагога, заслуженого художника України (1942). 

– 70 років від дня народження Куща Віктора Андрійовича, українського 

кінооператора, лауреата Державної премії УРСР ім. Т. Г. Шевченка (1947). 

– 70 років від дня народження Прудкіна Євгена Дмитровича, україн- 

ського співака (тенор), народного артиста України, лауреата Державної премії 

УРСР ім. Т. Г. Шевченка (1947). 

– 80 років від дня смерті Падалки Івана Івановича, українського жи- 

вописця та графіка (1894–1937). 

– 80 років від дня смерті Ярошенка Володимира Мусійовича, україн- 

ського письменника, драматурга, театрознавця (1898–1937). 

14 – 135 років від дня народження Карпенка Єлисея Андрійовича, укра- 

їнського письменника, театрального діяча та актора у США (1882–1933). 

– 130 років від дня народження Скорульської Людмили Мефодіївни, 

української співачки (мецо-сопрано), педагога (1887–1979). 

– 120 років від дня народження Жуковської Олександри Іллівни, укра- 

їнської співачки (драматичне сопрано), заслуженої артистки УРСР (1897–1979). 

– 120 років від дня народження Мирослава Ірчана (справж. – Баб’юк 

Андрій Дмитрович), українського письменника (1897–1937). 

– 115 років від дня народження Радченка Петра Андрійовича, україн- 

ського прозаїка (1902–1942). 

– 70 років від дня народження Брюховецького В’ячеслава Степановича, 

українського літературознавця, критика, громадського діяча, Героя України (1947). 

– 295 років від дня смерті Скоропадського Івана, українського держав- 

ного та військового діяча, гетьмана Лівобережної України (1646–1722). 

15 – 125 років від дня народження Кабачка Володимира Андрійовича, 

українського бандуриста, співака, диригента, педагога (1892–1957). 

– 100 років від дня народження Дремлюги Миколи Васильовича, україн- 

ського композитора, педагога, музично-громадського діяча, народного артиста 

України, лауреата Державної премії України ім. Т. Г. Шевченка (1917–1998). 

– 100 років від дня народження Познанської Марії Аввакумівни, україн- 
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ської поетеси (1917–1995). 

– 75 років від дня народження Варкача Георгія Федоровича, україн- 

ського живописця, графіка (1942). 

– 70 років від дня народження Табачника Йосифа Симховича, україн- 

ського скульптора в Німеччині (1947). 

– 80 років від дня смерті Ковтуна Івана Дмитровича (псевд. – Юрій 

Вухналь), українського письменника (1906–1937). 

16  – 130 років від дня народження Алексєєва (справж. – Лівшиць) Олек- 

сія Григоровича, українського та російського артиста естради, режисера (1887–

1985). 

– 125 років від дня народження Бондаровича Анатолія Мартиновича, 

українського художника (1892–1975). 

– 80 років від дня народження Роговцевої Ади Миколаївни, української 

актриси театру та кіно, народної артистки СРСР, Героя України, лауреата 

Державної премії УРСР ім. Т. Г. Шевченка (1937). 

– 80 років від дня народження Шевченка Івана Миколайовича, україн- 

ського живописця, заслуженого художника України (1937). 

– 75 років від дня народження Левенця Ігоря Прокоповича, україн- 

ського хорового диригента, педагога, заслуженого діяча мистецтв України 

(1942). 

– 75 років від дня народження Небієрідзе Бориса Костянтиновича, укра- 

їнського кінорежисера, заслуженого діяча мистецтв України (1942–2008). 

– 70 років від дня народження Городнічевої Галини Іванівни, україн- 

ського живописця, графіка (1947). 

17 – 180 років від дня народження Захаревича Юліана-Октавіана, 

українського архітектора (1837–1898). 

– 110 років від дня народження Михалевича Олександра 

Володимировича, українського письменника, сценариста, заслуженого 

працівника культури УРСР (1907–1973). 

– 105 років від дня народження Інгульського Петра Мокійовича, 

українського прозаїка, заслуженого працівника культури УРСР (1912–1976). 

– 105 років від дня народження Павленко Віри Іванівни, українського 

майстра декоративно-ужиткового мистецтва, заслуженого майстра народної 

творчості України (розпис; 1912–1992). 

18 – 120 років від дня народження Дубілета Мойсея, українського літе- 

ратурознавця (1897–1941). 

– 110 років від дня народження Левханяна Євгена Аршаковича, україн 

ського живописця (1907–1964). 

– 90 років від дня народження Давидович Ганни Андріївни, україн- 

ського графіка (1927–1970). 

– 85 років від дня народження Шапоренко Тамари Павлівни, україн- 

ського редактора кіно, сценариста, кінорежисера (1932–1982). 

– 80 років від дня народження Колісника Григорія Андрійовича, укра 
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їнського прозаїка (1937). 

– 80 років від дня народження Найдена Олександра Семеновича, україн- 

ського мистецтвознавця, художника, лауреата Національної премії України ім. 

Тараса  Шевченка (1937). 

– 75 років від дня народження Шумилової Галини Іванівни, української 

співачки (сопрано), народної артистки України (1942). 

– 70 років від дня народження Ворохти Миколи Івановича, українського 

живописця, графіка, заслуженого художника України (1947). 

– 65 років від дня народження Жиделя Сергія Петровича, українського 

художника монументально-декоративного мистецтва (1952). 

19 – 165 років від дня народження Науменка Володимира Павловича, 

українського історика літератури, етнографа і громадського діяча (1852–1919). 

– 110 років від дня народження Слуцького Михайла Яковича, україн 

ського кінорежисера, заслуженого діяча мистецтв УРСР (1907–1959). 

– 90 років від дня народження Бриля Пилипа Йосиповича, українського 

музиканта, композитора (1927–1988). 

– 80 років від дня народження Гудими Андрія Дмитровича, українського 

поета, прозаїка, драматурга, публіциста (1937). 

– 75 років від дня народження Корєнєвої Марини Михайлівни, україн- 

ського майстра декоративно-ужиткового мистецтва (вишивка; 1942). 

– 70 років від дня народження Марченка Леоніда Володимировича, укра- 

їнського журналіста, прозаїка, публіциста, сатирика-гумориста (1947). 

– 60 років від дня народження Дорошенко Ірини Євгенівни, української 

актриси, народної артистки України (1957). 
– 55 років від дня народження Курила Володимира Михайловича, укра- 

їнського майстра декоративно-ужиткового мистецтва (художня обробка дерева; 

1962). 

20  – 90 років від дня народження Логвинова Павла Федоровича, україн- 

ського скульптора (1927–2011). 

– 85 років від дня народження Зеліківського Михайла Григоровича, 

українського кінооператора (1932–1992). 

– 80 років від дня народження Низового Миколи Андрійовича, україн- 

ського бібліотеко- і бібліографознавця, педагога, статистика друку (1937). 

– 60 років від дня народження Геращенка Ігоря Борисовича, україн= 

ського поета, перекладача, заслуженого артиста України (1957). 

21 – 130 років від дня народження Главацької (справж. – Главацька-Вар- 

ченко) Марії Дмитрівни, української актриси, заслуженої артистки УРСР 

(1887–1970). 

– 130 років від дня народження Денисова Володимира Олексійовича, 

українського живописця, мистецтвознавця (1887–1970). 

– 110 років від дня народження Олега Ольжича (справж. – Кандиба Олег 

Олександрович), українського поета, публіциста, науковця, політичного діяча 

(1907–1944). 
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– 90 років від дня народження Мороза Валерія Йосиповича, україн- 

ського кінооператора (1927–1990). 

– 70 років від дня народження Шелкового Сергія Костянтиновича, укра 

їнського поета, прозаїка, критика (1947). 

– 70 років від дня народження Шутко Лідії Остапівни, української скри- 

пальки, педагога, народної артистки України (1947). 

            22 – 135 років від дня народження Гординського Ярослава Антоновича, 

українського історика літератури, філолога, письменника (1882–1939). 

– 115 років від дня народження Іванченка Івана Семеновича, україн- 

ського поета (1902–1987). 

– 115 років від дня народження Холодного Петра Петровича, україн- 

ського графіка, живописця-монументаліста у США (1902–1990). 

– 95 років від дня народження Висікана Панаса Захаровича, україн- 

ського прозаїка (1922–1963). 

– 85 років від дня народження Данчишина Леоніда Тимофійовича, укра- 

їнського актора кіно (1932–2014). 

– 65 років від дня народження Сенцовського (Ященко) Володимира Іва- 

новича, українського поета, прозаїка, журналіста (1952). 

23 – 115 років від дня народження Пархоменка Миколи Миколайовича, 

українського композитора, скрипаля, педагога (1902–1964). 

– 110 років від дня народження Бєлєнкова Бориса Антоновича, україн- 

ського прозаїка (1907–1972). 

– 90 років від дня народження Балли Ласла Карловича, українського і 

угорського поета, прозаїка, перекладача, заслуженого працівника культури 

України (1927–2010). 

– 90 років від дня народження Тетьори Антона Кириловича, україн-

ського графіка, заслуженого художника України (1927–2007). 

– 70 років від дня народження Кушнірюка Віталія Васильовича, укра-

їнського живописця, заслуженого художника України (1947). 

– 70 років від дня народження Масика Олександра Володимировича, 

українського живописця, графіка (1947). 

– 60 років від дня народження Демченка Юрія Анатолійовича, укра- 

їнського фотохудожника (1957). 

– 55 років від дня народження Цаліка Станіслава Миколайовича, укра- 

їнського сценариста, письменника, історика і краєзнавця (1962). 

24  – 120 років від дня народження Синенької-Іваницької Іванни, укра- 

їнської актриси, співачки (сопрано; 1897–1988). 

– 110 років від дня народження Мисика Василя Олександровича, україн- 

ського поета, перекладача (1907–1983). 

– 105 років від дня народження Радіона Степана Микитовича, україн- 

ського бібліографа, письменника, журналіста, громадського діяча (1912–2007). 

– 100 років від дня народження Слободянюка Бориса Йосиповича, укра- 

їнського прозаїка, заслуженого працівника культури УРСР (1917–1986). 
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– 80 років від дня народження Булки Юрія Петровича, українського 

мистецтвознавця, вченого, педагога (1937–2008). 

– 80 років від дня народження Ковальської Людмили Станіславівни, 

українського мистецтвознавця, заслуженого працівника культури України (1937). 

– 70 років від дня народження Гнідя Володимира Пилиповича, україн- 

ського хорового диригента, педагога, заслуженого працівника культури України 

(1947). 

– 70 років від дня народження Кочетова Віктора Павловича, україн-

ського фотохудожника (1947). 

– 65 років від дня народження Даниленка Віктора Яковича, україн-

ського дизайнера, мистецтвознавця, педагога, заслуженого діяча мистецтв 

України (1952). 

– 55 років від дня смерті Орленка (справж. – Прокопович) Романа 

Івановича, українського співака (бас-баритон), педагога (1883–1962). 

25 – 110 років від дня народження Клебанова Дмитра Львовича, укра- 

їнського та радянського композитора, музиканта, педагога, заслуженого діяча 

мистецтв УРСР (1907–1987). 

– 90 років від дня народження Вінтенка Бориса Михайловича, україн- 

ського живописця, заслуженого художника України (1927–2002). 

– 85 років від дня народження Золозова Анатолія Федоровича, україн- 

ського кінорежисера, сценариста (1932). 

– 80 років від дня народження Маринчика Станіслава Гавриловича, 

українського прозаїка, кінодраматурга, публіциста, заслуженого працівника 

культури України (1937). 

– 70 років від дня народження Варениці Марії Михайлівни, україн- 

ського майстра декоративно-ужиткового мистецтва (вишивка), заслуженого май- 

стра народної творчості України (1947). 

–  60 років від дня народження Кушнірової (Кушнерева) Ганни Степа- 

нівни, української артистки балету, народної артистки України (1957). 

26 – 90 років від дня народження Коровая Федора Гнатовича, україн- 

ського домриста, педагога, заслуженого діяча мистецтв УРСР (1927–1989). 

27 – 105 років від дня народження Жежеріна Бориса Петровича, україн- 

ського архітектора, заслуженого архітектора України, лауреата Державної 

премії УРСР (1912–2006). 

– 80 років від дня народження Дячкова Володимира Яковича, україн- 

ського критика, прозаїка (1937–2008). 

28 – 130 років від дня народження Комаренка Володимира Андрійовича, 

українського диригента, музичного діяча (1887–1969). 

– 130 років від дня народження Савченка Павла Григоровича, україн- 

ського поета-символіста (1887–1920). 

– 125 років від дня народження Тардова Михайла Семеновича, україн- 

ського поета, прозаїка, сценариста та драматурга (1892–1948). 

– 115 років від дня народження Комара Станіслава Людвиговича, україн- 
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ського режисера-документаліста (1902–1988). 

– 105 років від дня народження Муратова Ігоря Леонтійовича, україн- 

ського поета, драматурга, перекладача (1912–1973). 

– 85 років від дня народження Аронова Гелія Юхимовича, українського 

прозаїка, поета (1932–2016). 

29 – 110 років від дня народження Гурдзана Ілька Михайловича, укра- 

їнського народного співака-коломийкаря (1907–1954). 

30 – 175 років від дня народження Гржималі Адальберта (Войтех) укра- 

їнського та чеського композитора, скрипаля, педагога, музично-громадського 

діяча (1842–1908). 

– 110 років від дня народження Симашкевича Володимира Миколайо- 

вича, українського живописця (1907–1976). 

– 105 років від дня народження Волобуєва Євгена Всеволодовича, укра- 

їнського живописця, народного художника України (1912–2002). 

– 105 років від дня народження Шандибіна Гліба Яковича, українського 

та радянського організатора кіновиробництва (1912–1990). 

– 95 років від дня народження Лобанової Лілії Данилівни, української 

співачки (лірико-драматичне сопрано), педагога, народної артистки України 

(1922–1992). 

– 80 років від дня народження Титикайла Євгена Юрійовича, україн- 

ського поета (1937–2012). 

– 70 років від дня смерті Кричевського Федора Григоровича, україн- 

ського художника, педагога, заслуженого діяча мистецтв УРСР (1879–1947). 

31 – 95 років від дня народження Пригодія Михайла Івановича, україн- 

ського літературознавця, заслуженого діяча науки України (1922–2006). 

– 70 років від дня народження Сафронова Валерія Миколайовича, укра- 

їнського художника кіно (1947). 
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СС ЕЕ РР ПП ЕЕ НН ЬЬ  

1 – 75 років від дня народження Шевчука Василя Йосиповича, укра- 

їнського поета-пісняра, прозаїка, публіциста (1942). 

– 70 років від дня народження Базюка Олександра Федоровича, україн-

ського архітектора, заслуженого архітектора України (1947). 

2 – 125 років від дня народження Буцького Анатолія Костянтиновича, 

українського та російського музикознавця, композитора та педагога (1892–1965). 

– 120 років від дня народження Сумного (справж. – Угрюмов) Семена 

Макаровича, українського прозаїка (1897–1960). 

– 100 років від дня народження Ющенка Олекси Яковича, українського 

поета, журналіста, заслуженого діяча мистецтв України (1917–2008). 

– 70 років від дня народження Верхацької Катерини Михайлівни, укра- 

їнської художниці (1947–1994). 

– 70 років від дня народження Коляди Володимира Андрійовича, україн- 

ського актора, народного артиста України (1947). 

– 65 років від дня народження Мельничука Богдана Івановича, україн- 

ського поета, прозаїка, драматурга, заслуженого діяча мистецтв України (1952). 

– 55 років від дня народження Печорного Павла Петровича, україн-

ського скульптора (1962). 

3 – 105 років від дня народження Барабаша Івана Івановича, україн- 

ського письменника (1912–1973). 

– 85 років від дня народження Гаврилова Анатолія Михайловича, укра- 

їнського кінооператора, педагога, заслуженого діяча мистецтв України, лауреата 

Державної премії УРСР ім. Т. Г. Шевченка (1932). 

– 65 років від дня народження Кравченка Віктора Степановича, укра- 

їнського живописця (1952). 

– 30 років від дня смерті Миколайчука Івана Васильовича, україн- 

ського кіноактора, сценариста, режисера, заслуженого артиста УРСР, лауреата 

Державної премії УРСР ім. Т. Г. Шевченка (1941–1987). 

4 – 260 років від дня народження Боровиковського Володимира Лу- 

кича, українського живописця (1757–1825). 

– 120 років від дня народження Косарєва Бориса Васильовича, україн- 

ського художника театру (1897–1994). 

– 75 років від дня народження Бондара Миколи Олександровича, україн- 

ського живописця (1942). 

– 70 років від дня народження Гончаренка Володимира Тарасовича, 

українського графіка (1947). 

– 70 років від дня народження Зикунова Петра Олександровича, україн- 

ського живописця, заслуженого художника України (1947). 

– 65 років від дня народження Коваля Володимира Федоровича, україн- 

ського фотохудожника (1952). 

5 – 105 років від дня народження Бєляєва Бориса Леонідовича, укра- 



Серпень 
 

83 

 

їнського критика, літературознавця (1912–1982). 

– 85 років від дня народження Капельгородської Нонни Михайлівни, 

українського кінознавця (1932–2005). 

– 80 років від дня народження Хорунжого Юрія Михайловича, україн- 

ського прозаїка (1937–2007). 

– 60 років від дня народження Горчар Катерини Георгіївни, української 

поетеси (1957). 

6 – 135 років від дня народження Коссак Ірини Андріївни, української 

драматичної актриси (1882–1959). 

– 85 років від дня народження Скощука Сергія Олександровича, укра- 

їнського організатора кінопрокату (1932–2003). 

– 80 років від дня народження Городька Володимира Сергійовича, укра- 

їнського кінорежисера (1937–1999). 

– 75 років від дня народження Куркіна Володимира Гавриловича, укра-

їнського актора, народного артиста України (1942–2009). 

– 75 років від дня народження Федотюка Петра Кузьмича, українського 

поета, прозаїка (1942–2008).  

– 75 років від дня народження Якубяка Яреми Васильовича, україн-

ського музикознавця, педагога, заслуженого діяча мистецтв України (1942–

2002). 

– 55 років від дня народження Міщенко Ірини Іванівни, українського 

мистецтвознавця, заслуженого працівника культури України (1962). 

–  50 років від дня народження Васильчука Миколи Миколайовича, укра- 

їнського поета, есеїста, літературознавця (1967). 

7 – 70 років від дня народження Колегаєва В’ячеслава Семеновича, 

українського кінорежисера та сценариста (1947). 

– 70 років від дня народження Пілюгіна Євгена Івановича, українського 

художника декоративно-ужиткового мистецтва (ткацтво), заслуженого майстра 

народної творчості України (1947). 

– 70 років від дня народження Ротару Софії Михайлівни, української ес- 

традної співачки (сопрано), народної артистки СРСР, Української і Молдавської 

РСР, Героя України (1947). 

– 60 років від дня народження Смородіної Людмили Геннадіївни, укра- 

їнської актриси, народної артистки України (1957). 

8 – 140 років від дня народження Ханжонкова Олександра Олексі- 

йовича, українського та російського діяча кіно (1877–1945). 

– 115 років від дня народження Канерштейна Михайла Марковича, укра- 

їнського диригента, педагога (1902–1987). 

– 105 років від дня народження Сергієвича Дмитра Григоровича, україн- 

ського прозаїка (1912–2005). 

– 105 років від дня народження Ходченка Лева Павловича, українського 

живописця, заслуженого художника України (1912–1998). 

– 95 років від дня народження Сафаргаліна Асхата Газизуліновича, 
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українського живописця, заслуженого діяча мистецтв УРСР (1922–1975). 

– 70 років від дня народження Веляника Євгена Дмитровича, україн-

ського художника монументально-декоративного мистецтва (1947). 

– 70 років від дня народження Ігнатченка Георгія Ігоровича, україн-

ського музикознавця, заслуженого діяча мистецтв України (1947). 

– 70 років від дня народження Пасічної Зої Сергіївни, українського май-

стра декоративно-ужиткового мистецтва (декоративний розпис), заслуженого 

майстра народної творчості України (1947). 

9 – 165 років від дня народження Ханенко (Терещенко) Варвари Нико- 

лівни, українського колекціонера, мецената (1852–1922). 

– 110 років від дня народження Тищенка Пантелеймона Лаврентійови- 

ча, українського живописця (1907–1979). 

– 60 років від дня народження Закревського Леоніда Федоровича, укра- 

їнського фотохудожника (1957). 
– 60 років від дня народження Чиборака Дмитра Івановича, україн- 

ського театрального режисера, народного артиста України (1957). 

10 – 280 років від дня народження Лосенка Антона (Антін) Павловича, 

українського та російського живописця, педагога, культурного діяча (1737–1773). 

– 75 років від дня народження Коломійця Миколи Петровича, україн-

ського хореографа, народного артиста України (1942–2009). 

– 75 років від дня народження Мелеха Ярослава Івановича, українського 

хорового диригента, заслуженого діяча мистецтв України (1942). 

– 70 років від дня народження Марусика Петра Івановича, українського 

перекладача, сценариста, режисера (1947–2008). 

– 70 років від дня народження Чичкана Аркадія Леонідовича, україн-

ського живописця (1947). 

– 65 років від дня народження Астаф’єва Олександра Григоровича (літ. 

псевдонім – Олесь Нічлава), українського літературознавця, поета, прозаїка, 

перекладача (1952). 
– 110 років від дня смерті Марка Вовчка (справж. – Вілінська Марія 

Олександрівна), української письменниці, перекладачки (1833–1907). 

11 – 110 років від дня народження Безгіна Бориса Панасовича, україн-

ського актора (1907–1957). 

– 75 років від дня народження Шулакова Віктора Олександровича, укра- 

їнського режисера, педагога, народного артистаУкраїни, лауреата Національної 

премії України ім. Тараса Шевченка (1942–2009). 

– 65 років від дня народження Булеци Габріела Несторовича, україн-

ського живописця (1952). 

– 65 років від дня народження Куцика Олександра Петровича, укра-

їнського режисера, заслуженого артиста України (1952). 

– 60 років від дня народження Могилюка Володимира Олександро- 

вича, українського поета, гумориста, перекладача та краєзнавця (1957). 

– 60 років від дня народження Сердюк Олени Михайлівни, україн- 
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ського мистецтвознавця, заслуженого працівника культури України (1957). 

12 – 130 років від дня народження Пухальського Валентина Ілліча, укра- 

їнського скульптора (1887–1981). 

– 125 років від дня народження Добровольської Олімпії Остапівни, укра- 

їнської драматичної актриси, режисера та педагога (1892–1990). 

– 110 років від дня народження Скицюка Івана Степановича, україн- 

ського майстра декоративно-ужиткового мистецтва, заслуженого майстра народ- 

ної творчості України (1907–2004). 

– 75 років від дня народження Бабійчука Георгія Євдокимовича, україн-

ського графіка, живописця, заслуженого діяча мистецтв України (1942). 

– 75 років від дня народження Долчука Романа Олексійовича, україн-

ського хорового диригента, педагога, заслуженого працівника культури України 

(1942–2011). 

– 75 років від дня народження Іваницького Богдана Івановича, укра-

їнського хорового диригента, педагога (1942–2006). 

– 70 років від дня народження Гальченка Сергія Анастасійовича, укра-

їнського літературознавця, критика, заслуженого працівника культури України 

(1947). 

– 70 років від дня народження Феодоріді Костянтина Степановича, укра- 

їнського та грецького художника монументально-декоративного мистецтва, 

скульптора (1947). 

– 65 років від дня народження Кононової Олени Василівни, українського 

музикознавця, педагога (1952). 

– 65 років від дня народження Ткачика Богдана Івановича, українського 

живописця, громадського діяча, народного художника України (1952). 

– 50 років від дня народження Мурашко Тетяни Миколаївни, україн- 

ської співачки, заслуженої артистки України (1967). 

– 75 років від дня смерті Бурачека Миколи Григоровича, українського 

живописця-пейзажиста, художника театру, заслуженого діяча мистецтв УРСР 

(1871–1942). 

13 – 105 років від дня народження Кержнера Олександра Хаскелевича, 

українського живописця (1912–1981). 

– 75 років від дня народження Єлізарова Олексія Георгійовича, україн-

ського живописця (1942). 

– 70 років від дня народження Богомоленка В’ячеслава Васильовича, 

українського фотохудожника (1947). 

– 60 років від дня народження Розвозчика Петра Іларіоновича, укра-

їнського поета, заслуженого вчителя України (1957). 
– 50 років від дня народження Вернигори Ніни Миколаївни, української 

письменниці, видавця, педагога (1967). 

14 – 95 років від дня народження Протасова Леоніда Демидовича, укра-

їнського та російського живописця, графіка, майстра декоративно-ужиткового 

мистецтва, заслуженого художника Тувинської АРСР (1922–1995). 
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– 80 років від дня народження Базилевського Володимира Олексан-

дровича, українського поета, прозаїка, літературного критика, перекладача, 

лауреата Державної премії України ім. Т. Г. Шевченка (1937). 

– 70 років від дня народження Алатарцева Михайла Дмитровича, укра-

їнського живописця, графіка (1947). 

– 70 років від дня народження Вержбицького Богдана Володимировича, 

українського кінооператора, заслуженого діяча мистецтв України (1947). 

– 70 років від дня народження Ластовецького Миколи Адамовича, укра-

їнського композитора, заслуженого діяча мистецтв України (1947). 

– 70 років від дня народження Чайковської Валерії Вікторівни, укра-

їнської актриси, народної артистки України (1947). 

– 65 років від дня народження Орлянкіна Олега Валентиновича, укра-

їнського кінооператора (1952). 

– 60 років від дня народження Ткачівського Ярослава Васильовича, 

українського поета, прозаїка, сатирика, журналіста, заслуженого працівника 

культури України (1957). 

– 55 років від дня народження Мандрики Лесі Василівни, українського 

графіка, художника декоративно-ужиткового мистецтва (скло; 1962). 

15 – 145 років від дня народження Сірополка Степана Онисимовича, укра- 

їнського просвітницького діяча, основоположника вітчизняного книгознавства 

та бібліотекознавства, бібліографа, редактора, педагога (1872–1959). 

– 130 років від дня народження Бережницького Богдана Теофіловича, 

українського віолончеліста (1887–1965). 

– 95 років від дня народження Тюльпи Леоніда Матвійовича, україн-

ського архітектора, заслуженого архітектора України (1922–1994). 

– 75 років від дня народження Заклунної (Заклунна-Мироненко) Валерії 

Гаврилівни, української актриси, громадського діяча, народної артистки 

України та Росії, Героя України, лауреата Державної премії УРСР ім. Т. Г. 

Шевченка (1942–2016). 

– 75 років від дня народження Іванчо Марії Федорівни, українського 

художника декоративно-ужиткового мистецтва (різьблення по дереву;1942). 

– 70 років від дня народження Дяченка Михайла Григоровича, україн-

ського поета, перекладача (1947). 

– 65 років від дня народження Казаріна Володимира Павловича, укра-

їнського літературознавця, критика, заслуженого працівника освіти України (1952). 

16  – 165 років від дня народження Дашкевича Миколи Павловича, укра- 

їнського та російського літературознавця, історика, фольклориста (1852–1908). 

– 125 років від дня народження Кропивницького Володимира Марко- 

вича, українського хорового диригента (1892–1977). 

– 120 років від дня народження Дайца Йосипа Абрамовича, українського 

графіка (1897–1954). 

– 110 років від дня народження Альтенберга Маріана, польського та 

українського диригента і піаніста (1907–1943). 
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– 105 років від дня народження Авраменка Віталія Григоровича, укра-

їнського актора, режисера, заслуженого артиста УРСР (1912–1974). 

– 70 років від дня народження Гречанюка Сергія Степановича, укра-

їнського прозаїка, критика, публіциста (1947). 

17 – 160 років від дня народження Мандичевського Євсевія, україн-

ського і австрійського музикознавця, композитора, диригента, педагога (1857–

1929). 

– 145 років від дня народження Канцерова Олександра Григоровича, 

українського та російського художника-пейзажиста, музиканта (1872–1937). 

– 105 років від дня народження Демченка Трохима Назаровича, україн-

ського майстра декоративно-ужиткового мистецтва (кераміка; 1912–1985). 

– 80 років від дня народження Фащенка Леоніда Григоровича, україн-

ського живописця (1937–2010). 

– 75 років від дня народження Магомаєва Мусліма Магометовича, азер-

байджанського оперного та естрадного співака (баритон), композитора, 

народного артиста СРСР (1942–2008). 

– 70 років від дня народження Масленкової Олени Ігорівни, україн-

ського мистецтвознавця (1947). 

– 55 років від дня народження Антонової Яни Вікторівни, українського 

живописця (1962). 

18 – 130 років від дня народження Крушельницької Ганни Амвросіївни, 

української співачки (сопрано; 1887–1965). 

– 100 років від дня народження Бородая Василя Захаровича, українсь-

кого скульптора, педагога, народного художника СРСР, лауреата Державної 

премії УРСР ім. Т. Г. Шевченка (1917–2010). 

– 100 років від дня народження Якуба Зеккі (справж. – Умеров Якуб 

Муратович), українського та кримськотатарського прозаїка (1917–1977). 

– 95 років від дня народження Макатухи Василя Івановича, україн-

ського живописця (1922–2006). 

–  80 років від дня народження Павлюченка Станіслава Євстигнійовича, 

українського хорового диригента, педагога, народного артиста України (1937–2010). 

– 70 років від дня народження Сачка Ярослава Петровича, українського 

поета, перекладача (1947–2007). 

19 – 115 років від дня народження Донченка Олеся (Олександр) Васи-

льовича, українського поета, прозаїка, казкаря (1902–1954). 

– 85 років від дня народження Удовенка Лева Володимировича, україн-

ського режисера-документаліста, сценариста, заслуженого діяча мистецтв 

України (1932). 

– 85 років від дня народження Шевченка Анатолія Яковича, україн-

ського критика, публіциста (1932–2012). 

– 70 років від дня народження Шевченка Михайла Васильовича, укра-

їнського поета, заслуженого діяча мистецтв України (1947). 

– 65 років від дня народження Манохіна Анатолія Борисовича, укра-
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їнського живописця (1952). 

– 65 років від дня народження Чумарної Марії Іванівни, української 

поетеси, прозаїка, педагога, журналіста (1952). 

– 60 років від дня народження Щитової Світлани Анатоліївни, україн-

ського музикознавця, педагога (1957). 

– 55 років від дня народження Петровської Тетяни Василівни, укра-

їнської поетеси (1962). 

20 – 105 років від дня народження Сколоздри Володимира Івановича, 

українського скульптора, лауреата Державної премії СРСР (1912–1980). 

– 60 років від дня народження Огурцової Лідії Вікторівни, української 

поетеси, прозаїка, заслуженого працівника культури АРК (1957). 

21 – 120 років від дня народження Зарицької-Омельченко Софії, україн-

ського живописця, графіка (1897–1972). 

– 80 років від дня народження Максименка Євгена Івановича, україн-

ського скульптора, заслуженого діяча мистецтв АРК (1937). 

– 80 років від дня народження Плаксія Бориса Івановича, українського 

живописця, монументаліста, скульптора, графіка, заслуженого художника 

України, лауреата Національної премії України ім. Тараса Шевченка (1937–

2012). 

– 80 років від дня народження Сілантьєва Юрія Івановича, українського 

художника-проектанта (1937). 

– 65 років від дня народження Бірюльова Юрія Олександровича, укра-

їнського мистецтвознавця, історика мистецтва (1952). 

– 55 років від дня народження Мізерного Анатолія Васильовича, укра-

їнського фотохудожника, журналіста (1962). 

22 – 65 років від дня народження Гайворонської Ганни Андріївни, укра-

їнської поетеси (1952). 

– 60 років від дня народження Гончаренко Тетяни Володимирівни, 

українського живописця (1957–2014). 

 23 – 150 років від дня народження Маковея Осипа Степановича, україн-

ського поета, прозаїка, публіциста, критика, літературознавця, перекладача, ре-

дактора, фольклориста, педагога та громадського діяча (1867–1925). 

– 85 років від дня народження Антонова Володимира Сергійовича, укра-

їнського флейтиста, педагога, народного артиста України (1932–2005). 

– 85 років від дня народження Рибака-Акимова Валентина В’ячеславо-

вича, українського кінокритика (1932–1983). 

– 85 років від дня народження Черкаського Давида Яновича, україн-

ського режисера-аніматора, сценариста, народного артиста України (1932). 

– 75 років від дня народження Барладяну Василя Володимировича, укра-

їнського поета, прозаїка, публіциста, історика мистецтва, педагога (1942–2010). 

24 – 95 років від дня народження Потупейка Михайла Миколайовича, 

українського прозаїка, критика, літературознавця (1922–2007). 

– 85 років від дня народження Болюка Анатолія Павловича, україн-



Серпень 
 

89 

 

ського скульптора (1932–2010). 

– 80 років від дня народження Башкевича Анатолія Андрійовича, укра-

їнського живописця (1937–2010). 

– 80 років від дня народження Бічуї Ніни Леонідівни, української пись-

менниці, педагога (1937). 

– 70 років від дня народження Корнійчука Володимира Петровича, укра- 

їнського прозаїка, поета, театрального критика, заслуженого журналіста 

України (1947). 

– 70 років від дня народження Новака Ярослава Степановича, україн-

ського художника декоративно-ужиткового мистецтва (1947). 

– 55 років від дня народження Пишнюк Тетяни Володимирівни, україн-

ської поетеси, прозаїка (1962). 

25 – 125 років від дня народження Ігнатієнка Варфоломія 

Андріановича, українського бібліографа (1892–1943). 

– 125 років від дня народження Тудора (справж. – Олексюк) Степана Йо-

сиповича, українського письменника, публіциста (1892–1941). 

– 70 років від дня народження Столярчука Богдана Йосиповича, укра-

їнського мистецтвознавця, музиканта, педагога, краєзнавця (1947). 

26  – 130 років від дня народження Дяченка Дмитра Михайловича, укра-

їнського архітектора та громадського діяча (1887–1942). 

– 105 років від дня народження Кушка Івана Михайловича, українського 

прозаїка (1912–1969). 

– 80 років від дня народження Якимчука Олександра Савовича, україн-

ського режисера-документаліста (1937). 

– 70 років від дня народження Ніколюка Миколи Івановича, україн-

ського режисера-постановника, сценариста, заслуженого артиста України 

(1947–2012). 

– 70 років від дня народження Франка Івана Миколайовича, україн-

ського художника декоративно-ужиткового мистецтва, графіка, педагога (1947). 

27 – 115 років від дня народження Яновського Юрія Івановича, україн-

ського письменника, кінодраматурга (1902–1954). 

– 65 років від дня народження Форгеля Михайла Якубовича, україн-

ського театрознавця, культурного діяча, заслуженого діяча мистецтв України 

(1952–2006). 

–  60 років від дня народження Кушнір Ольги Ярославівни, української 

поетеси, прозаїка, драматурга (1957). 

– 55 років від дня народження Мартищенка Володимира Івановича, 

українського фотохудожника (1962). 

– 55 років від дня народження Ніколенка Володимира Михайловича, 

українського хорового диригента, педагога, заслуженого діяча мистецтв АРК (1962). 

       28 – 95 років від дня народження Березович Роделії Аронівни, україн-

ського бібліографа, педагога (1922–1990). 

         –  95 років від дня народження Лісовської Марії Павлівни, українського 
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прозаїка (1922–1981). 

– 80 років від дня народження Удіної Тамари Олексіївни, українського 

мистецтвознавця, художника, педагога (1937–2013). 

29 – 120 років від дня народження Мирослави Сопілки (справж. – Мись- 

ко-Пастушенко Юлія Семенівна), української поетеси та прозаїка (1897–1937). 

– 110 років від дня народження Петровича Казимира Францишковича, 

українського живописця (1907–1980). 

– 65 років від дня народження Гунька Олександра Петровича, україн-

ського поета, прозаїка, журналіста, перекладача, громадського діяча (1952). 

– 65 років від дня народження Князєвої Наталії Олександрівни, україн-

ського хорового диригента, педагога, заслуженого працівника культури України 

(1952). 

– 60 років від дня народження Гриценка Олександра Андрійовича, укра-

їнського поета, перекладача, культуролога (1957). 

30 – 105 років від дня народження Хоменко Надії Костянтинівни, укра-

їнської поетеси, прозаїка (1912–1987). 

– 95 років від дня народження Глазового Павла Прокоповича, україн-

ського поета-гумориста, сатирика, заслуженого діяча мистецтв України (1922–

2004). 

– 90 років від дня народження Станка Олександра Олександровича, 

українського композитора, скрипаля, педагога, заслуженого діяча мистецтв 

України (1927–2014). 

– 80 років від дня народження Кадочникової Лариси Валентинівни, 

української актриси театру і кіно, художника, народної артистки України, 

лауреата Державної премії України ім. Т. Г. Шевченка (1937). 

– 70 років від дня народження Чуруканова Миколи Артемовича, україн-

ського художника декоративно-ужиткового мистецтва (кераміка; 1947). 

– 65 років від дня народження Гавриловича Івана Михайловича, укра-

їнського поета (1952). 

– 55 років від дня народження Лисецької Євгенії Сергіївни, україн-

ського художника кіно (1962). 

31 – 85 років від дня народження Князика Олександра Веніаміновича, 

українського скульптора, заслуженого художника України (1932). 

– 80 років від дня народження Горняткевича Андрія Дем’яновича, 

українського бандуриста, фольклориста та мовознавця у Канаді (1937). 

– 80 років від дня народження Ханка Віталія Миколайовича, 

українського мистецтвознавця, бібліографа, краєзнавця, музейного діяча, 

педагога, заслуженого працівника культури України (1937). 

– 75 років від дня народження Самарцева Володимира Івановича, укра-

їнського співака, педагога, народного артиста України (1942–2014).
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ВВ ЕЕ РР ЕЕ СС ЕЕ НН ЬЬ  

1 – 185 років від дня народження Поля Олександра Миколайовича, 

українського дослідника-археолога, краєзнавця, музеєзнавця (1832–1890). 

– 105 років від дня народження Реута Олександра Васильовича, україн-

ського художника-графіка (1912–1983). 

– 95 років від дня народження Магери Миколи Никаноровича, україн-

ського прозаїка, поета, драматурга, педагога (1922–2008). 

– 80 років від дня народження Сядристого Миколи Сергійовича, україн-

ського майстра мікромініатюри, дослідника історії, народного художника 

України (1937). 

– 70 років від дня народження Мозгового Миколи Петровича, україн-

ського композитора-пісняра, естрадного співака (баритон), народного артиста 

України (1947–2010). 

– 70 років від дня народження Рязанова Володимира Леонідовича, укра-

їнського фотохудожника (1947). 

– 60 років від дня народження Білоножко Світлани Григорівни, укра-

їнської співачки, телеведучої, народної артистки України (1957). 

– 60 років від дня народження Гушоватого Петра Васильовича, укра-

їнського хорового диригента, педагога, заслуженого працівника культури 

України (1957). 

2 – 120 років від дня народження Сапруна Северина, українського хо-  

рового диригента, композитора, поета, педагога, священика, музично-громад-

ського діяча (1897–1950). 

– 115 років від дня народження Теплицького Олександра Семеновича, 

українського композитора і педагога (1902–1979). 

– 85 років від дня народження Печорного Петра Петровича, україн-

ського графіка, кераміста, педагога, народного художника України, лауреата 

Національної премії України ім. Тараса Шевченка (1932).  

– 80 років від дня народження Бондаренко Тетяни Олександрівни, 

українського музикознавця (1937). 

– 70 років від дня народження Єрошенка Сергія Григоровича, укра-

їнського фотохудожника (1947–2013). 

– 50 років від дня народження Ступки Остапа Богдановича, україн-

ського актора, народного артиста України (1967). 

3 – 175 років від дня народження Вілінського (справж. – Велінський) 

Василя Михайловича, українського та російського диригента, піаніста, скри-

паля, актора, театрального та громадського діяча (1842–1875). 

– 80 років від дня народження Суржі Юрія Ілліча, українського актора, 

народного артиста України (1937). 
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– 75 років від дня народження Дробота Василя Леонідовича, україн-

ського поета, перекладача (1942). 

– 65 років від дня народження Вінтаєва Юрія Миколайовича, україн-

ського графіка, заслуженого діяча мистецтв України (1952). 

4 – 80 років від дня народження Шаповалової Тамари Петрівни, україн-

ського художника декоративно-ужиткового мистецтва (кераміка; 1937–2012). 

– 65 років від дня народження Стан Таїсії Сергіївни, українського фоль-

клориста, етнографа, заслуженого працівника культури України (1952). 

– 60 років від дня народження Примака Олександра Івановича, україн-

ського фотохудожника (1957). 

5 – 95 років від дня народження Домненка Григорія Степановича, 

українського живописця, графіка, сценографа (1922–1976). 

– 90 років від дня народження Сєчкіна Віталія Васильовича, україн-

ського піаніста і композитора, заслуженого артиста УРСР (1927–1988). 

– 80 років від дня народження Марченка Олекси Андрійовича, укра-

їнського поета, прозаїка (1937–2010). 

– 75 років від дня народження Корній Лідії Пилипівни, українського 

музикознавця, педагога (1942). 

– 75 років від дня народження Шпорчука Петра Павловича, україн-

ського художника станкового та монументального живопису, графіка, заслуже-

ного художника України (1942). 

– 70 років від дня народження Козакова Григорія Тимофійовича, укра-

їнського тележурналіста, режисера, заслуженого журналіста України (1947–2009). 

– 70 років від дня народження Романовського В’ячеслава Євгеновича, 

українського поета (1947). 

– 65 років від дня народження Валькевич Раїси Андріївни, української 

співачки (лірико-драматичне сопрано), педагога, народної артистки України 

(1952). 

– 65 років від дня народження Деркача Василя Миколайовича, україн-

ського хорового диригента, заслуженого працівника культури України (1952). 

– 60 років від дня народження Лазової Поліни Василівни, української 

актриси, народної артистки України (1957). 

6 – 150 років від дня народження Йосифовича Дмитра Григоровича, 

українського письменника та перекладача (1867–1942). 

          – 120 років від дня народження Микитенка Івана Кіндратовича, україн-

ського письменника та драматурга, театрального діяча (1897–1937). 

– 110 років від дня народження Колтунова Григорія Яковича, україн-

ського кінодраматурга, режисера-постановника, заслуженого діяча мистецтв 

України (1907–1999). 
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– 105 років від дня народження Семенова Георгія Гнатовича, україн-

ського актора, народного артиста УРСР (1912–1982). 

– 95 років від дня народження Овсянкіна Михайла Федоровича, україн-

ського скульптора, заслуженого діяча мистецтв України, лауреата Державної 

премії УРСР ім. Т. Г. Шевченка (1922–2009). 

 –  90 років від дня народження Довгополої Олени Павлівни, українського 

бібліотеко- та бібліографознавця, вченого, педагога (1927–2001). 

– 75 років від дня народження Бабія Ярослава Федоровича, українського 

театрального режисера, заслуженого діяча мистецтв Тувинської АРСР (1942–1997). 

– 70 років від дня народження Гордійчука Валентина Олександровича, 

українського графіка, живописця (1947). 

– 70 років від дня народження Риндзака Михайла Йосиповича, україн-

ського художника театру, заслуженого художника України (1947). 

–  65 років від дня народження Бринюка Івана Семеновича, українського 

живописця, графіка (1952). 

– 55 років від дня народження Гасиліної Оксани Павлівни, українського 

майстра декоративно-ужиткового мистецтва (художня вишивка; 1962). 

7 –  70 років від дня народження Огородника Олександра Володими- 

ровича, українського диригента, композитора, народного артиста України (1947). 

– 70 років від дня народження Токарєвої Лариси Дмитрівни, україн-

ського художника кіно, заслуженого діяча мистецтв України (1947). 

– 60 років від дня народження Горик Ніни Петрівни, української пое-

теси, заслуженого вчителя України (1957). 

– 60 років від дня народження Микити Любові Борисівни, українського 

живописця, педагога (1957). 

8  – 120 років від дня народження Комарецької Любові Василівни, укра-

їнської актриси кіно, заслуженої артистки УРСР (1897–1987). 

– 70 років від дня народження Рубіша Василя Васильовича, українського 

художника декоративно-ужиткового мистецтва (художня обробка дерева; 1947). 

– 70 років від дня народження Стального Володимира Івановича, укра-

їнського поета (1947). 

– 70 років від дня народження Шопші Миколи Сергійовича, україн-

ського співака (бас), народного артиста України, лауреата Державної премії 

України ім. Т. Г. Шевченка (1947–2006). 

– 55 років від дня народження Даниліва Ярослава Ярославовича, 

українського живописця, графіка, сценографа, майстра художньої кераміки, 

заслуженого художника України (1962). 

– 55 років від дня народження Сидора Олега В’ячеславовича (псевд. – 

Олег Сидор-Гібелінда), українського мистецтвознавця, літературного, кіно- й 
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арт-критика (1962). 

9 – 150 років від дня народження Рєзанова Володимира Івановича, 

українського та російського літературо- та театрознавця (1867–1936). 

– 120 років від дня народження Цисика Євгена Олексійовича, україн-

ського хорового диригента, педагога (1897–1965). 

– 105 років від дня народження Маківчука Федора Юрійовича, укра-

їнського письменника, сценариста, заслуженого працівника культури УРСР 

(1912–1988). 

– 70 років від дня народження Крючкова Віктора Григоровича, україн-

ського скульптора (1947). 

– 65 років від дня народження Дубініна Івана Івановича, українського 

поета, прозаїка, гумориста (1952). 

10 – 70 років від дня народження Ростовського Валерія Костянтино-

вича, українського живописця, графіка, заслуженого художника АРК (1947). 

– 60 років від дня народження Стригуна В’ячеслава Степановича, укра-

їнського фотохудожника (1957). 

– 55 років від дня народження Махонюка Анатолія Петровича, україн-

ського поета (1962–2016). 

– 55 років від дня народження Міщанина Віктора Даниловича, україн-

ського мистецтвознавця (1962). 

11 – 55 років від дня народження Польової Вікторії Валеріївни, україн-

ського композитора (1962). 

– 30 років від дня смерті Водяного Михайла Григоровича, українського 

актора музичної комедії, народного артиста СРСР (1924–1987). 

12 – 125 років від дня народження Корпанюка Юрія Івановича, україн-

ського майстра декоративно-ужиткового мистецтва (різьблення по дереву), 

заслуженого майстра народної творчості УРСР (1892–1977). 

– 125 років від дня народження Руліна Петра Івановича, українського 

театрознавця та педагога (1892–1941). 

– 110 років від дня народження Здиховського Олександра Панасовича, 

українського режисера, народного артиста УРСР (1907–1990). 

– 90 років від дня народження Асанина Ідриса Челеби-Оглу, україн-

ського та татарського поета, прозаїка (1927–2007). 

– 85 років від дня народження Самофатова Івана Миколайовича, укра-

їнського диригента, народного артиста УРСР (1932–1985). 

– 80 років від дня народження Лаврентьєвої Олени Хомівни, української 

поетеси, прозаїка (1937). 

– 80 років від дня народження Сребницького Едуарда Михайловича, 

українського співака (тенор), народного артиста України (1937). 
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– 80 років від дня народження Чабаненка Віктора Антоновича, україн-

ського поета, критика, перекладача (1937–2014). 

– 65 років від дня народження Софієнка Олексія Андрійовича, укра-

їнського поета (1952–2011). 

– 95 років від дня смерті Сумцова Миколи Федоровича, українського 

фольклориста, етнографа, літературознавця, бібліографа (1854–1922). 

13 – 80 років від дня народження Гащука Олександра Сергійовича, 

українського живописця, графіка, монументаліста (1937–2012). 

– 70 років від дня народження Малашенка Миколи Володимировича, 

українського актора кіно (1947). 

– 65 років від дня народження Тодорової Євгенії Миколаївни, укра-

їнського бібліографа, педагога (1952). 

– 60 років від дня народження Ходана Богдана Васильовича, україн-

ського художника декоративно-ужиткового мистецтва (художня обробка дерева), 

заслуженого майстра народної творчості України (1957). 

– 385 років від дня смерті Земки Тарасія Левковича, українського освіт-

нього та церковного діяча, письменника, друкаря (?–1632). 

14 – 120 років від дня народження Кутинської Віри Іванівни, україн-

ського аніматора та художника-графіка (1897–1981). 

– 105 років від дня народження Спасокукоцького Лева Олександровича, 

українського композитора та педагога (1912–1960). 

– 90 років від дня народження Проценка В’ячеслава Дмитровича, укра-

їнського архітектора (1927–1986). 

– 70 років від дня народження Осадчого Олександра Пилиповича, укра-

їнського композитора, заслуженого діяча мистецтв України (1947). 

– 65 років від дня народження Гаврилко Ніни Анатоліївни, українського 

художника декоративно-ужиткового мистецтва (художній текстиль), сценографа 

( 1952). 

– 65 років від дня народження Гнатюка Миколи Васильовича, україн-

ського естрадного співака (баритон), народного артиста України (1952). 

– 65 років від дня народження Рядченка Сергія Івановича, українського 

прозаїка, поета (1952). 

15 – 140 років від дня народження Кульчицької Олени Львівни, україн-

ського живописця, графіка, народного художника УРСР, лауреата Державної 

премії УРСР ім. Т. Г. Шевченка (1877–1967). 

– 125 років від дня народження Гайворонського Михайла Ореста Івано-

вича, українського диригента, композитора, скрипаля, поета та громадського 

діяча (1892–1949). 

– 105 років від дня народження Гаккебуша Валерія Васильовича, укра-
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їнського режисера, театрознавця (1912–1984). 

– 95 років від дня народження Шпорти Ярослава Гнатовича, україн-

ського поета та перекладача (1922–1956). 

– 80 років від дня народження Фурсенка Сергія Михайловича, укра-

їнського архітектора, лауреата Державної премії УРСР ім. Т. Г. Шевченка 

(1937). 

– 75 років від дня народження Дмитренка Любомира Івановича, україн-

ського художника монументально-декоративного мистецтва, заслуженого діяча 

мистецтв України (1942). 

– 65 років від дня народження Ярового Олександра Вікторовича, укра-

їнського поета, прозаїка (1952). 

– 110 років від дня смерті Карпенка-Карого Івана Карповича, україн-

ського письменника, драматурга, актора, режисера, театрального діяча (1845–1907). 

16 – 140 років від дня народження Стешка Федора Миколайовича, 

українського музикознавця, бібліографа, педагога, культурного та громадського 

діяча (1877–1944). 

– 70 років від дня народження Зінухова Віктора Миколайовича, україн-

ського художника монументально-декоративного мистецтва (1947). 

– 50 років від дня смерті Тичини Павла Григоровича, українського 

поета, публіциста, перекладача, літературознавця, громадського діяча, лауреата 

Державної премії УРСР ім. Т. Г. Шевченка (1891–1967). 

17 – 200 років від дня народження Єдлічки Венцеслава Венцеславо-

вича, українського музичного педагога та громадського діяча чеського походже-

ння (1817–1880). 

– 75 років від дня народження Кисельова Володимира Григоровича, 

українського скульптора (1942). 

– 75 років від дня народження Поманської Олени Анатоліївни, укра-

їнської письменниці, перекладачки (1942–2014). 

– 70 років від дня народження Мітченка Віталія Степановича, укра-

їнського графіка, педагога, заслуженого діяча мистецтв України (1947). 

–  55 років від дня народження Вискочил Світлани Валентинівни, укра-

їнського художника декоративно-ужиткового мистецтва (писанкарство), заслу-

женого майстра народної творчості України (1962). 

18 – 105 років від дня народження Йосипенка Миколи Кузьмича, укра-

їнського кіноактора, режисера, кіно- та театрознавця, педагога (1912–1983). 

– 80 років від дня народження Писаренко Ніни Дмитрівни, української 

бандуристки, народної артистки України, лауреата Державної премії УРСР ім. 

Т. Г. Шевченка (1937). 

– 80 років від дня народження Семененка Віктора Михайловича, укра-
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їнського актора, народного артиста України (1937). 

– 75 років від дня народження Драбишинця Василя Миколайовича, укра-

їнського поета (1942–2008). 

– 75 років від дня народження Чердаклі Анатолія Миколайовича, укра-

їнського перекладача (1942). 

19 – 145 років від дня народження Туркевича Івана Емануїла, україн-

ського хорового диригента, педагога та священика (1872–1936). 

– 130 років від дня народження Скорульського Михайла Адамовича, 

українського композитора, піаніста, диригента, педагога, заслуженого діяча 

мистецтв УРСР (1887–1950). 

– 120 років від дня народження Леоніда Недолі (справж. – Гончаренко 

Лук’ян Володимирович), українського прозаїка (1897–1963). 

– 110 років від дня народження Юферова Михайла Олександровича, 

українського художника театру та кіно, заслуженого діяча мистецтв України 

(1907–1991). 

– 80 років від дня народження Ткача Михася (Михайло) Михайловича, 

українського прозаїка, журналіста, заслуженого працівника культури України 

(1937). 

– 75 років від дня народження Будянського Василя Івановича, україн-

ського актора, майстра художнього слова, поета, драматурга, заслуженого арти-

ста України (1942). 

– 75 років від дня народження Станковича Євгена Федоровича, україн-

ського композитора, народного артиста України, Героя України,  лауреата Дер-

жавної премії УРСР ім. Т. Г. Шевченка (1942). 

20 – 105 років від дня народження Стадниківни Стефи Йосипівни, 

української актриси, співачки (сопрано; 1912–1983). 

– 80 років від дня народження Хавруся Сергія Левковича, українського 

краєзнавця, заслуженого працівника культури України (1937–2014). 

– 70 років від дня народження Буденного Василя Йосиповича, україн-

ського поета (1947). 

– 70 років від дня народження Княжковської Неллі Євгенівни, укра-

їнського художника декоративно-ужиткового мистецтва, живописця (1947). 

– 65 років від дня народження Каркадим Катерини Георгіївни, укра-

їнського мистецтвознавця, заслуженого діяча мистецтв України (1952). 

–  55 років від дня народження Вакуленко Надії Вікторівни, українського 

майстра декоративно-ужиткового мистецтва (вишивка), заслуженого майстра 

народної творчості України (1962). 

21 – 365 років від дня народження Зерникава Адама, українського пись-
менника, культурного діяча (1652–1693). 
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– 185 років від дня народження Ніщинського Петра Івановича (літ. 
псевд. – Петро Байда), українського композитора, поета-перекладача (1832–
1896). 

– 135 років від дня народження Скоморовського Наума Борисовича, 
українського скрипаля, диригента, педагога (1882–1925). 

– 115 років від дня народження Шевченка Івана Івановича, україн-
ського поета, редактора (1902–1977). 

– 70 років від дня народження Конотопець (Власенко) Наталії Іванівни, 
українського прозаїка (1947). 

– 55 років від дня народження Куща Павла Вікторовича, українського 
письменника, журналіста (1962). 

22 – 115 років від дня народження Жадана Івана Даниловича, українсь-
кого та російського оперного співака (ліричний тенор), заслуженого артиста 
РРФСР (1902–1995). 

– 95 років від дня народження Бельського Юрія, українського актора 
тарежисера у Канаді (1922–2004). 

– 80 років від дня народження Цекова Юрія Івановича, українського 
критика, публіциста, літературознавця (1937). 

– 75 років від дня народження Бариш-Тищенко Ірини Андріївни, укра-
їнського мистецтвознавця (1942). 

– 70 років від дня народження Шестопалова Валентина Микитовича, 
українського та російського актора театру та кіно, народного артиста України 
(1947–2013). 

23 – 145 років від дня народження Крушельницької Соломії Амвросіївни, 
української оперної співачки (лірико-драматичне сопрано), педагога, заслуженого 
діяча мистецтв УРСР (1872–1952). 

 – 90 років від дня народження Данилейка Семена Григоровича, україн-
ського поета (1927–1981). 

– 65 років від дня народження Рак Світлани Василівни, українського 
майстра декоративно-ужиткового мистецтва (скло, витинанки, лялькарство; 1952). 

– 60 років від дня народження Тиможинського Віктора Анатолійовича, 
українського композитора, педагога, заслуженого діяча мистецтв України (1957). 

24 – 135 років від дня народження Брюммера Леоніда Володимировича, 
українського та російського живописця (1882–1971). 

– 105 років від дня народження Одудька Тиміша Романовича, україн-
ського поета (1912–1982). 

– 70 років від дня народження Кравченка Юрія Петровича, україн-
ського художника монументально-декоративного мистецтва (1947). 

– 70 років від дня народження Просяника Івана Герасимовича, укра-
їнського майстра декоративно-ужиткового мистецтва (малярство), письменника, 
дослідника української природи, національних звичаїв та традицій (1947). 

– 70 років від дня народження Храпачова Вадима Юрійовича, укра-

їнського композитора, заслуженого діяча мистецтв України (1947). 

– 65 років від дня народження Богуцького Юрія Петровича, україн-



Вересень 
 

99 

 

ського культуролога і політолога, педагога, громадсько-політичного діяча, за-

служеного діяча мистецтв України (1952). 

– 60 років від дня народження Смолій Юлії Олександрівни, україн-

ського мистецтвознавця (1957). 

– 55 років від дня народження Савадова Арсена Володимировича, укра-

їнського живописця та фотографа (1962). 

25 – 110 років від дня народження Юдіна Михайла (Лазар) 

Мойсейовича, українського режисера-документаліста, сценариста (1907–1981). 

– 95 років від дня народження Гошовського Володимира Леонідовича, 

українського музикознавця та фольклориста (1922–1996). 

– 85 років від дня народження Солов’яненка Анатолія Борисовича, 

українського співака (лірико-драматичний тенор), народного артиста СРСР, 

Героя України, лауреата Державної премії України ім. Т. Г. Шевченка (1932–

1999). 

26 – 185 років від дня народження Сокальського Петра Петровича, 

українського композитора, музично-громадського діяча та фольклориста (1832–

1887). 

– 105 років від дня народження Катерноги Мусія Тимофійовича, україн-

ського художника-графіка, архітектора (1912–1998). 

– 90 років від дня народження Гафійчук Ярослави Дмитрівни, україн-

ського майстра декоративно-ужиткового мистецтва (художня вишивка), 

заслуженого майстра народної творчості України (1927–2008). 

– 80 років від дня народження Манойла Анатолія Федоровича, україн-

ського актора, народного артиста України (1937). 

– 75 років від дня народження Зацеркляного Миколи Григоровича, 

українського майстра декоративно-ужиткового мистецтва (художня обробка 

дерева), заслуженого майстра народної творчості України (1942–2011). 

27 – 145 років від дня народження Світлицького Григорія Петровича, 

українського музиканта, композитора, живописця, народного художника УРСР 

(1872–1948). 

– 125 років від дня народження Надемського Миколи Захаровича, 

українського актора, театрального режисера (1892–1937). 

– 70 років від дня народження Когута Івана Михайловича, українського 

художника декоративно-ужиткового мистецтва, дизайнера (1947). 

– 65 років від дня народження Смоляка Богдана Федоровича, україн-

ського поета, прозаїка, літературного критика (1952). 

– 55 років від дня народження Зборовської Ніли Вікторівни, української 

письменниці, літературознавця, критика (1962–2011). 

28 – 80 років від дня народження Карпенка Віталія Юрійовича, україн-

ського актора, режисера, педагога, заслуженого діяча мистецтв України (1937). 

29 – 165 років від дня народження Закревського (справж. – Закржев-

ський) Юліана Федоровича, українського та російського співака (драматичний 

тенор; 1852–1915). 
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– 145 років від дня народження Роздольського Осипа Івановича, україн-

ського фольклориста, педагога, перекладача (1872–1945). 

– 130 років від дня народження Врони Івана Івановича, українського ху-

дожника, критика, мистецтвознавця, заслуженого працівника культури УРСР 

(1887–1970). 

– 115 років від дня народження Бурлаки (справж. – Горшковський) Федо-

ра Миколайовича, українського письменника (1902–1972). 

– 115 років від дня народження Зорі Юхима Петровича, українського 

прозаїка (1902–1971). 

– 80 років від дня народження Божка Ігоря Антоновича, українського 

живописця, кінорежисера, письменника, журналіста, композитора (1937). 

– 70 років від дня народження Шпаковського Віктора Миколайовича, 

українського живописця, заслуженого художника України (1947–2004). 

– 55 років від дня смерті Крюгер-Прахової Анни Августівни, україн-

ського живописця, графіка, скульптора, педагога(1876–1962). 

30 – 130 років від дня народження Драка Матвія Ілліча, українського 

художника театру, заслуженого артиста УРСР (1887–1963). 

– 80 років від дня народження Сильвестрова Валентина Васильовича, 

українського композитора, народного артиста України, лауреата Державної 

премії України ім. Т. Г. Шевченка (1937). 

– 70 років від дня народження Вакалюка Валерія Анатолійовича, укра-

їнського художника декоративно-ужиткового мистецтва (кераміка), педагога 

(1947). 

          – 75 років від дня смерті Кобелєва Олександра Васильовича, україн-                                

ського архітектора та педагога (1860–1942). 
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ЖЖОО ВВТТ ЕЕ НН ЬЬ  

1 – 120 років від дня народження Давидсона Самуїла Абрамовича, укра-

їнського кінооператора (1897–1987). 

– 120 років від дня народження Кулик Олександри Василівни, україн- 

ської майстрині декоративно-ужиткового мистецтва (художня вишивка; 1897–

1973). 

– 120 років від дня народження Поліщука Валер’яна Львовича, україн-

ського письменника, публіциста, літературного критика (1897–1937). 

– 100 років від дня народження Аксьонової Євдокії Максимівни, україн-

ського літературного критика та літературознавця (1917–1986). 

2 – 120 років від дня народження Мосендза Леоніда Марковича, укра-

їнського поета, прозаїка, публіциста (1897–1948). 

– 115 років від дня народження Охримович Зінаїди Дмитрівни, україн-

ського художника декоративного мистецтва (1902–1974). 

– 60 років від дня народження Семенко Ганни Олександрівни, 

українського художника декоративно-ужиткового мистецтва (кераміка; 1957). 

3 – 165 років від дня народження Костанді Киріака Костянтиновича, 

українського живописця, педагога (1852–1921). 

– 65 років від дня народження Апасяна Ігоря Карповича, українського 

кінорежисера, сценариста, заслуженого діяча мистецтв України (1952–2008). 

– 65 років від дня народження Шаповаленко Таїсії Василівни, україн-

ської поетеси, прозаїка (1952). 

4 – 120 років від дня народження Тушицької Марії, українського 

живописця і скульптора, художника театру (1897–1943). 

– 110 років від дня народження Засенка Олексія (Олекса) Єлисейовича, 

українського літературознавця, письменника, критика, перекладача, лауреата 

Державної премії УРСР ім. Т. Г. Шевченка (1907–1993). 

– 65 років від дня народження Піонтковського Анатолія Тадеушовича, 

українського скульптора (1952). 

– 60 років від дня народження Олеся Ільченка (справж. – Ільченко 

Олександр Григорович), українського поета, прозаїка, сценариста (1957). 

– 145 років від дня смерті Даля Володимира Івановича, російського та 

українського письменника, лексикографа та етнографа (1801–1872). 

5 – 135 років від дня народження Гаврилка Михайла Омеляновича, 

українського поета, художника-графіка, скульптора (1882–1920). 

– 80 років від дня народження Галушко Марії Семенівни, українського 

художника декоративно-ужиткового мистецтва (кераміка, народна іграшка; 1937). 

– 55 років від дня народження Надежди Анжеліни Володимирівни, 

українського фотохудожника (1962). 
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6 – 160 років від дня народження Світославського Сергія Івановича, 
українського живописця, карикатуриста (1857–1931). 

– 130 років від дня народження Панькевича Івана Артемовича, україн-
ського та чехословацького мовознавця, фольклориста, етнографа, мистецтво- 
знавця та громадського діяча (1887–1958). 

– 80 років від дня народження Терещенка Миколи Павловича, україн-
ського кінооператора, кінорежисера (1937). 

– 65 років від дня народження Гуменюка Віктора Івановича, україн-
ського поета, перекладача, літературознавця, заслуженого діяча мистецтв АРК 
(1952). 

7 – 130 років від дня народження Червинського Євгена Івановича, 
українського архітектора (1887–1930). 

– 125 років від дня народження Шпінеля Йосипа Ароновича, україн-
ського таросійського художника театру і кіно, заслуженого діяча мистецтв 
РРФСР (1892–1980). 

– 105 років від дня народження Корольова Валентина Олексійовича, 
українського художника кіно, заслуженого діяча мистецтв УРСР (1912–1986). 

– 95 років від дня народження Жданова Сергія Михайловича, україн-
ського поета, філософа, педагога, бібліографа (1922–2004). 

– 85 років від дня народження Кринициної Маргарити Василівни, укра-
їнської кіноактриси, народної артистки України (1932–2005). 

– 55 років від дня народження Гумен Любові Миколаївни, українського 
майстра декоративно-ужиткового мистецтва (художня обробка шкіри; 1962). 

8 – 135 років від дня народження Єрофеїва Івана Федоровича, україн-
ського письменника, етнографа, фольклориста та літературознавця, (1882–1953). 

– 80 років від дня народження Портного Бориса Яковича, українського 
живописця, графіка, заслуженого художника України (1937). 

– 65 років від дня народження Корецької Клавдії Данилівни, української 
поетеси (1952). 

  – 50 років від дня народження Гранич Наталії Василівни, української 
поетеси, бібліотекаря (1967). 

– 100 років від дня смерті Васильківського Сергія Івановича, україн-
ського живописця, пейзажиста (1854–1917). 

9 – 125 років від дня народження Михайличенка Гната Васильовича, 
українського письменника та громадсько-політичного діяча (1892–1919). 

– 105 років від дня народження Андрієвич Маргарити Андріанівни 

(справж. – Крамар Харитина), української актриси, драматурга, прозаїка (1912–
1992). 

– 70 років від дня народження Муратової Вікторії Олександрівни, укра-
їнського кінодраматурга (1947). 

– 65 років від дня народження Цидельковського Семена Ісааковича, укра-

їнського поета, прозаїка, імпресаріо, заслуженого діяча мистецтв України (1952–

2012). 
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10 – 140 років від дня народження Бурячка Івана Мартиновича, укра-

їнського живописця, графіка, художника театру (1877–1936). 

– 90 років від дня народження Лискової Клавдії Іванівни, українського 

скульптора (1927–2010). 

– 80 років від дня народження Кравчука Василя Максимовича, україн-

ського кінорежисера (1937–2010). 

– 80 років від дня народження Кремінського Ярослава Миколайовича, 

українського поета, прозаїка, драматурга (1937–2014). 

– 70 років від дня народження Матвієнко Ніни Митрофанівни, україн-

ської співачки (сопрано), народної артистки України, Героя України,   лауреата 

Державної премії УРСР ім. Т. Г. Шевченка (1947). 

– 70 років від дня народження Ратнера Олександра Григоровича, укра-

їнського поета, прозаїка, перекладача (1947). 

– 65 років від дня народження Данишевської Людмили Михайлівни, 

українського графіка та мистецтвознавця (1952). 

11 – 75 років від дня народження Дзюбенка Володимира Степановича, 

українського художника декоративно-ужиткового мистецтва (1942–2012). 

– 75 років від дня народження Яворівського Володимира Олександро-

вича, українського письменника, сценариста, громадсько-політичного діяча, 

лауреата Державної премії УРСР ім. Т. Г. Шевченка (1942). 

12 – 125 років від дня народження Високова Василя Федоровича, 

українського та російського актора, режисера, народного артиста УРСР (1892–

1969). 

– 105 років від дня народження Михайлюка Андрія Семеновича, україн-

ського поета та перекладача (1912–1937). 

– 90 років від дня народження Романенка Віктора Трохимовича, укра-

їнського критика, літературознавця (1927–1980). 

– 90 років від дня народження Северина Юрія Володимировича, укра-

їнського графіка і живописця, заслуженого художника України (1927–2002). 

– 85 років від дня народження Чеканюка Вілена Андрійовича, укра-

їнського живописця, народного художника України (1932–2000). 

– 70 років від дня народження Жолоб Світлани Костянтинівни, укра-

їнської поетеси, перекладача, видавця (1947–2011). 

13 – 160 років від дня народження Конощенка (справж. – Грабенко) 

Андрія Михайловича, українського фольклориста-музикознавця (1857–1932). 

– 125 років від дня народження Мануйлович Софії Андріанівни, україн-

ської актриси, режисера, драматурга (1892–1971). 

– 90 років від дня народження Загорулька Бориса Терентійовича, укра-

їнського прозаїка (1927–1985). 
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– 80 років від дня народження Горбачова Дмитра Омеляновича, україн-

ського мистецтвознавця, історика українського мистецтва (1937). 

– 80 років від дня народження Даниленко Тамари Георгіївни, україн-

ського живописця (1937). 

14 – 125 років від дня народження Заливчого Андрія Івановича, 

українського письменника та громадського діяча (1892–1918).  

– 125 років від дня народження Юхименка Івана Яковича, українського 

актора, режисера, педагога, заслуженого артиста УРСР (1892–1943). 

– 90 років від дня народження Брусенцова Геннадія Яковича, україн-

ського живописця і графіка, заслуженого художника України (1927–2006). 

– 90 років від дня народження Снєгірьова Гелія (Євген) Івановича, 

українського письменника, режисера-документаліста, сценариста, журналіста 

(1927–1978). 

– 85 років від дня народження Фільц Богдани Михайлівни, українського 

композитора, музикознавця, заслуженого діяча мистецтв України (1932). 

– 80 років від дня народження Меркур’єва Валентина Михайловича, 

українського поета, прозаїка, журналіста, перекладача (1937). 

– 65 років від дня народження Куцого Степана Юхимовича, україн-

ського скульптора, живописця, заслуженого художника Ураїни (1952). 

– 50 років від дня народження Гончаренко Марини Анатоліївни, україн-

ської співачки (мецо-сопрано), хорового диригента, педагога, народної артистки 

України (1967). 

15 – 115 років від дня народження Штогаренка Андрія Яковича, укра-

їнського композитора, педагога, народного артиста СРСР, Героя Соціалістичної 

Праці, лауреата Державної премії УРСР ім. Т. Г. Шевченка (1902–1992). 

– 80 років від дня народження Скрипки Анатолія Сергійовича, україн-

ського художника монументального та станкового живопису (1937). 

– 65 років від дня народження Гая Анатолія Івановича, українського 

прозаїка (1952). 

– 65 років від дня народження Шкром’юк Уляни Андріївни, україн-

ського художника декоративно-ужиткового мистецтва (кераміка; 1952). 

16 – 180 років від дня народження Митрака Олександра Андрійовича, 

українського письменника, фольклориста і етнографа (1837–1913). 

– 120 років від дня народження Крамаренка Андрія Івановича, україн-

ського актора, народного артиста УРСР (1897–1976). 

– 110 років від дня народження Бланка Мойсея Абрамовича, україн-

ського живописця, графіка (1907–1983). 

– 85 років від дня народження Шаха Романа Юрійовича, українського 

майстра декоративно-ужиткового мистецтва (скло), народного художника 
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України (1932–2005). 

– 80 років від дня народження Затинайка Володимира Тихоновича, 

українського майстра декоративно-ужиткового мистецтва (скло; 1937–2014). 

– 70 років від дня народження Кузьменка Олександра Федоровича, 

українського театрального актора, народного артиста України (1947). 

17 – 130 років від дня народження Приходька Олекси Кіндратовича, 

українського диригента, педагога (1887–1977). 

– 85 років від дня народження Шутенка Кіма Олександровича, 

українського композитора (1932–2010). 

– 80 років від дня народження Нестеренка Володимира Михайловича, 

українського режисера, народного артиста України (1937–2014). 

– 80 років від дня народження Суржиної Нонни Андріївни, української 

співачки (мецо-сопрано), народної артистки СРСР, лауреата Державної премії 

УРСР ім. Т. Г. Шевченка (1937). 

– 70 років від дня народження Кукоренчука Володимира Вікторовича, 

українського кінооператора, заслуженого діяча мистецтв України, лауреата 

Державної премії УРСР ім. Т. Г. Шевченка (1947). 

18 – 105 років від дня народження Жаспар Таїсії Павлівни, українського 

живописця і графіка (1912–1986). 

– 105 років від дня народження Шелюшка Миколи Володимировича, 

українського співака (тенор) та педагога, заслуженого діяча мистецтв УРСР 

(1912–1983). 

– 90 років від дня народження Фіголя Михайла Павловича, україн-

ського художника та мистецтвознавця, заслуженого художника України (1927–

1999). 

– 85 років від дня народження Євреїнова Юрія Миколайовича, україн-

ського художника-графіка, архітектора (1932–1990). 

– 80 років від дня народження Лутаєнка Володимира Самійловича, 

українського кінознавця, сценариста (1937). 

– 70 років від дня народження Інюточкіна Олександра Олександро-

вича, українського режисера, педагога, заслуженого діяча мистецтв України 

(1947). 

19 – 115 років від дня народження Жигалка Сергія Йосиповича, україн-

ського письменника (1902–1938). 

– 95 років від дня народження Нечипоренка Сергія Григоровича, укра-

їнського художника декоративно-ужиткового мистецтва, народного художника 

України (ткацтво; 1922–2014). 

– 80 років від дня народження Безніска Євгена Івановича, українського 

графіка, народного художника України, лауреата Національної премії України 
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ім. Тараса Шевченка (1937–2015). 

– 65 років від дня народження Горлового Михайла Петровича, українсь-

кого поета, скульптора (1952). 

– 55 років від дня народження Гурбанова Сейфаддина Аліогли, україн-

ського скульптора, народного художника України, заслуженого художника 

Азербайджану (1962). 

20 – 175 років від дня народження Демченка Якова Григоровича, укра-

їнського фольклориста та публіциста, громадського діяча (1842–1912). 

– 135 років від дня народження Гречнєва Якова Олексійовича, 

українського та російського театрального режисера і педагога, заслуженого 

артиста УРСР (1882–1961). 

– 110 років від дня народження Кореняка Сергія Герасимовича, україн-

ського режисера-документаліста (1907–1987). 

– 90 років від дня народження Герасименка Юрія Георгійовича, укра-

їнського поета, прозаїка, перекладача (1927–1985). 

– 60 років від дня народження Шепелєва Івана Васильовича, україн-

ського артиста розмовного жанру, народного артиста України (1957). 

21 – 135 років від дня народження Ткача Клима Автономовича, україн-

ського поета, громадського діяча (1882–1943). 

– 110 років від дня народження Надіїна Дмитра Пименовича, україн-

ського поета, прозаїка, літературознавця, науковця, журналіста та педагога 

(1907–1942). 

– 70 років від дня народження Круглої Наталії Леонідівни, українського 

живописця (1947). 

– 65 років від дня народження Баранника Сергія Олексійовича, україн-

ського живописця, графіка, заслуженого художника України (1952). 

22 – 95 років від дня народження Кравцова Тараса Сергійовича, 

українського композитора, музикознавця, педагога, заслуженого діяча мистецтв 

України (1922–2013). 

– 95 років від дня народження Кривохатського Ігоря Миколайовича, 

українського режисера-документаліста (1922–1999). 

– 95 років від дня народження Толочка Віктора Івановича, українського 

живописця, народного художника України (1922–2005). 

23 – 95 років від дня народження Вінницького Омеляна Марковича, 

українського диригента, заслуженого діяча мистецтв України (1922–1993). 

– 70 років від дня народження Голубенка-Бакунчика Георгія Андрійо-

вича, українського письменника-гумориста, драматурга, сценариста, заслу-

женого діяча мистецтв України (1947–2014). 

– 65 років від дня народження Гирича Віктора Сергійовича, україн-
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ського театрального режисера, народного артиста України (1952). 

24 – 150 років від дня народження Біляшівського Миколи Федотовича, 

українського археолога, етнографа, мистецтвознавця, культурно-громадського 

діяча (1867–1926). 

– 135 років від дня народження Дністрянської Софії Львівни, 

української піаністки, педагога і музичного критика (1882–1956). 

 25 – 115 років від дня народження Суптелі Дмитра Васильовича, укра-

їнського письменника, драматурга, перекладача (1902–1970). 

– 110 років від дня народження Завадинського Дмитра Євгеновича, 

українського хорового диригента, педагога, заслуженого артиста УРСР (1907–

1980). 

– 90 років від дня народження Пархоменка Юрія Васильовича, укра-

їнського редактора кіно, сценариста (1927–1973). 

– 85 років від дня народження Савадова Володимира Яремовича, укра-

їнського живописця, графіка, заслуженого художника України (1932–2010). 

– 75 років від дня народження Ігнатенко Людмили Сергіївни, україн-

ської актриси, заслуженої артистки України (1942). 

– 70 років від дня народження Кіщук Лілії Миколаївни, українського 

художника монументального та декоративно-ужиткового мистецтва (художня 

обробка дерева; 1947). 

– 70 років від дня народження Шейко-Медведєвої Нелі Семенівни, 

української поетеси, драматурга, прозаїка, театрального критика (1947). 

– 70 років від дня народження Яхневич Орисі Михайлівни, української 

поетеси, прозаїка (1947). 

– 65 років від дня народження Вишневського Анатолія Володимирови-

ча, українського кінорежисера, заслуженого діяча мистецтв України (1952). 

– 65 років від дня народження Курика Дмитра Миколайовича, українсь-

кого майстра декоративно-ужиткового мистецтва (художня обробка дерева), 

заслуженого майстра народної творчості України (1952). 

– 65 років від дня народження Ширмана Романа Натановича, українсь-

кого режисера-документаліста, заслуженого діяча мистецтв України (1952). 

26 – 145 років від дня народження Кишакевича Йосифа Маркеловича, 

українського композитора тахорового диригента (1872–1953). 

– 110 років від дня народження Макогона Івана Васильовича, україн-

ського скульптора, народного художника України (1907–2001). 

– 95 років від дня народження Клим Параски Фоківни, українського 

майстра декоративно-ужиткового мистецтва (вишивка, ткацтво), заслуженого 

майстра народної творчості України ( 1922–1997). 

– 80 років від дня народження Жданової Рони Станіславівни, 
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українського бібліографа, бібліотеко- та книгознавця (1937). 

– 75 років від дня народження Мовчанюка Григора Павловича, україн-

ського поета, літературознавця, перекладача (1942). 

– 70 років від дня народження Криштофовича В’ячеслава Сигізмундо-

вича, українського кінорежисера та сценариста, заслуженого діяча мистецтв 

України (1947). 

– 70 років від дня народження Матешко Ольги Миколаївни, української 

кіноактриси, заслуженої артистки України (1947). 

27 – 120 років від дня народження Редька Климента Миколайовича, 

українського та російського живописця (1897–1956). 

– 105 років від дня народження Щербакова Дмитра Івановича, україн-

ського архітектора, заслуженого архітектора України (1912–2006). 

– 95 років від дня народження Рапопорта Бориса Наумовича, українсь-

кого живописця (1922–2006). 

– 70 років від дня народження Косарєвої Ніни Сергіївни, українського 

майстра декоративно-ужиткового мистецтва (художня обробка шкіри), заслуже-

ного майстра народної творчості України ( 1947–2012). 

– 60 років від дня народження Кошель Надії Іванівни, української 

поетеси (1957). 

– 55 років від дня народження Кузьменко Ганни Вікторівни, україн-

ського майстра декоративно-ужиткового мистецтва (соломоплетіння; 1962). 

28 – 155 років від дня народження Степана Яновича (справж. – Курбас 

Степан Пилипович), українського актора, співака (тенор), режисера, батька Леся 

Курбаса (1862–1908). 

– 145 років від дня народження Пархоменка Терентія Макаровича, 

українського кобзаря (тенор; 1872–1910). 

– 140 років від дня народження Кашубинського Дмитра, українського 

хорового диригента, композитора, цитриста (1877–1954). 

– 80 років від дня народження Бурбана Володимира Яковича, україн-

ського перекладача, публіциста, заслуженого працівника культури України (1937). 

– 65 років від дня народження Серцової Валентини Германівни, укра-

їнського художника кіно (1952). 

– 60 років від дня народження Кучері Наталії Олександрівни, українсь-

кого художника театру (1957). 

29 – 130 років від дня народження Подушка Зіновія Григоровича, укра-

їнського та польського художника (1887–1963). 

– 120 років від дня народження Даниленка Юхима Максимовича, 

українського архітектора, художника-реставратора (1897–1957). 

– 120 років від дня народження Підгорного Ноя Мойсейовича, україн-
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ського архітектора (1897–1988). 

– 80 років від дня народження Гнатіва Миколи-Ярослава Миколайо-

вича, українського прозаїка, літературознавця, лауреата Національної премії 

України ім. Тараса Шевченка (1937–2015). 

– 80 років від дня народження Козіка Віктора Георгійовича, україн-

ського живописця (1937). 

– 65 років від дня народження Копоть Ірини Євгенівни, українського 

мистецтвознавця, педагога (1952). 

30 – 135 років від дня народження Бойчука Михайла Львовича, україн- 

ського художника-монументаліста, живописця, графіка (1882–1937). 

– 115 років від дня народження Дубовика Леонтія (Лесь) Федоровича, 

українського режисера та педагога, народного артиста УРСР (1902–1952). 

– 110 років від дня народження Пархета Петра Пантелеймоновича, 

українського живописця, заслуженого художника УРСР (1907–1986). 

– 105 років від дня народження Рубашова Михайла Борисовича, україн-

ського письменника, журналіста (1912–1974). 

– 90 років від дня народження Дегтярьової Зінаїди Миколаївни, україн-

ської актриси, народної артистки України, лауреата Державної премії України 

ім. Т. Г. Шевченка (1927–2004). 

– 80 років від дня народження Гамана Віктора Пантелійовича, україн-

ського прозаїка, заслуженого працівника культури України (1937–2015). 

– 70 років від дня народження Ківшар Таїсії Іванівни, українського 

бібліографа, бібліотеко- та книгознавця, педагога, заслуженого працівника 

культури України (1947).  

31 – 95 років від дня народження Полякова Анатолія Васильовича, 

українського театрознавця, педагога, заслуженого діяча мистецтв України 

(1922–2005).
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      ЛЛ ИИ СС ТТ ОО ПП АА ДД  

1 – 110 років від дня народження Джуранюк Марії Михайлівни, україн-

ського майстра художнього ткацтва (1877–1911). 

– 95 років від дня народження Говді Петра Івановича, українського 

мистецтвознавця, заслуженого діяча мистецтв України (1922–1991). 

– 85 років від дня народження Христич Зої Петрівни, української спі-

вачки (ліричне сопрано) і педагога, народної артистки України (1932–2016). 

– 80 років від дня народження Автономова Леоніда Андрійовича, укра-

їнського режисера-документаліста (1937). 

– 75 років від дня народження Боярчука Дмитра Івановича, українсь-

кого прозаїка, заслуженого журналіста України (1942). 

– 65 років від дня народження Мустафаєва Фомія Мансуровича, україн-

ського та кримськотатарського співака (тенор), народного артиста України 

(1952). 

2 – 70 років від дня народження Рогової Павли Іванівни, українського 

бібліотекознавця, бібліографа, педагога, громадського діяча, заслуженого праців-

ника культури України (1947–2014). 

3 –  125 років від дня народження Кричевської Олени Євгенівни, україн-

ського живописця (1892–1964). 

– 80 років від дня народження Литвинова Анатолія Васильовича, укра-

їнського майстра художнього слова, народного артиста України (1937–2012). 

– 65 років від дня народження Леся Подерв’янського (справж. – Подер-

в’янський Олександр Сергійович), українського живописця, графіка, сценогра-

фа та драматурга (1952). 

– 50 років від дня народження Лаврової (Міцінська) Тетяни Вікторівни, 

української поетеси, прозаїка (1967). 

– 80 років від дня смерті Леся Курбаса (Олександр-Зенон Степанович), 

українського режисера, актора, теоретика театру, драматурга, публіциста, 

перекладача, народного артиста Республіки (1887–1937). 

– 80 років від дня смерті Підмогильного Валер’яна Петровича, україн-

ського прозаїка, перекладача (1901–1937). 

– 80 років від дня смерті Ялового Михайла Омеляновича(літ. псевдонім – 

Юліан Шпол), українського письменника, поета, журналіста (1895–1937). 

4 – 105 років від дня народження Івченка Віктора Іларіоновича, укра-

їнського кінорежисера, народного артиста УРСР, лауреата Державної премії 

УРСР ім. Т. Г. Шевченка (1912–1972). 

– 75 років від дня народження Грицюка Дмитра Калениковича, україн-

ського перекладача (1942). 

– 55 років від дня смерті Мар’яненка Івана Олександровича, україн-
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ського актора, режисера, педагога, народного артиста СРСР (1878–1962). 

5 – 135 років від дня народження Петровичевої Людмили Миколаївни 

(справж. – Кравчуківна-Смалева Ванда), української співачки (мецо-сопрано; 

1882–1971). 

– 120 років від дня народження Авдієнка Якова Павловича, українсь-

кого режисера-документаліста, оператора, сценариста, педагога,  заслуженого 

діяча мистецтв України (1897–1994). 

– 110 років від дня народження Жука Олександра Абрамовича, україн-

ського композитора, педагога (1907–1995). 

– 75 років від дня народження Капелюшного Леоніда Володимировича, 

українського редактора кіно, сценариста, журналіста (1942). 

6 – 170 років від дня народження Новицького Якова Павловича, україн-

ського фольклориста, етнографа, педагога, краєзнавця (1847–1925). 

– 120 років від дня народження Борзяка Дмитра Семеновича, україн-

ського прозаїка (1897–1939). 

– 115 років від дня народження Затенацького Якова Павловича, україн-

ського мистецтвознавця, лауреата Державної премії УРСР ім. Т. Г. Шевченка 

(1902–1986). 

– 110 років від дня народження Жураховича Семена Михайловича, 

українського письменника, сценариста (1907–1997). 

– 110 років від дня народження Юрія Чорного-Діденка (справж. – Діден-

ко В’ячеслав Лукич), українського прозаїка (1907–1973). 

– 85 років від дня народження Момота Миколи Семеновича, україн-

ського співака (драматичний тенор), народного артиста України (1932). 

– 70 років від дня народження Куцького Олега Васильовича, україн-

ського фотохудожника (1947). 

7 – 160 років від дня народження Багалія Дмитра Івановича, 

українського бібліографа, бібліотеко- і музеєзнавця, історика, етнографа, 

археолога, педагога, громадського діяча (1857–1932). 

– 100 років від дня народження Варення Миколи Романовича, україн-

ського живописця та графіка, заслуженого художника України (1917–2001). 

– 100 років від дня народження Депутатової Парасковії Пилипівни, 

українського живописця, графіка (1917–1958). 

– 80 років від дня народження Демченка Віталія Григоровича, україн-

ського поета, публіциста, перекладача (1937). 

– 75 років від дня народження Грабовського Віктора Никаноровича, 

українського поета, літературознавця, літературного критика, перекладача, 

заслуженого діяча мистецтв України (1942). 
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8 – 135 років від дня народження Байди-Суховія Дмитра Михайловича, 

українського актора театру і кіно, режисера, співака-бандуриста, збирача та 

пропагандиста українських народних пісень, одного із засновників українського 

кіно (1882–1974). 

–  120 років від дня народження Халабудного Якова Романовича, україн-

ського майстра декоративно-ужиткового мистецтва (різьблення по дереву, 

скульптура малих форм; 1897–1949). 

– 115 років від дня народження Балацького Дмитра Євменовича, укра-

їнського хорового диригента (1902–1981). 

– 100 років від дня народження Левицького Леоніда Миколайовича, 

українського поета (1917–1943). 

– 80 років від дня народження Березінського Віталія Костянтиновича, 

українського поета, педагога, редактора кіно (1937–2011). 

9 – 145 років від дня народження Лепкого Богдана Сильвестровича, 

українського письменника, історика літератури, громадсько-культурного діяча, 

художника (1872–1941). 

– 130 років від дня народження Буніна Михайла Миколайовича, україн-

ського живописця (1887–1941). 

– 120 років від дня народження Качури Якова Дем’яновича, україн-

ського прозаїка (1897–1943). 

– 55 років від дня народження Рибалко Світлани Борисівни, україн-

ського мистецтвознавця, педагога (1962). 

10 – 145 років від дня народження Букиника Михайла Овсійовича, 

українського віолончеліста, композитора, педагога та музичного критика (1872–

1947). 

– 110 років від дня народження Гельмонда Самуїла Ізраїльовича, укра-

їнського поета (1907–1941). 

– 55 років від дня народження Кондратенко Світлани Євгенівни, укра-

їнського живописця (1962). 

11 – 150 років від дня народження Яновичевої Ванди Адольфівни, укра-

їнської актриси (1867–1950). 

– 115 років від дня народження Проценка Андрія Федоровича, україн-

ського флейтиста, педагога, заслуженого артиста УРСР (1902–1984). 

– 95 років від дня народження Білецького Платона Олександровича, 

українського живописця та мистецтвознавця (1922–1998). 

– 95 років від дня народження Журби Кузьми Тимофійовича, україн-

ського поета (1922–1982). 

           – 60 років від дня народження Яремківа Михайла Миколайовича, україн-

ського живописця, педагога (1957). 
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12 – 125 років від дня народження Дембського Віктора Миколайовича, 

українського і російського композитора, педагога (1892–1976). 

– 90 років від дня народження Гунька Андрія Степановича, 

українського самодіяльного художника, заслуженого майстра народної 

творчості УРСР (1927–1986). 

– 90 років від дня народження Чубенка Володимира Аврамовича, 

українського поета (1927–2006). 

– 75 років від дня народження Ілляша Миколи Максимовича, 

українського прозаїка, перекладача (1942). 

– 90 років від дня смерті Калиновича Івана Титовича, українського 

бібліографа, видавця, перекладача та громадського діяча (1884–1927).   

13 – 160 років від дня народження Халанського Михайла Гордійовича, 

українського та російського фольклориста, мовознавця, історика літератури 

(1857–1910). 

– 125 років від дня народження Горняткевича Дем’яна Антоновича, 

українського живописця та мистецтвознавця у США (1892–1980). 

– 125 років від дня народження Риженка Якова Омеляновича, 

українського етнографа, мистецтвознавця, музейного діяча (1892–1974). 

– 100 років від дня народження Бернасовської Вікторії Петрівни, 

українського прозаїка (1917–1983). 

– 80 років від дня народження Іванова Володимира Федоровича, 

українського музикознавця, композитора, педагога (1937–2010). 

– 80 років від дня народження Кіндрачука Остапа Юрійовича, 

українського кобзаря, бандуриста (1937). 

– 70 років від дня народження Слєпченка Володимира Павловича, 

українського живописця, графіка, народного художника України (1947). 

14 – 140 років від дня народження Антоновича Дмитра Володимиро-

вича, українського театро- і мистецтвознавця (1877–1945). 

– 135 років від дня народження Хаустова Павла Прокоповича, україн-

ського архітектора та педагога (1882–1949). 

– 120 років від дня народження Бабіївни Ганни Іллівни, української ак-

триси театру і кіно (1897–1979). 

– 110 років від дня народження Адельгейма Євгена Георгійовича, укра-

їнського критика, літературознавця (1907–1982). 

– 105 років від дня народження Малишка Андрія Самійловича, україн-

ського поета, лібретиста, перекладача, літературного критика, лауреата Державної 

премії СРСР та Державної премії УРСР ім. Т. Г. Шевченка (1912–1970). 

– 80 років від дня народження Паламарчук Антоніни Феофанівни, укра-

їнської актриси, народної артистки України (1937–2011). 
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– 70 років від дня народження Давидова В’ячеслава Борисовича, укра-

їнського кінорежисера (1947). 

– 70 років від дня народження Шандибіної (Леонтьєва) Катерини Глібів-

ни, українського редактора кіно, сценариста (1947). 

– 65 років від дня народження Сазанського Анатолія Григоровича (літ. 

псевдонім – Мандрівний Поет), українського поета, публіциста (1952). 

– 60 років від дня народження Єгорової Ганни Володимирівни, україн-

ського живописця, заслуженого художника України (1957). 

– 80 років від дня смерті Бузька Дмитра Івановича, українського пись-

менника, сценариста, кінознавця (1890–1937). 

15 – 155 років від дня народження Кузьменка Миколи Лавріновича, 

українського письменника (1862–1942). 

– 110 років від дня народження Полякова Петра Андріановича, україн-

ського композитора, диригента, заслуженого артиста УРСР (1907–1973). 

– 80 років від дня народження Тишлек Галини Михайлівни, україн-

ського художника кіно (1937). 

–  65 років від дня народження Черняк Галини Михайлівни, української 

актриси, кінорежисера (1952). 

16 – 125 років від дня народження Барсамова Миколи Степановича, 

українського живописця і мистецтвознавця, заслуженого працівника культури 

УРСР (1892–1976). 

– 110 років від дня народження Соковніна Лева Михайловича, українсь-

кого композитора (1907–1998). 

–  100 років від дня народження Кваші Василя Семеновича, українського 

майстра декоративно-ужиткового мистецтва (різьблення по дереву), заслуженого 

майстра народної творчості УРСР (1917–1987). 

– 80 років від дня народження Соколюк Людмили Данилівни, українсь-

кого мистецтвознавця (1937). 

– 70 років від дня народження Шкодовського Юрія Михайловича, укра-

їнського архітектора, народного архітектора України (1947). 

– 55 років від дня народження Музиченко Тетяни Іванівни, українського 

художника декоративно-ужиткового мистецтва (кераміка; 1962). 

17 – 130 років від дня народження Шумського (справж. – Шомін) Юрія 

Васильовича, українського актора, режисера, народного артиста СРСР (1887–

1954). 

– 55 років від дня народження Зеленої Світлани Леонідівни, українсь-

кого художника-монументаліста, живописця, графіка (1957). 

18 – 80 років від дня народження Артемчука Ігоря Максимовича, укра-

їнського гумориста, сатирика, перекладача (1937). 
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– 80 років від дня народження Демченко Євгенії Петрівни, українського 

мистецтвознавця та дизайнера (1937). 

– 80 років від дня народження Юрченка Петра Павловича, українського 

скульптора, педагога (1937). 

– 55 років від дня народження Сінельникова Олександра Семеновича, 

українського фотохудожника (1962). 

19 – 90 років від дня народження Панаєвої Музи Миколаївни, україн-

ського художника кіно (1927–2000). 

– 65 років від дня народження Простопчука Василя Васильовича, 

українського поета, прозаїка, сатирика, заслуженого журналіста України (1952). 

– 65 років від дня народження Прудника Михайла Васильовича, 

українського прозаїка, гумориста, заслуженого журналіста України (1952). 

–  55 років від дня народження Пашковського Євгена Володимировича, 

українського прозаїка, лауреата Національної премії України ім. Тараса 

Шевченка (1962). 

20 – 125 років від дня народження Грабовського Еміліана Романовича, 

українського живописця та графіка (1892–1955). 

  – 105 років від дня народження Задора Дезидерія Євгеновича, українсь-

кого піаніста, органіста, диригента, композитора, педагога, заслуженого діяча 

мистецтв УРСР (1912–1985). 

– 80 років від дня народження Трасковського Володимира Миколайо-

вича, українського організатора кінопрокату (1937–1998).  

– 55 років від дня народження Опалинського Романа Станіславовича, 

українського живописця, заслуженого художника України (1962). 

21 – 120 років від дня народження Шарапова Михайла Олексійовича, 

українського художника (1897–1977). 

– 115 років від дня народження Волненка Анатолія Никоновича, україн-

ського художника театру, заслуженого діяча мистецтв УРСР (1902–1965). 

– 110 років від дня народження Лубенського (справж. – Афонський) Пет-

ра Олександровича, українського драматурга та кіносценариста (1907–2003). 

– 95 років від дня народження Бєльського Михайла Гавриловича, укра-

їнського живописця, народного художника України (1922–1994). 

– 75 років від дня народження Рибки Михайла Григоровича, україн-

ського прозаїка (1942). 

– 65 років від дня народження Якутовича Сергія Георгійовича, укра-

їнського живописця, графіка, книжкового ілюстратора, народного художника 

України, лауреата Національної премії України ім. Тараса Шевченка (1952–

2017). 

– 60 років від дня народження Солонського Сергія Петровича, україн-
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ського фотохудожника (1957). 

22 – 95 років від дня народження Вовка Олександра Івановича, україн-

ського живописця, заслуженого художника України (1922–2004). 

– 85 років від дня народження Зуба Петра Григоровича, українського 

поета, прозаїка, заслуженого працівника культури України (1932–2007). 

– 85 років від дня народження Попової Валентини Федорівни, україн-

ського скульптора (1932–2010). 

– 60 років від дня народження Березницької Людмили Іванівни, україн-

ського мистецтвознавця, культуролога, педагога, колекціонера (1957). 

23 – 110 років від дня народження Івана Кошелівця (справж. – Ярешко 

Іван Максимович), українського літературознавця, критика, публіциста, пере-

кладача, редактора, мемуариста та громадського діяча (1907–1999). 

       – 125 років від дня народження Андреєва Миколи Петровича, 

українського та російського фольклориста, літературознавця (1892–1942). 

       24 – 155 років від дня народження Тогобочного (справж. – Щоголів) Івана 

Андрійовича, українського актора, драматурга (1862–1933). 

– 105 років від дня народження Виноградова Віктора Григоровича, 

українського актора і режисера, заслуженого артиста УРСР (1912–1986). 

– 80  років від дня народження Буланого Володимира Порфировича, 

українського художника монументально-декоративного мистецтва (1937). 

– 70 років від дня народження Морозова Юрія Зіновійовича, українсь-

кого редактора кіно, кінознавця (1947). 

– 55 років від дня народження Хвостенко Світлани Михайлівни, україн-

ського фотохудожника (1962). 

25 – 100 років від дня народження Івасюка Михайла Григоровича, укра- 

їнського письменника, літературознавця, фольклориста, педагога, громадсько-

культурного діяча (1917–1995). 

– 80 років від дня народження Холодова Юрія Борисовича, українсь-

кого альтиста, народного артиста України, лауреата Державної премії УРСР ім. 

Т. Г. Шевченка (1937). 

– 80 років від дня смерті Івасюка Миколи Івановича, українського 

живописця (1865–1937). 

26 – 165 років від дня народження Тимченка Йосипа Андрійовича, 

українського оператора, механіка-кіновинахідника (1852–1924). 

– 140 років від дня народження Донцова Матвія Олексійовича, україн-

ського живописця (1877–1974). 

– 135 років від дня народження Капельгородського Пилипа Йосипо-

вича, українського письменника, драматурга (1882–1938). 

– 105 років від дня народження Канишевського Григорія Митрофа-
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новича, українського актора і режисера, народного артиста УРСР (1912–1991). 

– 95 років від дня народження Батога Миколи Івановича, українського 

художника-графіка, мистецтвознавця (1922–2008). 

– 85 років від дня народження Ткача Михайла Миколайовича, україн-

ського поета-пісняра, кінодраматурга, народного артиста України, лауреата 

Державної премії УРСР ім. Т. Г. Шевченка (1932–2007). 

– 80 років від дня народження Черченка Анатолія Павловича, україн-

ського сценариста, режисера, кінодраматурга (1937–1995). 

– 75 років від дня народження Климчука Олександра Олександровича, 

українського письменника, публіциста, критика, заслуженого діяча мистецтв 

України (1942–2015). 

– 80 років від дня смерті Маловічка Івана Кириловича, українського 

поета, прозаїка, журналіста (1909–1937). 

     27 – 130 років від дня народження Зененка Петра Михайловича, україн-

ського художника декоративного мистецтва (1887–1971). 

– 105 років від дня народження Вайнгорта Арія-Леона Семеновича, 

українського архітектора (1912–1994). 

– 105 років від дня народження Пільцер Марії Людвігівни, української 

актриси, заслуженої артистки УРСР (1912–1976). 

– 95 років від дня народження Рак Анастасії Трохимівни, українського 

майстра декоративно-ужиткового мистецтва (народне малярство, скло), заслу-

женого майстра народної творчості України (1922–2014). 

– 90 років від дня народження Сапожникової (Вірина) Лідії Аркадіївни, 

українського кінокритика, заслуженого працівника культури України (1927–1999). 

– 90 років від дня народження Хоренка Володимира Федоровича, укра-

їнського живописця, графіка (1927–2001). 

– 65 років від дня народження Сколоздри Володимира Івановича, укра-

їнського графіка (1952). 

28 – 105 років від дня народження Білинської Марії Леонтіївни, україн-

ського музикознавця, педагога (1912–1996). 

– 90 років від дня народження Мачерета Бориса Олександровича, укра-

їнського кінооператора (1927–1982). 

– 80 років від дня народження Прокопенка Володимира Павловича, 

українського перекладача та громадського діяча (1937). 

– 70 років від дня народження Купрієнка Леоніда Павловича, українсь-

кого художника монументально-декоративного мистецтва (художня обробка 

дерева; 1947). 

– 65 років від дня народження Коржа Богдана Васильовича, українсь-

кого скульптора (1952). 
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29 – 75 років від дня народження Бачинської-Сельської Агнеси Олек-

сандрівни, українського художника-живописця, педагога (1942). 

– 70 років від дня народження Реус Ніни Петрівни, української актриси, 

заслуженої артистки України (1947). 

– 55 років від дня народження Білінської Елеонори Василівни, україн-

ського майстра декоративно-ужиткового мистецтва (малярство на склі; 1962). 

30 – 100 років від дня народження Леончук Ганни Йосипівни, 

українського майстра декоративно-ужиткового мистецтва (ткацтво), заслуже-

ного майстра народної творчості УРСР (1917–1979). 

– 85 років від дня народження Дубаса Миколи Васильовича, українсь-

кого поета, прозаїка, громадського діяча (1932). 

– 70 років від дня народження Мотрич Катерини Вакулівни, українсь-

кого прозаїка (1947). 
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  ГГ РРУУДД ЕЕ НН ЬЬ  

1 – 300 років від дня народження Кониського Георгія (світське ім’я – 

Григорій), українського філософа, письменника, педагога, церковного і громад-

ського діяча (1717–1795). 

– 110 років від дня народження Федоренка Платона Васильовича, укра-

їнського художника театру, заслуженого діяча мистецтв УРСР (1907–1966). 

– 80 років від дня народження Содомори Андрія Олександровича, 

українського прозаїка, поета та перекладача (1937). 

–  70 років від дня народження Ножинової Неллі Василівни, української 

актриси, народної артистки України (1947). 

2 – 115 років від дня народження Маслюченко (Губенко) Варвари 

Олексіївни, української актриси (1902–1983). 

– 80 років від дня народження Осадчука Петра Ілліча, українського 

поета, перекладача, публіциста, літературного критика, громадсько-політичного 

діяча (1937–2014). 

– 75 років від дня народження Недбай Зої Василівни, української кіно-

актриси (1942–1990). 

– 65 років від дня народження Юхти Миколи Олексійовича, україн-

ського живописця, графіка (1952). 

– 80 років від дня смерті Струхманчука Якова Михайловича, україн-

ського графіка (1884–1937). 

  3 – 295 років від дня народження Сковороди Григорія Савича, україн-

ського просвітителя-гуманіста, філософа, поета, педагога (1722–1794). 

– 120 років від дня народження Головка Андрія Васильовича, українсь-

кого прозаїка, критика, кіносценариста, лауреата Державної премії УРСР ім.  

Т. Г. Шевченка (1897–1972). 

– 115 років від дня народження Штільмана Іллі Ніссоновича, україн-

ського живописця, заслуженого діяча мистецтв УРСР (1902–1966). 

– 95 років від дня народження Гантмана Мойсея Файбовича, україн-

ського художника кіно (1922–2010). 

– 80 років від дня народження Сльоти Івана Михайловича, українського 

хорового диригента, педагога, народного артиста України (1937–2014). 

– 65 років від дня народження Долженка Олександра Георгійовича, 

українського прозаїка, поета (1952). 

– 55 років від дня народження Лой Тетяни Анатоліївни, українського 

художника монументального мистецтва (1962). 

4 – 105 років від дня народження Вахняка Євгена Дмитровича, україн-

ського диригента, композитора, педагога, народного артиста України (1912–1998). 
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– 85 років від дня народження Тимошенка Олега Семеновича, україн-

ського хорового диригента, педагога, громадського діяча, народного артиста 

України (1932–2010). 

5 – 135 років від дня народження Вайсблата Володимира Наумовича, 

українського мистецтвознавця, драматурга, перекладача (1882–1945). 

– 85 років від дня народження Грици (Горіцька) Софії Йосипівни, укра-

їнського музикознавця, фольклориста (1932). 

– 80 років від дня народження Жежера Анатолія Михайловича, україн-

ського живописця, заслуженого художника України (1937). 

– 65 років від дня народження Свєчникова Сергія Івановича, україн-

ського актора кіно (1952–1991). 

6  – 80 років від дня народження Конака Станіслава Васильовича, укра-

їнського поета, критика (1937–2016). 

– 80 років від дня народження Шкляревського Георгія Яковича, україн-

ського кінорежисера, педагога, заслуженого діяча мистецтв України (1937). 

– 75 років від дня народження Винярського Анатолія Івановича, україн-

ського організатора кіновиробництва, заслуженого працівника культури України 

(1942). 

– 55 років від дня народження Зажитька Сергія Івановича, українського 

композитора (1962). 

– 25 років від дня смерті Майбороди Георгія Іларіоновича, українського 

композитора, народного артиста СРСР, лауреата Державної премії УРСР ім.      

Т. Г. Шевченка (1913–1992). 

        7 – 115 років від дня народження Холостенка Миколи В’ячеславовича, 

українського архітектора (1902–1978). 

– 110 років від дня народження Федоріва Мирона Олексійовича, 

українського хорового диригента, композитора, музикознавця, педагога (1907–

1996). 

         – 75 років від дня народження Обідняка Миколи Миколайовича, україн-

ського архітектора (1942). 

– 65 років від дня народження Парфенюк Олени Борисівни, україн-

ського кінознавця, заслуженого працівника культури України (1947).  

– 80 років від дня смерті Січинського (Сецинський) Юхима (Євтим) 

Йосиповича, українського історика-краєзнавця, мистецтвознавця, бібліографа, 

археолога, етнографа, культурно-громадського діяча, священика (1859–1937). 

8 – 125 років від дня народження Тарновської Марії Миколаївни, 

української письменниці у США (1892–1975). 

– 110 років від дня народження Домінчена Климентія Яковича, 

українського композитора, диригента, народного артиста України, лауреата 
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Державної премії УРСР ім. Т. Г. Шевченка (1907–1993). 

– 110 років від дня народження Хижняка Антона Федоровича, україн-

ського письменника (1907–1993). 

– 90 років від дня народження Манойла Миколи Федоровича, україн-

ського співака (баритон), народного артиста СРСР (1927–1998). 

– 85 років від дня народження Серебреникова Альмара Олександро-

вича, українського кінооператора, режисера-документаліста, заслуженого діяча 

мистецтв України (1932–1998). 

– 80 років від дня народження Крахмального Анатолія Івановича, 

українського редактора, кінодраматурга, режисера (1937–1997). 

– 80 років від дня народження Огренича Миколи Леонідовича, 

українського співака (тенор), народного артиста України (1937–2000). 

– 80 років від дня народження Олійника Олександра Авакумовича, 

українського художника монументального та декоративно-ужиткового мистецт-

ва (кераміка) , заслуженого художника України (1937). 

– 80 років від дня народження Чумака Івана Володимировича, україн-

ського поета, прозаїка, заслуженого журналіста України (1937). 

– 70 років від дня народження Мужчиля Віктора Степановича, україн-

ського композитора, заслуженого діяча мистецтв України (1947). 

– 70 років від дня народження Рутковського Олександра Григоровича, 

українського кінознавця (1947). 

9 – 120 років від дня народження Бориса Тена (справж. – Хомичевський 

Микола Васильович), українського поета-перекладача (1897–1983). 

– 95 років від дня народження Стецюка Якова Нестеровича, 

українського прозаїка (1922–1980). 

– 90 років від дня народження Мельниченко Тамари Йосипівни, 

української поетеси, прозаїка (1927–2009). 

– 60 років від дня народження Височанського Олександра Григорови-

ча, українського поета, сатирика-гумориста (1957). 

10 – 125 років від дня народження Гельмана Макса Ісайовича, україн-

ського скульптора і педагога (1892–1979). 

– 85 років від дня народження Поставної Аріадни Костянтинівни, 

українського музикознавця, заслуженого працівника культури України (1932–

2008). 

– 60 років від дня народження Касьян Тетяни Костянтинівни, 

українського художника декоративно-ужиткового мистецтва (батик), педагога, 

заслуженого художника України (1957). 

– 55 років від дня народження Коротенка Олега Володимировича, 

українського організатора кіновиробництва (1962). 
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11 – 155 років від дня народження Пасюги Степана Артемовича, 

українського кобзаря (1862–1933). 

– 115 років від дня народження Діндо Жозефіни Костянтинівни, україн-

ського скульптора (1902–1953). 

– 90 років від дня народження Ельберта Віктора Давидовича, україн-

ського живописця (1927–2006). 

12 – 140 років від дня народження Дудинської-Тальйорі Наталії 

Олександрівни, української та російської артистки балету, педагога, балет-

мейстера (1877–1944). 

– 130 років від дня народження Назаревського Олександра Адріанови-

ча, українського літературознавця, бібліографа (1887–1977). 

– 90 років від дня народження Даниліва Юрія Григоровича, 

українського кобзаря (1927–1988).  

– 80 років від дня народження Вусика Олексія Сергійовича, 

українського прозаїка, лексикографа (1937). 

– 80 років від дня народження Сірого Валентина Павловича, 

українського графіка, заслуженого художника України (1937). 

– 115 років від дня смерті Грабовського Павла Арсеновича, 

українського поета, публіциста, революціонера-демократа (1864–1902). 

13 – 145 років від дня народження Крайнєва Данила Карповича, 

українського живописця, заслуженого діяча мистецтв УРСР (1872–1949). 

– 140 років від дня народження Леонтовича Миколи Дмитровича, 

українського композитора, хорового диригента, громадського діяча, педагога, 

збирача музичного фольклору (1877–1921). 

– 100 років від дня народження Барабаш Марти Михайлівни, 

української піаністки, композитора, педагога, видавця, громадського діяча 

(1917–2002). 

14 – 65 років від дня народження Шуха Михайла Аркадійовича, 

українського композитора, педагога, диригента, заслуженого діяча мистецтв 

України (1952). 

15 – 70 років від дня народження Присяжнюка Артема Васильовича, 

українського живописця, монументаліста, заслуженого художника України 

(1947–2017).  

– 75 років від дня народження Дужої Катерини Григорівни, української 

поетеси, прозаїка (1942). 

– 75 років від дня народження Селезінки Михайла Миколайовича, 

українського живописця, графіка, народного художника України (1942). 

16 – 120 років від дня народження Єнакієва Якова Івановича, 

українського та російського оперного співака (драматичний тенор; 1897–1945). 
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– 100 років від дня народження Денисенка Михайла Івановича, україн-

ського майстра декоративно-ужиткового мистецтва (художня кераміка), 

заслуженого діяча мистецтв України (1917–2000). 

        – 65 років від дня народження Денисенко Ольги Йосипівни, 

українського мистецтвознавця (1952). 

17 – 140 років від дня народження Щербаківського Данила 

Михайловича, українського мистецтвознавця, етнографа, археолога, музичного 

діяча, фундатора музейної справи в Україні (1877–1927). 

– 120 років від дня народження Корецького Леоніда Михайловича, 

українського організатора кіновиробництва, заслуженого працівника культури 

УРСР (1897–1980). 

         – 80 років від дня народження Гонти Марії Євгенівни, української 

актриси та співачки (сопрано), заслуженої артистки України (1937). 

18 – 125 років від дня народження Куліша Миколи Гуровича, 

українського драматурга, педагога, театрального діяча (1892–1937). 

– 105 років від дня народження Кульчицького Юрія, українського 

живописця, графіка, кераміста (1912–1993).  

– 105 років від дня народження Чмутіної Наталії Борисівни, україн-

ського архітектора, народного архітектора України (1912–2005). 

– 80 років від дня народження Ткаченка Бориса Івановича, українського 

прозаїка, публіциста, етнографа, фольклориста, краєзнавця (1937). 

– 65 років від дня народження Колесник Лариси Федорівни, української 

поетеси, прозаїка (1952). 

19 – 125 років від дня народження Файнтуха Якова Самійловича, 

українського композитора (1892–1974).  

  – 120 років від дня народження Бабія Адама Миновича, українського 

диригента, музикознавця, педагога (1897–1937). 

  – 110 років від дня народження Лелекача Миколи Михайловича, 

українського історика, літературознавця, бібліографа, архівіста, педагога (1907–

1975). 

– 110 років від дня народження Скуби Миколи Яковича, українського 

поета (1907–1937).  

– 105 років від дня народження Твердянської Лідії Олександрівни, 

українського скульптора (1912–1984).  

– 95 років від дня народження Горлицької Надії Гаврилівни, україн-

ського майстра декоративно-ужиткового мистецтва (вишивка), заслуженого 

майстра народної творчості України ( 1922–2006). 

– 90 років від дня народження Шутька Миколи Олексійовича, укра-
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їнського актора, народного артиста України (1927–2010). 

– 75 років від дня народження Корнелюка Миколи Онуфрійовича, 

українського художника декоративно-ужиткового мистецтва (ручне ткацтво, 

моделювання одягу), заслуженого майстра народної творчості України (1942). 

– 75 років від дня народження Шпака Миколи Олексійовича, україн-

ського диригента, заслуженого діяча мистецтв України (1942–2004).  

– 65 років від дня народження Костюченка Олександра Михайловича, 

українського кінооператора (1952). 

20 – 210 років від дня народження Лозинського Йосипа Івановича, 

українського етнографа, публіциста, мовознавця (1807–1889).  

– 85 років від дня народження Прокопенка Олега Ісааковича, 

українського сценариста (1932–1990).  

21 – 140 років від дня народження Болсунової Віри Вікторівни, україн-

ського майстра декоративного мистецтва (художнє ткацтво та вишивка; 1877–

1946).  

– 130 років від дня народження Роменського Михайла Даміановича, 

українського співака (бас), народного артиста УРСР (1887–1971). 

– 120 років від дня народження Чехович Софії Володимирівни, українсь-

кого мистецтвознавця (1897–1971). 

– 100 років від дня народження Цвіркунова Василя Васильовича, укра-

їнського кінознавця, заслуженого діяча мистецтв України (1917–2000). 

– 75 років від дня народження Сліпченко Наталії Іванівни, українського 

мистецтвознавця, художника-реставратора (1942–2007). 

– 60 років від дня народження Казидуб Віри Іванівни, української 

поетеси, прозаїка (1957). 

22 – 140 років від дня народження Волокидіна Павла Гавриловича, 

українського живописця (1877–1936).  

– 100 років від дня народження Плоткіна Григорія Давидовича, 

українського поета, драматурга (1917–1986). 

– 80 років від дня народження Онуфрійчука Миколи Антоновича, 

українського прозаїка, поета, перекладача, публіциста, заслуженого працівника 

культури України (1937). 

– 55 років від дня смерті Пігрова Костянтина Костянтиновича, 

українського хорового диригента, педагога, заслуженого діяча мистецтв УРСР 

(1876–1962). 

23 – 120 років від дня народження Бандрівського Дмитра Григоровича, 

українського письменника, мовознавця, літературознавця, етнографа (1897–

1983). 

– 115 років від дня народження Гурського Івана Францовича, україн-
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ського живописця (1902–1981). 

– 110 років від дня народження Педи Пантелеймона Михайловича, 

українського поета, перекладача (1907–1937). 

– 85 років від дня народження Рябова Олега Михайловича, українського 

диригента, народного артиста України (1932–1996).  

24 – 120 років від дня народження Маценка Павла Пилиповича, україн-

ського музикознавця, педагога, композитора, хорового диригента (1897–1991). 

– 110 років від дня народження Крижанівського Степана Володимиро-

вича, українського актора, режисера, театрального діяча (1907–1993).  

– 110 років від дня народження Радченка Віктора Володимировича, 

українського кінооператора (1907–1962).  

– 80 років від дня народження Гайденка Анатолія Павловича, україн-

ського композитора, заслуженого діяча мистецтв України (1937).  

– 80 років від дня народження Чорновола В’ячеслава Максимовича, 

українського політичного та державного діяча, журналіста, видавця, публіциста, 

лауреата Державної премії України ім. Т. Г. Шевченка (1937–1999). 

– 75 років від дня народження Дубей Параски Петрівни, українського 

художника декоративно-ужиткового мистецтва (кераміка; 1942). 

– 75 років від дня народження Кириченка Миколи Михайловича, укра-

їнського баяніста, концертмейстера, заслуженого артиста України (1942–2013). 

– 70 років від дня народження Слободян Зої Романівни, українського 

живописця, заслуженого працівника культури України (1947). 

25 – 110 років від дня народження Кравченка Євгена Сергійовича, 

українського прозаїка, драматурга (1907–1975). 

– 110 років від дня народження Овчинникова Василя Федоровича, укра-

їнського живописця, заслуженого діяча мистецтв УРСР (1907–1978). 

         – 105 років від дня народження Борисанова Василя Тихоновича, україн-

ського художника-скульптора (1912–1981). 

– 75 років від дня народження Магдаченка Віктора Івановича, україн-

ського живописця, монументаліста (1942). 

– 55 років від дня народження Стародубцевої Лідії Володимирівни, 

українського мистецтвознавця, режисера, педагога (1962). 

26 – 100 років від дня народження Асєєва Юрія Сергійовича, україн-

ського архітектора, реставратора, мистецтвознавця, педагога, заслуженого 

архітектора України, лауреата Державної премії УРСР (1917–2005). 

– 90 років від дня народження Майчика Івана Івановича, українського 

композитора, диригента, фольклориста, педагога, заслуженого діяча мистецтв 

України (1927–2007). 

 – 90 років від дня народження Пламеницької Євгенії Михайлівни, укра-
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їнського архітектора-реставратора (1927–1994). 

– 80 років від дня народження Бабенко Алли Григорівни, українського 

режисера театру, народної артистки України (1937). 

– 80 років від дня народження Москвіної Нелі Трохимівни, української 

бандуристки, народної артистки України (1937). 

– 75 років від дня народження Шукайло Людмили Федорівни, українсь-

кого композитора, педагога, заслуженого діяча мистецтв України (1942).  

– 55 років від дня народження Апета В’ячеслава Петровича, українсь-

кого живописця (1962). 

27 – 280 років від дня народження Бантиша-Каменського Миколи 

Миколайовича, українського та російського наукового та культурно-освітнього 

діяча, історика, археолога (1737–1814). 

  – 120 років від дня народження Базилевича Федора, українського актора, 

співака (тенор), режисера, театрального діяча (1897–1931). 

– 110 років від дня народження Червоніщенка Івана Григоровича, укра-

їнського поета (1907–1984). 

– 110 років від дня народження Янушевич Ганни Яківни, української 

актриси, народної артистки УРСР (1907–1983). 

– 95 років від дня народження Вороняка Миколи Михайловича, україн-

ського диригента, композитора, хормейстера, заслуженого працівника культури 

УРСР (1922–1974). 

– 95 років від дня народження Гордона Ізмаїла Борисовича, україн-

ського поета (1922–2008). 

– 80 років від дня народження Пажимського Олександра Матвійовича, 

українського краєзнавця, етнографа, художника декоративно-ужиткового 

мистецтва (розпис), заслуженого майстра народної творчості України (1937).  

– 65 років від дня народження Рубинського Олексія Юрійовича, україн-

ського актора, народного артиста України (1952). 

28 – 115 років від дня народження Берковича Ісаака Яковича, 

українського композитора, піаніста, педагога (1902–1972). 

– 105 років від дня народження Нестеровської Галини Андріївни, 

українського художника кіно (1912–1990). 

–  95 років від дня народження Демченко Галини Олексіївни, укра-

їнської поетеси, прозаїка (1922–1986).  

– 90 років від дня народження Світлорусова Сергія Гавриловича, 

українського скульптора-монументаліста і живописця, лауреата Державної 

премії УРСР ім. Т. Г. Шевченка (1927–1997). 

– 85 років від дня народження Говяди Віктора Дмитровича, українсь-

кого кінодраматурга (1932–2004). 



Грудень 
 

127 

 

29 – 250 років від дня народження Болховітінова Євфимія Олексійо-

вича, українського історика, археолога, бібліографа, митрополита Київського і 

Галицького (1767–1837). 

– 135 років від дня народження Михайлова Костянтина Миколайовича, 

українського піаніста, педагога, музично-громадського діяча, заслуженого діяча 

мистецтв УРСР (1882–1961). 

– 95 років від дня народження Югая Володимира Миколайовича, 

українського живописця, заслуженого художника України (1922–1997). 

– 90 років від дня народження Югова (справж. – Остолопов) Володимира 

Трохимовича, українського прозаїка, поета, публіциста (1927–2010). 

– 80 років від дня народження Малишко Валентини Андріївни, україн-

ської поетеси, прозаїка, сценариста, перекладача (1937–2005).  

– 65 років від дня народження Старикова Володимира Опанасовича, 

українського графіка (1952). 

30 – 110 років від дня народження Федорової Ніни Іванівни, 

українського художника-кераміста (1907–1993).  

– 105 років від дня народження Сови Андрія Корнійовича, українського 

актора, майстра художнього слова, народного артиста України (1912–1994). 

– 70 років від дня народження Адруга Анатолія Кіндратовича, українсь-

кого мистецтвознавця (1947). 

– 65 років від дня народження Сидоренко Ольги Миколаївни, українсь-

кої актриси, народної артистки України (1952). 

– 55 років від дня народження Білялова Біляла Шевкетовича, українсь-

кого актора, режисера, сценариста, заслуженого діяча мистецтв України (1962). 

31 – 145 років від дня народження Кричевського Василя Григоровича, 

українського живописця, графіка, майстра декоративно-ужиткового мистецтва, 

архітектора, художника театру і кіно, мистецтвознавця, заслуженого діяча 

мистецтв УРСР (1872–1952). 

– 140 років від дня народження Хоткевича Гната Мартиновича, україн-

ського письменника, актора, бандуриста, мистецтвознавця, етнографа (1877–1938). 

– 125 років від дня народження Ковригіна Василя Івановича, українсь-

кого та російського актора, художника (1892–1958).  

– 125 років від дня народження Семенка Михайля (Михайло) Васильо-

вича, українського поета (1892–1937). 

– 105 років від дня народження Балієва Євгена Яковича, українського та 

російського актора, народного артиста України (1912–2006).  

– 80 років від дня народження Клюєвої Людмили Петрівни, україн-

ського кінорежисера (1937).  
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