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вої  
роботи відділу ДІФ Інформцентру з питань  
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Відповідальна за випуск           В. М. Іващенко, заступник генерального ди-
ректора Національної  бібліотеки України 
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        Знаменні дати і події 2018 року. Культура і мистецтво / матеріал  
З72 підгот. О. Ісаченко ; відп. за вип. В. Іващенко; М-во культури України,  
        Нац. б-ка України ім. Ярослава Мудрого, Інформ. центр з питань культури та мистецтва. –  
Київ, 2017. –  с.  

Інформаційний центр з питань культури та мистецтва продовжує випуск календаря «Зна-
менні дати і події. Культура і мистецтво», де подаються біографічні та історичні довідки про 
діячів культури, мистецтва та культурно-мистецькі установи на 2018 рік. 

При підготовці календаря було використано довідники: «Письменники Радянської 
України, 1917–1987» (К., 1988), «Митці України» (К., 1992), «Письменники України» (К., 
2006), «Сучасні письменники України» (К., 2011), «Бібліотечна Україна» (К., 1996), «Ми-
стецтво України» (К., 1997), Капельгородська Н., Глущенко Є., Синько О. «Український 
біографічний кінодовідник» (К., 2001), Капельгородська Н., Глущенко Є., Синько О. «Кіно-
мистецтво України в біографіях» (К., 2004), «Довідник Національної спілки художників 
України» (К., 2013), «Національна спілка композиторів України» (К., 2006); «Українська Ра-
дянська Енциклопедія» в 13 т. (К., 1977–1985), «Українська літературна енциклопедія», т. 1–
3 (К., 1988–1995), «Довідник з історії України» (К., 2001); видання: Бурбан М. І. «Українські 
хори та диригенти» (2-е вид., випр. і доп. – Дрогобич, 2007), Попельницька О., Оксенич М. 
«Сто великих діячів культури України» (К., 2010), «Енциклопедія історії України», т.7 (К., 
2010), Шаров І. «100 видатних імен України» (К., 1999), Гусєв В., Дрожкин В., Калінцев Ю. 
та ін. «Видатні постаті в історії України (ІХ–ХІХ ст.): Короткі біографічні нариси. Історичні 
та художні портрети» (К., 2002),  «Український календар для всієї родини, 2018», (Київ, 
2017). 

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 ми-
стецтва. 
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       2018 рік ознаменований багатьма ювілейними та пам’ятними датами в 

культурно-мистецькому житті України та інших країн. 

 

Так, ЮНЕСКО візьме участь у святкуванні таких дат, як:  

 

● 100-річчя від дня народження Сухомлинського Василя Олександрови-

ча, українського педагога-новатора, письменника, публіциста (28.09.1918–

1970). 

● 100-річчя з часу створення Національної академії наук України 

(14.11.1918). 

 

З іншими пам’ятними датами, які будуть відзначатися в 2018 році за участі 

ЮНЕСКО, можна ознайомитися на сайті організації: 

 

http://unesdoc.unesco.org/images/0025/002597/259732e.pdf#page=3  (англійською) 

http://unesdoc.unesco.org/images/0025/002597/259732r.pdf#page=3 (російською) 

   

 рік оголошено в Україні Роком реалізації  правопросвітницького проекту «Я 

маю право !» згідно з Указом Президента України №361/2017 від 14 листопада 

2017 року. 

 

Серед дат, що відзначатимуться: 

 

01.01 – Новорічне свято 

 – Всесвітній день миру або  День всесвітніх молитв про мир був 

установлений Папою Римським Павлом VI у 1967 році 

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 

1–4.02 – Всесвітній тиждень гармонійних міжконфесійних відносин 

15.02     – День вшанування учасників бойових дій на території інших 

держав 

20.02  – Всесвітній день соціальної справедливості 

 – День Героїв Небесної Сотні 

21.02 – Всесвітній день екскурсовода 

 – Міжнародний день рідної мови 

03.03     – Всесвітній день письменника 

08.03 – Міжнародний жіночий день                

14.03 – День українського добровольця 

21.03 – Всесвітній день поезії 

http://unesdoc.unesco.org/images/0025/002597/259732e.pdf#page=3
http://unesdoc.unesco.org/images/0025/002597/259732r.pdf#page=3
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 – 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 

18.04 – Міжнародний день пам’яток і визначних місць 

 – День пам’яток історії та культури 

21.04     – Міжнародний день цирку 

 – День довкілля 

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 – Всесвітній день поріднених міст 

 – Міжнародний день танцю 

30.04     – Міжнародний день джазу 

01.05     – День праці 

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 

13.05 – День матері  

15.05 – Міжнародний день сім’ї 

17.05 – Всесвітній день телекомунікації та інформаційного  

суспільства 

 – День вишиванки 

18.05 – День боротьби за права кримськотатарського народу 

 – День пам’яті жертв геноциду (1944) кримськотатарського наро-
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ду 

 – Міжнародний день музеїв 

19.05     – День пам’яті жертв політичних репресій 

 – День Європи 

 – День науки 

21.05 – Всесвітній день культурного різноманіття задля співробітництва 

та розвитку 

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 

26.05     – День працівників видавництв, поліграфії і книгорозповсюджен-

ня 

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 

20.06 – Всесвітній день біженців 

22.06 – День скорботи і вшанування пам’яті жертв війни в Україні 

24.06     – 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 солідарності журналістів 

 – Міжнародний день грамотності 

 – День українського кіно    

 – День фізичної культури і спорту 
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09.09     – День дизайнера-графіка 

15.09 – Міжнародний день демократії 

21.09 – Міжнародний день миру встановлений резолюцією Генеральної 

Асамблеї ООН від 30.11.1982 року 

22.09 – День партизанської слави 

26.09 – Європейський день мов 

27.09 – Всесвітній день туризму 

29.09     – День пам’яті трагедії Бабиного Яру 

30.09 – Всеукраїнський день бібліотек 

 – День усиновлення в Україні 

 – Міжнародний день перекладача 

01.10 – Всесвітній день архітектора 

 – Міжнародний день людей похилого віку 

 – Міжнародний день музики 

05.10 – Всесвітній день вчителя 

07.10 – День працівників освіти 

14.10 – День захисника України 

 – День українського козацтва 

 – День художника 

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 

05-11.11 – Міжнародний тиждень науки та миру 

09.11 – Всеукраїнський день працівників культури та майстрів  

народного мистецтва  

 – День української писемності та мови 

10.11     – Всесвітній день науки задля миру та розвитку 

15.11      – Всесвітній день філософії 

16.11 – День працівників радіо, телебачення та зв’язку 

 – Міжнародний день толерантності 

17.11 – День студента 

20.11 – Всесвітній день дитини 

21.11 – День Гідності та Свободи 

 – Всесвітній день телебачення 

24.11 – День пам’яті жертв голодоморів 

05.12     – День волонтера 

06.12  День Збройних сил України 
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07.12 – День місцевого самоврядування 

09.12 – День благодійності 

10.12 – День прав людини 

10–16.12 – Всеукраїнський тиждень права 

14.12    – День вшанування учасників ліквідації наслідків аварії на Чорно-

бильській АЕС 

20.12 – Міжнародний день солідарності людей 

24.12 – День працівників архівних установ 

   

Головні релігійні свята: 

  

07.01 – Різдво Христове 

19.01 – Хрещення Господнє. Святе Богоявлення 

15.02 – Стрітення Господнє 

01.04 – Вхід Господній до Єрусалима (Вербна неділя) 

07.04 – Благовіщення Пресвятій Богородиці 

08.04 – Світле Христове Воскресіння. Великдень 

24.05 – Рівноапостольних Кирила і Мефодія 

17.05 – Вознесіння Господнє 

27.05  – 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) 

25.12 – Різдво Христове 

  

Цього року відзначатимуться знаменні дати: 

 

у громадсько-політичному житті України:  

 1155 років з часу створення просвітителями Кирилом і Мефодієм 

слов’янської азбуки (863). 

 1030-річчя хрещення Київської Русі – України (988). 

 905 років з часу спорудження Києво-Михайлівського Золотоверхого со-

бору (1113). Відновлений у 2000 році. 

 445 років з часу заснування у Львові Іваном Федоровим друкарні (1573). 

 370 років від дня битви поблизу Пилявців (тепер с. Пилява, Хмельницької 

області), в якій військо під проводом Б. Хмельницького розгромило польських 

шляхтичів (1648).  
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 250 років з часу початку на Правобережній Україні у травні 1768 р. наро-

дно-визвольного й антифеодального повстання, відомого під назвою Коліївщи-

на. 

 200 років з часу виходу у світ «Грамматики малороссийского наречия»  

О. Павловського – першої друкованої граматики живої української мови (1818). 

 155 років з часу виходу  Валуєвського циркуляра – розпорядження Мініс-

тра внутрішніх справ Російської імперії П. Валуєва про заборону друкувати 

українською мовою наукові, навчальні та релігійні книги (1863). 

 150 років від дня заснування у м. Львові культурно-освітньої громадської 

організації «Просвіта» (1868).  

 145 років від дня заснування у м. Львові літературного товариства ім.  

Т. Г. Шевченка (1873). З 1892 р. – Наукове товариство імені Шевченка. 

 125 років від дня відкриття Трипільської культури – однієї з стародавніх 

землеробських культур IV–III тисячоліть до нашої ери на території Південно-

Східної Європи (1893).  

 100-річчя утворення Західноукраїнської Народної Республіки (1918). 

 100-річчя прийняття Центральною Радою Четвертого універсалу, в якому 

Українську Народну Республіку проголошено самостійною і незалежною дер-

жавою (1918). 

 100 років від часу бою на залізничній станції Крути між військовими під-

розділами Української Народної Республіки та більшовицькою армією під ко-

мандуванням М. Муравйова (1918). 

 100 років тому згідно з указом П. Скоропадського засновано Українську 

академію наук (УАН) (1918). Нині – Національна академія наук України. 

 100-річчя закінчення Першої світової війни (1918). 

 85-ті роковини Голодомору 1932–1933 років в Україні. 

 80-ті роковини Великого терору – масових політичних репресій 1937–

1938 рр. 

 75-річчя визволення м. Києва від німецько-фашистських загарбників 

(1943). 

 75-ті роковини Корюківської трагедії (1943; Чернігівська область). 

 

 

 1035 років від дня народження Антонія Печерського, церковного діяча 

Київської Русі, одного із засновників Києво-Печерського монастиря (983–1073). 

 965 років від дня народження Володимира Мономаха (Володимир-

Василій Всеволодович), державного і політичного діяча Київської Русі, великого 

князя Київського, письменника (1053–1125). 

 255 років від дня народження Парпури Максима Йосиповича, українсь-

кого культурно-освітнього діяча, видавця, мецената (1763–1828). 

 435 років від дня смерті Федорова Івана (справж. – Москвитін Іван Фе-

дорович), першодрукаря, засновника книгодрукування в Росії та Україні, гравера, 

ливарника (?–1583). 
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 335 років від дня смерті Гізеля Інокентія, українського освітнього і цер-

ковного діяча, історика, педагога (бл. 1600–1683). 

 280 років від дня смерті Грабянки Григорія Івановича, українського 

козацького літописця, громадського та військового діяча (?–бл. 1738). 

 155 років від дня смерті Левицького Йосифа Петровича, українського 

композитора, музикознавця, письменника, греко-католицького священика, гро-

мадсько-політичного діяча (1810–1863). 

 

у галузі  театрального мистецтва:  

 185 років від дня народження Бачинського Омеляна Васильовича, 

українського актора і режисера, антрепренера (1833–1907). 

 175 років від дня народження Лукасевич Вікентії, української актриси 

(1843–бл. 1900). 

 175 років від дня народження Моленцького (справж. – Найбок) Антона 

Матвійовича, українського актора і режисера, театрального діяча (1843–1874). 

 170 років від дня народження Гембицької Юлії, української актриси 

(1848–бл.1914). 

 165 років від дня народження Дорошенка (справж. – Дорох) Івана Вла-

совича, українського актора (бл.1853–1915). 

 165 років від дня народження Плошевського Владислава Казимирови-

ча, українського актора і художника театру (1853–1892). 

 160 років від дня народження Васильківського (справж. – Пясковський) 

Павла Фортунатовича, українського актора, режисера (1858–1929). 

 160 років від дня народження Кармелюка-Каменського Костянтина, 

українського актора і режисера (1858–1932). 

 160 років від дня народження Позняченка-Познякова Костянтина Ми-

хайловича, українського актора (1858–1912). 

 160 років народження Ярошенка Митрофана Корнійовича, українсько-

го актора, співака, режисера і антрепренера (1858–1926). 

 155 років від дня народження Ванченка-Писанецького (справж. – Писа-

нецький) Костянтина Іполитовича, українського актора, режисера, антрепре-

нера, драматурга (1863–1928). 

 155 років від дня народження Ольшанського Михайла, польського і 

українського співака (тенор), актора і режисера (1863–1908). 

 150 років від дня народження Карпенка Петра Миколайовича, україн-

ського актора (1868–1934). 

 150 років від дня народження Овчинникова Василя Павловича, україн-

ського актора, режисера, драматурга і бандуриста (1868–1934?). 

 150 років від дня народження Рафальського (справж. – Лозинський) 

Гната Гнатовича, українського актора (1868–1933). 

 145 років від дня народження Колобова Леоніда Миколайовича, росій-

ського і українського актора, народного артиста УРСР (1873–1943). 
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 145 років від дня народження Фіцнерівни-Морозової Марії Іванівни, 

української драматичної актриси і співачки (сопрано; 1873–1920). 

 140 років від дня народження Березовського Григорія Андрійовича, 

українського актора і режисера, театрального діяча (1878–1952). 

 125 років від дня народження Настенка Андрія Андрійовича, українсь-

кого актора (1893–1980). 

 115 років від дня народження Беркуна Іллі Мусійовича, українського і 

російського актора та режисера, заслуженого артиста УРСР (1903–1964). 

 110 років від дня смерті Барвінського Павла Яковича, українського ак-

тора, драматурга, культурного діяча (1862–1908). 

 100 років від дня народження Мамикіної Катерини Олексіївни, україн-

ської актриси музичної комедії, заслуженої артистки України (1918–2003). 

 95 років від дня смерті Запорожця Олексія, українського актора (1854–

1923). 

 80 років від дня смерті Каргальського (справж. – Слинько) Сергія Іва-

новича, українського актора, режисера, музичного і громадського діяча, за-

служеного артиста УРСР (1889–1938). 

у галузі  музичного мистецтва:  

 215 років від дня народження Вересая Остапа Микитовича, українсько-

го кобзаря (1803–1890). 

 205 років від дня народження Витвицького Йосипа-Домініка Хомича, 

українського композитора, піаніста, педагога (бл.1813–1866). 

 205 років від дня народження Вишневського Автонома Івановича, 

українського хорового диригента і співака (1813–1880). 

 205 років від дня народження Яшного Самійла Харитоновича, україн-

ського кобзаря (1813 – після 1903). 

 200 років від дня народження Баші Федора, українського кобзаря і лір-

ника (бл.1818–?). 

 195 років від дня народження Кременецького Михайла Пилиповича, 

українського і російського скрипаля, хормейстера (1823–бл.1905). 

 175 років від дня народження Зателя Лева Сидоровича, українського ві-

олончеліста, піаніста і педагога (1843–1908). 

 160 років від дня народження Вонсовської (Буцька) Олени Миколаївни, 

української та російської скрипальки і педагога (1858–1942). 

 160 років від дня народження Скубія Івана Миколайовича, українсько-

го лірника (1858 – після 1909). 

 155 років від дня народження Вудянського Ераста Івановича, українсь-

кого кобзаря (1863–?). 

 155 років від дня народження Древченка (справж. – Древкін) Петра Се-

меновича, українського кобзаря (1863–1934). 

 155 років від дня народження Зарицького Ромуальда, українського му-

зичного і громадського діяча, видавця, композитора-аматора (1863–1932). 
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 155 років від дня народження Концевича Григорія Митрофановича, 

українського хорового диригента, композитора, етнографа (1863–1941). 

 155 років від дня народження Скоби Антіна Яковича, українського лір-

ника (1863 – після 1908). 

 150 років від дня народження Аполлонова Івана Івановича, українсько-

го та російського хорового диригента, педагога, композитора (1868–1915). 

 150 років від дня народження Демидова (справж. – Демиденко) Кузьми 

Прохоровича, українського актора, співака (бас), хорового диригента (1868–

1931). 

 150 років від дня народження Москальова Григорія Васильовича, укра-

їнського співака, хормейстера (1868–1912). 

 150 років від дня народження Штока Володимира Борисовича, україн-

ського і російського хормейстера та диригента, Героя Праці (1868– 1926). 

 145 років від дня народження Валека Едуарда Павловича, українського 

композитора, диригента, музичного критика (1873–1915). 

 145 років від дня народження Левицького Модеста Олександровича, 

українського хорового диригента і музичного діяча (1873–1927). 

 145 років від дня народження Луценка Павла Кіндратовича, українсь-

кого піаніста, педагога, музичного і громадського діяча (1873–1934). 

 140 років від дня народження Кучугури-Кучеренка Івана Йовича, укра-

їнського кобзаря, громадського діяча, народного артиста Республіки (1878, за ін. 

даними 1874–1943). 

 130 років від дня народження Воликівського Андрія Титовича, україн-

ського хорового диригента, педагога (1888–1963). 

 125 років від дня народження Боцюна Павла Львовича, українського 

хорового диригента, педагога (1893–1955). 

 125 років від дня народження Полевської Людмили, української віолон-

челістки і педагога в США (1893–1975). 

 120 років від дня народження Топірця Степана Васильовича, українсь-

кого кобзаря (1898–1979). 

 120 років від дня народження Туркевич-Лук’янович Стефанії Іванівни, 

українського композитора, піаністки, музикознавця (1898–1977). 

 115 років від дня народження Михайлова Миколи Миколайовича, 

українського диригента (1903–1936). 

 110 років від дня народження Білоцького Анатолія Овксентійовича, 

українського кобзаря (1908–1968). 

 365 років від дня смерті Чурай Марії Гордіївни (Маруся Чурай, Чураїв-

на), української народної співачки та поетеси (1625–1653). 

 295 років від дня смерті Дилецького (Ділецький) Миколи Павловича, 

українського композитора, теоретика музики і педагога (бл. 1650–1723). 

 160 років від дня смерті Матезонського Костянтина, українського хор-

мейстера та музичного діяча (1794–1858). 

 145 років від дня смерті Шута Андрія, українського кобзаря (?–1873). 
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 110 років від дня смерті Данильченка Петра Антоновича, українського 

віолончеліста і композитора (1857–1908). 

 100 років від дня смерті Алоїза Владислава Францовича, українського, 

російського та чеського віолончеліста, композитора, педагога (1860–1918). 

 100 років від дня смерті Маренича Григорія Олексійовича, українсько-

го та російського композитора і педагога (1836–1918). 

 85 років від дня смерті Пасюги Степана Артемовича, українського коб-

заря (1862–1933). 

 75 років від дня смерті Сенкевич Олени Борисівни, української піаніст-

ки, диригента (1885–1943). 

 60 років від дня смерті Домбровського Маріана Павловича, українсь-

кого і польського піаніста, педагога (1876–1958). 

у галузі оперного мистецтва та камерного співу:  

 320 років від дня народження Рубановського Кирила Степановича, 

українського співака (тенор; 1698–1768). 

 175 років від дня народження Михайловської Наталії Олександрівни, 

української співачки (контральто; бл.1843–?). 

 170 років від дня народження Алексєєвої-Юневич Марії Павлівни, ук-

раїнської і російської співачки (сопрано) та педагога (1848–1922). 

 170 років від дня народження Вілінської (Велінська) Феодосії Микитів-

ни, української і російської співачки (драматичне сопрано; бл.1848–1929). 

 160 років від дня народження Гагаєнка Василя Артемовича, українсь-

кого співака (бас; 1858–1931). 

 150 років від дня народження Борисенка Олексія Григоровича, україн-

ського та російського співака (тенор), режисера і педагога, заслуженого артис-

та РРФСР (1868–1941). 

 145 років від дня народження Лопатинської Філомени Миколаївни, ук-

раїнської актриси, оперної співачки (сопрано; 1873–1940). 

 145 років від дня народження Поляєва (Дроздо-Поляєв) Федора Мико-

лайовича, українського і російського співака (баритон), педагога, заслуженого 

артиста УРСР (1873–1940). 

 140 років від дня народження Горянського Євгена Костянтиновича, 

українського та російського оперного співака (тенор; 1878–?) 

 135 років від дня народження Воронець-Монтвід (справж. – Монтвіді) 

Катерини Дмитрівни, української і російської співачки (лірико-драматичне 

сопрано; 1883–1955). 

 135 років від дня народження Гребінецької Марії Зіновіївни, українсь-

кої співачки (сопрано) і драматичної актриси (1883–1971). 

 130 років від дня народження Єфимович Олени Іванівни, української 

співачки (мецо-сопрано; 1888–?). 

  130 років від дня народження Коваленко Марії Володимирівни, укра-

їнської співачки (сопрано), заслуженої артистки Республіки (1888–1950). 
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 120 років від дня народження Гишки (псевд. Орленко) Омеляна, україн-

ського співака (баритон; 1898–?). 

 115 років від дня народження Драча Дениса Артемовича, українського 

оперного співака (бас; 1903–1933). 

 110 років від дня народження Винниченко-Мозгової (справж. – Винни-

ченко) Євгенії, української співачки (сопрано) у США (1908–1988). 

у галузі  естрадного мистецтва:  

 155 років від дня народження Гринишина (Гринюк) Тимка Федорови-

ча, українського народного оповідача-гумориста (1863–бл.1930). 

 145 років від дня народження Борисова (справж. – Гурович) Бориса Са-

мійловича, російського і українського актора театру та естради, заслуженого 

артиста РРФСР (1873–1939). 

у галузі  образотворчого мистецтва:  

 305 років від дня народження Борисевича Якова, українського художни-

ка (бл.1713–1774). 

 295 років від дня народження Скрипецького Степана (Самсон), україн-

ського живописця (1723 – після 1784). 

 295 років від дня народження Теренського Миколи, українського живо-

писця (1723–1790). 

 280 років від дня народження Петрашіва Петра Васильовича, українсь-

кого живописця (1738–1772). 

 260 років від дня народження Пічмана Юзефа-Францішека Яна, поль-

ського і українського живописця (1758–1834). 

 210 років від дня народження Сенчила-Стефановського Олексія Фло-

ровича, українського художника (1808–1886). 

 205 років від дня народження Горського Проспера Антоновича, україн-

ського живописця і графіка (1813–1888). 

 175 років від дня народження Бучевського Епамінандоса, українського 

живописця (1843–1891). 

 170 років від дня народження Алексоматі Миколи Харлампійовича, 

українського живописця (1848–1917). 

 160 років від дня народження Гостинської Владислави, українського 

скульптора (1858–1934). 

 155 років від дня народження Крушевського Георгія Степановича, 

українського живописця (1863–1938). 

 155 років від дня народження Панькевича Юліана Івановича, українсь-

кого живописця і графіка (1863–1933). 

 150 років від дня народження Костенка Сергія Петровича, українського 

живописця, педагога (1868–1900). 

 145 років від дня народження Балли Йосипа, українського живописця 

(бл.1873–?). 
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 145 років від дня народження Бахтіна Костянтина Миколайовича, 

українського живописця-пейзажиста (1873–1928). 

 140 років від дня народження Якимченка Олександра Георгійовича, 

українського художника (1878–1929). 

 135 років від дня народження Добровольського Одо, українського графі-

ка (1883–1917). 

 135 років від дня народження Трипільської Єлизавети Романівни, укра-

їнського скульптора (1883–1958). 

 130 років від дня народження Мітковіцера Петра Веніаміновича, укра-

їнського скульптора (1888–1942). 

 255 років від дня смерті Галика Алімпія, українського живописця і гра-

вера (бл.1685–1763). 

 165 років від дня смерті Крендовського Євграфа Федоровича, україн-

ського художника (1810–після 1853). 

 125 років від дня смерті Честахівського Григорія Миколайовича, укра-

їнського художника (1820–1893). 

 110 років від дня смерті Брянського Михайла Васильовича, українсь-

кого живописця (1830–1908). 

 70 років від дня смерті Комара Григорія Яковича, українського живо-

писця (1886–1948). 

у галузі  архітектури:  

 305 років від дня народження Григоровича-Барського Івана Григоро-

вича, українського архітектора, представника бароко (1713–1791). 

 250 років від дня народження Биленя Михайла, українського майстра-

будівничого (бойківська архітектурна школа; 1768–1844). 

 235 років від дня народження Дубровського Павла Андрійовича, укра-

їнського і російського архітектора, представника класицизму (1783–після 

1837). 

 200 років від дня народження Іконникова Михайла Степановича, укра-

їнського архітектора (1818–1897). 

 165 років від дня народження Агєєнка Олександра Наумовича, україн-

ського архітектора (1853 – поч. ХХ ст.). 

 145 років від дня народження Жукова Костянтина Миколайовича, 

українського і російського архітектора, теоретика і практика неоукраїнського 

стилю (українського модерну; 1873–1940). 

 140 років від дня народження Гольденберга Якова Самійловича, укра-

їнського архітектора (1878–1941). 

 135 років від дня народження Шехоніна Миколи Олексійовича, україн-

ського архітектора (1883–1972). 

 120 років від дня народження Головченка Петра Овксентійовича, укра-

їнського архітектора (1898–1938). 

 115 років від дня народження Тація Олексія Олександровича, українсь-

кого архітектора (1903–1967). 



 

15 

 

 430 років від дня смерті Барбона Петра, українського будівничого  

(?–1588). 

 185 років від дня смерті Меленського Андрія Івановича, українського 

архітектора, представника класицизму (1766–1833). 

 170 років від дня смерті Алфьорова Миколи Федоровича, українського 

архітектора, гравера і живописця (1760–1848). 

 70 років від дня смерті Покорного Михайла Францовича, українського 

архітектора (1886–1948). 

у галузі  декоративно -ужиткового  мистецтва:  

 330 років від дня народження Зубрицького Никодима, українського гра-

вера по дереву й металу (1688–1724). 

 310 років від дня народження Адріана (справж. – Улазовський) Афанасія 

Івановича, українського іконописця і будівничого (1708–1767). 

 280 років від дня народження Волошенка Григорія Петровича, україн-

ського золотаря (1738–1770). 

 240 років від дня народження Дяченка Олексія Івановича, українського 

золотаря (1778–1855). 

 220 років від дня народження Бутурліна Федора Михайловича, україн-

ського ювеліра (1798–?). 

 190 років від дня народження Гончара Андрія, українського народного 

майстра художньої кераміки (1828–1933). 

 165 років від дня народження Ночовника (Ночовник-Носик) Остапа Се-

меновича, українського майстра народної керамічної скульптури (1853–1913). 

 160 років від дня народження Шкрібляка Миколи Юрійовича, україн-

ського майстра різьблення та інкрустації по дереву (1858–1920). 

 155 років від дня народження Баранюка Йосипа Михайловича, україн-

ського народного майстра художньої кераміки (1863–1942). 

 150 років від дня народження Бідули Василя, українського народного 

майстра скульптури (різьба по дереву; 1868–1925). 

 150 років від дня народження Гондурака (Кікіндяк) Петра, українського 

майстра художнього різьблення по дереву (1868–1928). 

 145 років від дня народження Бовича Дмитра Івановича, українського 

майстра декоративно-ужиткового мистецтва (ткацтво; 1873–1945). 

 145 років від дня народження Поросного Василя Васильовича, україн-

ського майстра художньої кераміки (1873–1942). 

 140 років від дня народження Масюка Каленика Вакуловича, українсь-

кого майстра художньої кераміки (1878–1933). 

 130 років від дня народження Гончара Івана Тарасовича, українського 

гончара, кераміста скульптури малих форм, майстра народного мистецтва 

УРСР (1888–1944). 

 125 років від дня народження Бендика Івана (Ян) Карловича, українсь-

кого майстра художньої кераміки (1893–?). 



 

16 

 

 120 років від дня народження Галаса Василя, українського майстра ху-

дожньої кераміки (1898–1943). 

 120 років від дня народження Демидовського Омеляна Миновича, 

українського народного майстра художнього ткацтва (1898–1967). 

 115 років від дня народження Тонюка Якова Васильовича, українського 

майстра художнього різьблення по дереву (1903–1958). 

 180 років від дня смерті Ведмецького Опанаса Васильовича, українсь-

кого золотаря (?–1838). 

 90 років від дня смерті Снігура Луки Павловича, українського майстра 

дерев’яного будівництва і різьбяра (1853–1928). 

 90 років від дня смерті Шкрібляка Василя Юрійовича, українського 

майстра різьблення та інкрустації по дереву (1856–1928). 

 85 років від дня смерті Довгошиї Василя Якимовича, українського май-

стра декоративного розпису (1892–1933). 

 85 років від дня смерті Стовбуненка Федора Яковича, українського ма-

ляра, різьбяра і позолотника (бл.1864–1933). 

у галузі  фольклору та етнографії:  

 195 років від дня народження Сементовського Костянтина Максимо-

вича, українського етнографа, фольклориста, літературного критика (1823–

1902). 

 190 років від дня народження Шишацького-Ілліча Олександра Васи-

льовича, українського поета і етнографа (1828–1859). 

 185 років від дня народження Білозерського Миколи Михайловича, 

українського фольклориста та етнографа (1833–1896). 

 155 років від дня народження Васильєва Михайла Калиновича, україн-

ського етнографа і фольклориста (1863–1912). 

 145 років від дня смерті Бодянського Федора Максимовича, збирача 

українського фольклору, культурного діяча (1812–1873). 

 125 років від дня смерті Димінського Йосипа Андрійовича, українсько-

го етнографа і фольклориста (1857–1893). 

 100 років від дня смерті Твердохлібова Олександра Дмитровича, укра-

їнського краєзнавця, етнографа, педагога (1840–1918). 

 85 років від дня смерті Білецької Віри Юхимівни, українського фольк-

лориста і етнографа (1894–1933). 

 85 років від дня смерті Кудринського Федота Андрійовича, українсько-

го і російського історика, етнографа, фольклориста, літературознавця, пись-

менника (1867–1933). 

у галузі  кіномистецтва:  

 130 років від дня народження Панченка Михайла Юрійовича, україн-

ського письменника, драматурга і кіносценариста (1888–1938). 

 125 років від дня народження Холодної Віри Василівни (дівоче – Левче-

нко), актриси німого кіно українського походження  (1893–1919). 
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 110 років від дня народження Коломойцева Павла Олександровича, 

українського та російського кінорежисера (1908–1942). 

 80 років від дня смерті Завелєва Бориса Ісааковича, російського та 

українського кінооператора (1876–1938). 

у галузі  мистецтвознавства:  

 150 років від дня народження Щавинського Василя Олександровича, 

українського і російського мистецтвознавця, колекціонера (1868–1924). 

 125 років від дня народження Скрипника Леоніда Гавриловича, укра-

їнського письменника, мистецтвознавця (1893–1929). 

 120 років від дня народження Цинкаловського Олександра Миколайо-

вича, українського мистецтвознавця, археолога, етнографа (1898–1983). 

у галузі  літератури : 

 440 років від дня народження Саковича Касіяна, українського письмен-

ника, культурного і церковного діяча, філософа (бл.1578–1647). 

 360 років від дня народження Яворського Стефана (до постригу – Симе-

он), українського і російського письменника, філософа, церковного і політично-

го діяча (1658–1722). 

 235 років від дня народження Довговича (справж. – Довганич) Василя, 

українського письменника і філософа (1783–1849). 

 235 років від дня народження Макаровського Михайла Михайловича, 

українського письменника (1783–1846). 

 225 років від дня народження Масловича Василя Григоровича, україн-

ського та російського письменника, байкаря, журналіста, літературознавця та 

видавця (1793–1841). 

 210 років від дня народження Забіли Віктора Миколайовича, українсь-

кого поета (1808–1869). 

 195 років від дня народження Димського Модеста Гавриловича, укра-

їнського письменника (1823–1885). 

 190 років від дня народження Вітошинського Івана Айталовича, укра-

їнського письменника (1828–1890). 

 185 років від дня народження Жука Миколи Петровича, українського 

поета (1833–1900). 

 180 років від дня народження Кримського Юхима Степановича, укра-

їнського літератора, видавця, педагога, бібліографа (1838–1915). 

 170 років від дня народження Мальованого Володимира Григоровича, 

українського поета (1848–1893). 

 155 років від дня народження Грицька Кернеренка (справж. – Кернер 

Григорій Борисович), українського письменника і перекладача (1863–1921). 

 155 років від дня народження Грінченко Марії Миколаївни, української 

письменниці, перекладачки (1863–1928). 

 150 років від дня народження Загаєвича Василя Дмитровича, українсь-

кого письменника і священика (1868–1948). 
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 145 років від дня народження Доленка Якова Дмитровича, українського  

поета (1873–1917). 

 145 років від дня народження Камінського Андрія Варфоломійовича, 

українського письменника і публіциста (1873–1957). 

 145 років від дня народження Мандичевського Євгена Порфировича, 

українського письменника і педагога (1873–1937). 

 145 років від дня народження Ядова (справж. – Давидов) Якова Петро-

вича, українського письменника, драматурга, сценариста (1873–1940). 

 140 років від дня народження Виноградової (Коваленко) Марії Олекса-

ндрівни, української письменниці, перекладачки (1878–?). 

 130 років від дня народження Зленка Костянтина Прохоровича, україн-

ського письменника та культурно-освітнього діяча (1888–1965). 

 120 років від дня народження Ванченка (Ванченко-Іващенко) Петра За-

харовича, українського письменника (1898–1937). 

 120 років від дня народження Михайлова Григорія Яковича, українсь-

кого письменника, драматурга, кіносценариста (1898–1938). 

 115 років від дня народження Вражливого (справж. – Штанько) Василя 

Яковича, українського письменника (1903–1937). 

 115 років від дня народження Скрипника Лева Володимировича, укра-

їнського письменника (1903–1939). 

 110 років від дня народження Кульчицького Романа Осиповича, укра-

їнського поета (1908–1945). 

 110 років від дня народження Петренка Пантелеймона Антоновича, 

українського поета, перекладача, художника (1908–1936). 

 330 років від дня смерті Радивиловського Антонія, українського пись-

менника, церковного і культурно-громадського діяча (?–1688). 

 290 років від дня смерті Величка Самійла Васильовича, українського 

літописця, педагога (1670–після 1728). 

 100 років від дня смерті Маслова-Стокоза Василя Павловича, україн-

ського письменника, публіциста, перекладача, історика літератури (1866–1918). 

 85 років від дня смерті Романович-Ткаченко Наталі Данилівни, укра-

їнської письменниці (1884–1933). 

 85 років від дня смерті Яновської Любові Олександрівни, українського 

прозаїка, драматурга, політичного та громадського діяча (1861–1933). 

 

Громадськість України відзначатиме також ювілейні дати 

у житті творчих спілок, закладів куль тури, мистецьких ко-

лективів та навчальних закладів:  

 

 80 років – Національної спілки художників України (1938). 

 60 років – Національної спілки кінематографістів України (1958). 

*** 

 120 років – Чернігівської обласної бібліотеки для дітей (1898) 
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 100 років – Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського НАН 

України (1918). 

 80 років – Житомирської обласної бібліотеки для дітей (1938). 

 80 років – Полтавської обласної бібліотеки для дітей імені Панаса Мир-

ного (1938). 

 60 років – Київської обласної музично-театральної бібліотеки (1958). 

*** 

 90 років – Національної кіностудії художніх фільмів ім. Олександра До-

вженка (м. Київ, 1928). 

*** 

 90 років – Національного історико-архітектурного заповідника 

«Кам’янець» (1928; м. Кам’янець-Подільський, Хмельницька обл.). 

*** 

 155 років – Чернівецького обласного краєзнавчого музею (1863). 

 125 років – Львівського історичного музею (1893). 

 100 років – Вінницького обласного краєзнавчого музею (1918). 

 100 років – Лебединського міського художнього музею ім. Б. К. Руднєва 

(1918, Сумська обл.). 

 100 років – Черкаського обласного краєзнавчого музею (1918). 

 95 років – Музею театрального, музичного та кіномистецтва України (м. 

Київ, 1923). 

 95 років – Одеського музею західного та східного мистецтва (1923). 

 90 років – Літературно-меморіального будинку-музею Тараса Шевченка в 

м. Києві (1928). 

 90 років – Полтавського літературно-меморіального музею В. Г. Короле-

нка (1928). 

 70 років – Закарпатського художнього музею ім. Й. Бокшая (1948, м. Уж-

город)  

 50 років – Літературно-меморіального музею І. С. Нечуя-Левицького у с. 

Стеблів (1968; Корсунь-Шевченківський р-н, Черкаська обл.) 

*** 

 80 років – Національного науково-дослідного реставраційного центру 
України (1938). 

*** 
 100 років – Національного заслуженого академічного симфонічного орке-

стру України (1918). 
 100 років – Національної заслуженої капели бандуристів України ім.  

Г. І. Майбороди (1918). 
 80 років – Академічного козачого ансамблю пісні і танцю «Козаки Поділ-

ля» Хмельницької обласної філармонії (1938). 
 75 років – Національного заслуженого академічного українського народ-

ного хору України ім. Г. Г. Верьовки (1943). 
 60 років – Поліського ансамблю пісні і танцю «Льонок» (1958, м. Житомир). 
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 55 років – Київського камерного оркестру Національної філармонії Укра-
їни (1963). 

*** 
 170 років – Коломийського академічного обласного українського драма-

тичного театру ім. І. Озаркевича (Івано-Франківська обл., 1848). 
 155 років – Національної філармонії України (1863). 
 100 років – Дніпровського академічного українського музично-

драматичного театру ім. Т. Г. Шевченка Дніпропетровської обласної ради 
(1918). 

 85 років – Вінницького обласного українського академічного музично-
драматичного театру ім. М. К. Садовського (1933). 

 85 років – Ніжинського академічного українського драматичного театру 
ім. М. М. Коцюбинського (1933, Чернігівська обл.). 

 85 років – Сумського академічного театру драми та музичної комедії ім. 
М. С. Щепкіна (1933). 

 85 років – Харківського державного академічного російського драматич-
ного театру ім. О. С. Пушкіна (1933). 

 80 років – Полтавського академічного обласного театру ляльок (1938). 

*** 
 150 років – Київського інституту музики ім. Р. М. Глієра (заснований 

1868 р. як музичне училище при Київському відділенні Російського музичного 
товариства). 

 115 років – Полтавського музичного училища ім. М. В. Лисенка (1903). 
 105 років – Національної музичної академії України ім. П. І. Чайковсько-

го (м. Київ, 1913). 
 105 років – Одеської національної музичної академії імені А. В. Нежда-

нової (1913). 
 85 років – Одеської середньої спеціалізованої музичної школи-інтернату 

ім. П. С. Столярського (1933). 
 80 років – Київського державного хореографічного училища (1938). 
 50 років – Київського національного університету культури і мистецтв 

(1968). 



                                                                                                                           Січень 

21 

 

 Січень 

 

1 – 150 років від дня народження Невестюка Якова Івановича, україн-

ського письменника-драматурга, громадського діяча (1868–1934). 

– 130 років від дня народження Атаманюка Михайла Івановича, укра-

їнського письменника і журналіста, перекладача (1888–1939). 

– 115 років від дня народження Бака Михайла Абрамовича, українсько-

го і російського диригента та композитора (1903–1989). 

– 105 років від дня народження Волинського (справж. – Рабинович) Лео-

ніда Наумовича, українського художника театру, графіка, письменника (1913–

1969). 

– 95 років від дня народження Басенка Костянтина Яковича, українсь-

кого письменника (1923–1973). 

– 95 років від дня народження Ясінського Богдана Дмитровича, україн-

ського бібліографа, книгознавця, педагога, громадського діяча (1923–2002). 

– 85 років від дня народження Кішканя Володимира Петровича, укра-

їнського архітектора, заслуженого архітектора України (1933–2008). 

– 85 років від дня народження Сулятицького Тадея Васильовича, укра-

їнського театрального і громадсько-культурного діяча, історика театру, заслу-

женого працівника культури України (1933). 

– 80 років від дня народження Зайченко Віри Володимирівни, українсь-

кого етнографа, фольклориста, краєзнавця, майстра декоративно-ужиткового 

мистецтва (вишивка), заслуженого працівника культури України (1938). 

– 80 років від дня народження Романюк Людмили Григорівни, україн-

ського прозаїка, публіциста, журналіста, громадсько-політичного діяча, заслу-

женого працівника культури України (1938). 

– 75 років від дня народження Дзюби Лілії Дмитрівни, української кіно-

актриси (1943–1983). 

– 75 років від дня народження Кривень Ніни Іванівни, української акт-

риси, співачки (сопрано), заслуженої артистки України (1943–2004). 

– 75 років від дня народження Фролова Анатолія Георгійовича, україн-

ського графіка (1943). 

– 70 років від дня народження Кислого Миколи Івановича, українського 

художника-проектанта, заслуженого архітектора України (1948–2010). 

– 65 років від дня народження Касьянова Геннадія Сергійовича, укра-

їнського театрального режисера, заслуженого діяча мистецтв України (1953). 

– 65 років від дня народження Полтавчука Василя Григоровича, укра-

їнського прозаїка, критика, літературознавця (1953). 

– 65 років від дня народження Соловйової Тетяни Іванівни, української 

театральної актриси, заслуженої артистки України (1953). 

– 65 років від дня народження Суркової Тетяни Миколаївни, українсь-

кого майстра декоративно-ужиткового мистецтва (писанкарство; 1953). 
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– 60 років від дня народження Куркаєва Сергія Євгеновича, українсько-

го кінорежисера, продюсера (1958). 

– 55 років від дня народження Бевзи Петра Олександровича, українсь-

кого живописця (1963). 

– 55 років від дня народження Медведика Юрія Євгеновича, українсь-

кого музикознавця, педагога (1963). 

2 – 195 років від дня народження Здерковського Івана Григоровича, 

українського письменника (1823–1901). 

– 90 років від дня народження Андрієвської Ніни Костянтинівни, укра-

їнського композитора, музикознавця, заслуженого журналіста України, заслу-

женого діяча мистецтв України (1928–2014). 

– 90 років від дня народження Яблонської Галини Гілярівни, українсь-

кої актриси театру і кіно, педагога, громадського діяча, народної артистки Ук-

раїни (1928). 

– 85 років від дня народження Дубини Миколи Івановича, українського 

критика, літературознавця, педагога (1933–2017).  

– 85 років від дня народження Ороса Василя Петровича, українського 

майстра декоративно-ужиткового мистецтва (народне малярство), заслуженого 

майстра народної творчості України (1933). 

– 80 років від дня народження Зозуляка Петра Пилиповича, українсько-

го режисера, заслуженого діяча мистецтв України, заслуженого діяча культури 

Польщі (1938–2015). 

– 70 років від дня народження Мазура Миколи Івановича, українського 

художника монументально-декоративного мистецтва, скульптора, педагога, на-

родного художника України (1948–2015). 

– 70 років від дня народження Сорочука Ярослава Ярославовича, укра-

їнського диригента, заслуженого діяча мистецтв України (1948). 

– 65 років від дня народження Демцю Михайла Івановича, українського 

живописця, народного художника України (1953). 

– 60 років від дня народження Литвинчук Людмили Адамівни, україн-

ської поетеси (1958). 

– 60 років від дня народження Прогнімака Олександра Володимирови-

ча, українського письменника, драматурга, мецената, політичного і громадсь-

кого діяча (1958). 

– 55 років від дня народження Борисенко Ольги Богданівни, українсь-

кого майстра декоративно-ужиткового мистецтва (художнє ткацтво; 1963). 

– 55 років від дня народження Вільчинського Олександра Казимиро-

вича, українського прозаїка, драматурга, публіциста, педагога (1963).  

3 – 180 років від дня народження Богданова Миколи Олексійовича, 

українського співака (баритон), музичного і громадського діяча (1838–1920). 

– 150 років від дня народження Чернявського Миколи Федоровича, 

українського письменника, педагога, перекладача, громадського діяча (1868–

1938). 



                                                                                                                           Січень 

23 

 

– 105 років від дня народження Рибака Натана Самійловича, українсь-

кого письменника, лауреата Державної премії СРСР (1913–1978). 

– 80 років від дня народження Новака Вілена Захаровича, українського 

кінорежисера, народного артиста України (1938).  

– 70 років від дня народження Гетало Олени Юхимівни, української 

співачки (мецо-сопрано), заслуженої артистки України (1948). 

– 80 років від дня смерті Ахшарумова Дмитра Володимировича, укра-

їнського скрипаля, диригента, педагога (1864–1938). 

4 – 70 років від дня народження Ширая Євгена Вікторовича, українсь-

кого фотохудожника (1948–2016). 

– 65 років від дня народження Михайліва Любомира Львовича, україн-

ського письменника, журналіста, краєзнавця (1953). 

– 55 років від дня народження Литовченка Тимура Івановича, україн-

ського письменника, журналіста (1963). 

– 55 років від дня народження Романюк Галини Миколаївни, українсь-

кої театральної актриси, заслуженої артистки України (1963). 

– 80 років від дня смерті Макаренка Миколи Омеляновича, українсь-

кого мистецтвознавця і археолога (1877–1938). 

– 80 років від дня смерті Миколаї Божук (справж. – Божук-Штефуца  

Василина Миколаївна), української поетеси (1907–1938).  

5 – 155 років від дня народження Кочубея Михайла Миколайовича, 

українського драматурга, культурного діяча (1863–1935). 

– 105 років від дня народження Войцеховича Василя Олександровича, 

українського письменника, Героя Радянського Союзу (1913–1987). 

– 95 років від дня народження Чайковського Дмитра Семеновича, укра-

їнського театрального актора і режисера, педагога, заслуженого артиста Украї-

ни (1923–2017). 

– 75 років від дня народження Гонтарова Віктора Миколайовича, укра-

їнського живописця, графіка, монументаліста, заслуженого художника України, 

лауреата Національної премії України імені Тараса Шевченка (1943–2009). 

– 75 років від дня народження Красуцького Мар’яна Івановича, україн-

ського письменника, публіциста, заслуженого журналіста України (1943). 

– 65 років від дня народження Баран Романни Романівни, українського 

мистецтвознавця, майстра декоративно-ужиткового мистецтва (писанкарство; 

1953). 

– 65 років від дня народження Салиги Василя Федоровича, українсько-

го скульптора (1953). 

6 – 140 років від дня народження Прибильської Євгенії Іванівни, укра-

їнського художника (1878–1948). 

– 120 років від дня народження Сосюри Володимира Миколайовича, 

українського письменника, лауреата Державної премії СРСР та Державної пре-

мії УРСР ім. Т. Г. Шевченка (1898–1965). 
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– 115 років від дня народження Петрової Євгенії Олексіївни, українсь-

кої театральної актриси, народної артистки УРСР (1903–1989). 

– 110 років від дня народження Кармалюка Павла Петровича, україн-

ського співака (баритон), педагога, народного артиста СРСР (1908–1986). 

– 105 років від дня народження Ткачук Ольги Семенівни, української 

письменниці, журналіста, педагога (1913–1983). 

– 100 років від дня народження Мері Євгенії Андріївни, українського 

художника декоративно-ужиткового мистецтва (скло; 1918–1991). 

– 90 років від дня народження Мухи Антона Івановича, українського 

композитора, музикознавця (1928–2008).  

– 80 років від дня народження Горбач Раїси Володимирівни, українсь-

кого майстра декоративно-ужиткового мистецтва (вишивка), педагога, заслу-

женого майстра народної творчості України (1938–2006). 

– 80 років від дня народження Стуса Василя Семеновича, українсь- 

кого поета і перекладача, прозаїка, літературознавця, правозахисника, Героя 

України, лауреата Державної премії УРСР ім. Т. Г. Шевченка (1938–1985).   

7 – 165 років від дня народження Аркаса Миколи Миколайовича, укра-

їнського композитора, письменника, історика, культурно-освітнього діяча 

(1853–1909). 

– 150 років від дня народження Борисоглібської (справж. – Сидоренко-

Свидерська) Ганни Іванівни, української актриси театру і кіно, народної арти-

стки УРСР (1868–1939). 

– 130 років від дня народження Дзержика (Дзерджик) Корнила Володи-

мировича, українського художника, заслуженого діяча мистецтв УРСР (1888–

1965). 

– 95 років від дня народження Орлової Надії Павлівни, українського ре-

дактора кіно, заслуженого працівника культури України (1923–2010). 

– 90 років від дня народження Залати Леоніда Дмитровича, українсько-

го письменника (1928–2009). 

– 85 років від дня народження Степаненко Ніни Михайлівни, українсь-

кого кінооператора-документаліста (1933–2002). 

– 80 років від дня народження Курочки Анатолія Яковича, українського 

поета, педагога (1938–1985).  

– 75 років від дня народження Бистрякова Віктора Петровича, україн-

ського живописця, графіка, заслуженого діяча мистецтв України (1943). 

– 75 років від дня народження Коцюлима Мирослава Петровича, укра-

їнського театрального актора і режисера, народного артиста України (1943–

2005). 

– 70 років від дня народження Людкевич Марії Йосипівни, української 

поетеси, прозаїка, журналіста, педагога (1948). 

– 60 років від дня народження Підопригори Анатолія Семеновича, 

українського художника-постановника кіно, телебачення та реклами (1958). 
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– 80 років від дня смерті Обідного Михайла Юрійовича, українського 

письменника, етнографа, музеєзнавця (1889–1938). 

8 – 130 років від дня народження Юри Гната Петровича, українського 

актора, режисера, народного артиста СРСР, лауреата Державних премій СРСР 

(1888–1966). 

– 125 років від дня народження Грудина Володимира Володимировича, 

українського композитора, піаніста, педагога, диригента (1893–1980). 

– 120 років від дня народження Вегери Степана Івановича, українського 

актора, заслуженого артиста УРСР (1898–1954). 

– 75 років від дня народження Пилипенка Георгія Федоровича, україн-

ського живописця, графіка, педагога (1943). 

– 70 років від дня народження Ариванюка Івана Івановича, українсько-

го майстра декоративно-ужиткового мистецтва (різьба по дереву), заслуженого 

майстра народної творчості України (1948). 

– 65 років від дня народження Осадчого Василя Опанасовича, українсь-

кого поета, перекладача (1953). 

9 – 105 років від дня народження Хитрової Тамари Олександрівни, 

українського живописця, заслуженого художника УРСР (1913–1991). 

– 90 років від дня народження Міссіної Ніни Карлівни, української спі-

вачки (мецо-сопрано), заслуженої артистки України (1928–1995). 

– 90 років від дня народження Негоди Миколи Тодосійовича, українсь-

кого письменника, заслуженого діяча мистецтв України (1928–2008). 

– 80 років від дня народження Стрипка Василя Юрійовича, українсько-

го художника декоративно-ужиткового мистецтва (кераміка), заслуженого май-

стра народної творчості України (1938). 

– 65 років від дня народження Рослякова Сергія Миколайовича, укра-

їнського мистецтвознавця, громадського діяча, заслуженого працівника культу-

ри України (1953). 

10 – 180 років від дня народження Воробкевича Григорія Івановича, 

українського поета (1838–1884). 

– 75 років від дня народження Мотики Ярослава Миколайовича, укра-

їнського скульптора, лауреата Державної премії УРСР ім. Т. Г. Шевченка 

(1943). 

– 65 років від дня народження Юринця Ігоря Орестовича, українського 

поета, прозаїка (1953). 

– 55 років від дня народження Юрченко (Верхова) Марини Олександ-

рівни, українського майстра декоративно-ужиткового мистецтва (писанкарст-

во; 1963). 

11 – 170 років від дня народження Нагірного Василя Степановича, 

українського архітектора та громадського діяча (1848–1921). 

– 100 років від дня народження Жученка Григорія Михайловича (псе-

вд. – Яр Славутич), українського поета, перекладача, видавця (1918–2011). 
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– 75 років від дня народження Безулі Василя Івановича, українського 

живописця, сценографа, заслуженого художника України (1943). 

– 75 років від дня народження Михальової Євгенії Яківни, українського 

музикознавця, педагога (1943). 

– 70 років від дня народження Голунського Володимира Миколайови-

ча, українського мистецтвознавця (1948). 

– 70 років від дня народження Харчук Ніни Феодосіївни, українського 

мистецтвознавця, заслуженого журналіста України (1948–2015). 

– 130 років від дня смерті Федьковича Юрія (Осип) Адальбертовича, 

українського письменника, етнографа-фольклориста,  драматурга, громадського 

і культурного діяча (1834–1888). 

12 – 140 років від дня народження Пачовського Василя Миколайовича, 

українського поета (1878–1942). 

– 100 років від дня народження Бойка Петра Прокоповича, українсько-

го театрального актора і режисера, заслуженого артиста УРСР (1918–1968). 

– 90 років від дня народження Кищака Степана Івановича, українсько-

го майстра декоративно-ужиткового мистецтва (різьба по дереву), заслуженого 

майстра народної творчості України (1928–2017). 

– 50 років від дня народження Ковальчука Романа Ярославовича, укра-

їнського співака (ліричний тенор), заслуженого артиста України (1968). 

– 330 років від дня смерті Ґалятовського Іоаникія, українського пись-

менника, громадсько-політичного і церковного діяча (бл. 1620–1688). 

– 80 років від дня смерті Шагайди (справж. – Шагадин) Степана Васи-

льовича, українського актора театру і кіно (1896–1938). 

13 – 165 років від дня народження Горленка Василя Петровича, україн-

ського письменника, літературного критика, мистецтвознавця, фольклориста та 

етнографа (1853–1907). 

– 130 років від дня народження Крамаренка Лева Юрійовича, українсь-

кого живописця (1888–1942). 

– 80 років від дня народження Роднянської Лариси Зіновіївни, україн-

ського організатора кіновиробництва, заслуженого працівника культури Украї-

ни (1938–2004). 

– 65 років від дня народження Розової (Кафарова) Вероніки Станіславі-

вни, українського композитора, диригента, педагога (1953). 

– 75 років від дня смерті Филимонова Миколи Миколайовича, україн-

ського та російського співака (баритон), композитора, педагога (1884–1943). 

14 – 125 років від дня народження Сергєєва Сергія Миколайовича 

(справж. – Вартанезов Саркіс), українського і грузинського балетмейстера, на-

родного артиста УРСР (1893–1962). 

– 120 років від дня народження Горліса-Горського (справж. – Городя-

нин-Лісовський) Юрія Юрійовича, українського письменника, громадського 

діяча (1898–1946). 
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– 110 років від дня народження Вольного Федора Григоровича, росій-

ського та українського письменника (1908–1974).  

– 105 років від дня народження Юрьєвої Нонни Миколаївни, українсь-

кого організатора кіновиробництва (1913–2003). 

– 100 років від дня народження Конопацького Василя Івановича, укра-

їнського театрального актора і режисера, народного артиста України (1918–

2007). 

– 90 років від дня народження Зимньої Валентини Іванівни, української 

театральної актриси, педагога, народної артистки України (1928). 

– 85 років від дня народження Наум Наталії Михайлівни, української 

актриси театру і кіно, народної артистки України (1933–2004). 

– 80 років від дня народження Бондара Леоніда Івановича, українського 

живописця, педагога, заслуженого працівника культури України (1938). 

– 80 років від дня народження Олійниківа Олега Семеновича, українсь-

кого письменника, публіциста (1938). 

– 80 років від дня народження Різника Левка Йосиповича, українського 

письменника, громадського діяча (1938). 

15 – 100 років від дня народження Черникова Володимира Михайло-

вича, українського живописця, заслуженого художника України (1918–1992). 

– 80 років від дня народження Мельника Володимира Михайловича, 

українського скульптора, заслуженого художника України (1938). 

16 – 140 років від дня народження Грушевської Ольги Олександрівни, 

українського історика, літературознавця, бібліотекаря, букініста (1878–1961). 

– 120 років від дня народження Милешка Якова Андріановича, україн-

ського театрального режисера, заслуженого діяча мистецтв УРСР (1898–1978). 

– 90 років від дня народження Дольного Євгена, українського хорового 

диригента у Канаді (1928–1983). 

– 85 років від дня народження Кордуна Василя Івановича, українського 

кінооператора (1933). 

– 80 років від дня народження Марченка Леоніда Леонідовича, україн-

ського актора театру і кіно, заслуженого артиста України (1938). 

– 75 років від дня народження Остапенка Валерія Олександровича, 

українського живописця (1943–2009). 

– 65 років від дня народження Марценюк Олени Сергіївни, українсько-

го кінознавця, редактора кіно (1953). 

– 60 років від дня народження Стрішенець Надії Володимирівни, укра-

їнського бібліотекознавця, бібліографа (1958). 

– 50 років від дня народження Федотової Оксани Олегівни, українсько-

го бібліографа, літературознавця (1968). 

– 80 років від дня смерті Бортника Януарія Дем’яновича, українського 

актора і режисера (1897–1938). 

– 80 років від дня смерті Брижахи Олександра Прокоповича, українсь-

кого хорового диригента, музичного і громадського діяча (1896–1938). 



                                                                                                                           Січень 

28 

 

17 – 110 років від дня народження Синиці Григорія Івановича, україн-

ського живописця, заслуженого художника України, лауреата Державної премії 

України ім. Т. Г. Шевченка (1908–1996). 

– 100 років від дня народження Швеця Василя Степановича, українсь-

кого поета (1918–1993). 

– 95 років від дня народження Мороза Мирослава Олександровича, 

українського бібліографа, літературознавця, громадського діяча (1923–2006). 

– 80 років від дня народження Щириці Павла Степановича, українсько-

го кінооператора, журналіста (1938). 

– 60 років від дня народження Андрійчука Петра Олександровича, 

українського хорового диригента, композитора, баяніста, педагога, заслуженого 

працівника культури України (1958). 

– 75 років від дня смерті Блох Леонори Абрамівни, українського скуль-

птора, педагога (1881–1943). 

18 – 90 років від дня народження Циби Михайла Євгеновича, українсь-

кого прозаїка, кінодраматурга (1928–2017). 

– 60 років від дня народження Проціва Івана Володимировича, україн-

ського живописця, графіка, педагога, заслуженого діяча мистецтв України 

(1958). 

– 75 років від дня смерті Розвадовського В’ячеслава Костянтиновича, 

українського художника і педагога (1875–1943). 

19 – 185 років від дня народження Кравцова Івана Никифоровича, 

українського і російського співака (тенор), педагога (1833–1895).  

– 95 років від дня народження Віри Смереки, української письменниці, 

громадського діяча у Великій Британії (1923–2010). 

– 80 років від дня народження Шурової Ніни Сергіївни, українського 

музикознавця (1938). 

– 70 років від дня народження Кленца Володимира Броніславовича, 

українського поета, гумориста (1948–2007). 

– 70 років від дня народження Ороса Івана Васильовича, українського 

графіка, педагога (1948). 

– 60 років від дня народження Вировець Лариси Петрівни, української 

поетеси, художника, громадського діяча (1958). 

– 60 років від дня народження Москалюка Віктора Макаровича, укра-

їнського живописця, педагога, народного художника України (1958). 

– 55 років від дня народження Трояновської Лариси Володимирівни, 

української актриси театру і кіно, заслуженої артистки України (1963). 

– 85 років від дня смерті Яновського (справж. – Зігль) Бориса Карлови-

ча, українського композитора, музичного критика, диригента, педагога (1875–

1933). 

20 – 125 років від дня народження Качайла Омеляна Артемовича, укра-

їнського поета (1893–1943). 
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– 115 років від дня народження Садиленка Юрія Харлампійовича, 

українського художника і педагога (1903–1967). 

– 90 років від дня народження Дяченка Костя (Костянтин) Івановича, 

українського письменника (1928–2006). 

– 90 років від дня народження Савченка Віктора Володимировича, 

українського архітектора та художника, заслуженого архітектора України 

(1928–2003). 

– 80 років від дня народження Шупти Дмитра Романовича, українсько-

го поета, перекладача, публіциста, заслуженого працівника культури України 

(1938). 

– 65 років від дня народження Кубая Василя Васильовича, українського 

майстра декоративно-ужиткового мистецтва (художня обробка металу; 1953). 

– 65 років від дня народження Петренко Надії Пилипівни, української 

поетеси, прозаїка, перекладача, журналіста (1953). 

– 60 років від дня народження Михайлюти Олександра Олександрови-

ча, українського письменника, публіциста, драматурга, громадського діяча 

(1958). 

– 80 років від дня смерті Гагенмейстера Володимира Миколайовича, 

українського графіка, мистецтвознавця, видавця (1887–1938). 

21 – 105 років від дня народження Нудьги Григорія Антоновича, укра-

їнського письменника, фольклориста, літературознавця, критики та культуро-

лога (1913–1994). 

– 75 років від дня народження Задої Юрія Михайловича, українського 

бандуриста, заслуженого працівника культури України (1943). 

22 – 95 років від дня народження Кардаша Василя Івановича, українсь-

кого диригента в Канаді (1923–2002). 

– 90 років від дня народження Вершиніної Людмили Іванівни, україн-

ської театральної актриси, народної артистки України (1928). 

– 85 років від дня народження Могитича Івана Романовича, українсько-

го архітектора, народного архітектора України (1933–2006). 

– 85 років від дня народження Мокренка Анатолія Юрійовича, україн-

ського співака (баритон), кіноактора, педагога, народного артиста СРСР, лауре-

ата Державної премії УРСР ім. Т. Г. Шевченка (1933). 

– 65 років від дня народження Васюкова Петра Петровича, українсько-

го живописця (1953). 

– 65 років від дня народження Фірсової Тетяни Миколаївни, українсь-

кого сценариста (1953). 

23 – 135 років від дня народження Донця Михайла Івановича, україн-

ського співака (бас), педагога, народного артиста УРСР (1883–1941). 

– 55 років від дня народження Сташківа Григорія Володимировича, 

українського майстра декоративно-ужиткового мистецтва (художня обробка 

дерева; 1963). 
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24 – 155 років від дня народження Нижанківського Остапа Йосипови-

ча, українського композитора, диригента, видавця, священика та культурного 

діяча (1863–1919). 

 – 150 років від дня народження Коваленка Григорія Олексійовича, 

українського художника, письменника, етнографа, фольклориста та громадсь-

кого діяча (1868–1937). 

– 115 років від дня народження Григор’єва Віктора Михайловича, 

українського графіка (1903–1982). 

– 85 років від дня народження Дудара Євгена Михайловича, українсь-

кого письменника, сатирика, публіциста, артиста розмовного жанру, заслуже-

ного діяча мистецтв України (1933). 

– 80 років від дня народження Кереселідзе (Каплан) Бориса Юхимови-

ча, українського телережисера (1938). 

– 70 років від дня народження Лимана Валерія Вікторовича, українсь-

кого кінорежисера, заслуженого діяча мистецтв України (1948). 

– 65 років від дня народження Базак Марти Іванівни, українського жи-

вописця, художника декоративно-ужиткового мистецтва (гобелен), графіка, за-

служеного художника України (1953). 

– 65 років від дня народження Ковалевича Ігоря Васильовича, україн-

ського живописця (1953). 

– 60 років від дня народження Козака Сергія Миколайовича, українсь-

кого майстра декоративно-ужиткового мистецтва (кераміка; 1958).  

25 – 135 років від дня народження Багенського Івана Олександровича, 

українського архітектора (1883–1967). 

– 115 років від дня народження Даценко Ольги Андріївни, української 

театральної актриси (1903–1993). 

– 95 років від дня народження Анненкової (Анненкова-Мельник) Стефа-

нії Петрівни, української і російської театральної актриси, заслуженої артистки 

УРСР (1923–1980). 

– 80 років від дня народження Висоцького Володимира Семеновича, 

російського поета, актора, лауреата Державної премії СРСР (1938–1980). 

– 70 років від дня народження Дереки Святослава Івановича, українсь-

кого живописця (1948). 

26 – 155 років від дня народження Кошиця (справж. – Порай-Кошиць) 

Павла Олексійовича, українського і російського співака (тенор; 1863–1904). 

– 65 років від дня народження Сови Галини Андріївни, українського 

майстра декоративно-ужиткового мистецтва (художнє ткацтво; 1953). 

– 60 років від дня народження Джулая Віктора Васильовича, українсь-

кого мистецтвознавця (1958–2009). 

– 55 років від дня народження Білецької Світлани Анатоліївни, україн-

ського живописця, графіка, сценографа, педагога (1963). 

27 – 115 років від дня народження Козира Олександра Хомича, україн-

ського кінорежисера (1903–1961). 
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 – 105 років від дня народження Крутікової Ніни Євгенівни, українсько-

го літературознавця, критика (1913–2008). 

– 85 років від дня народження Попа Василя Степановича, українського 

поета, критика (1933–2008). 

– 75 років від дня народження Ульшиної Мирослави Станіславівни, 

українського кінознавця, педагога, організатора кіновиробництва (1943). 

– 70 років від дня народження Кріпа Євгена Михайловича, українського 

живописця, графіка, монументаліста (1948–2016). 

– 70 років від дня народження Курилюка Івана Васильовича, українсь-

кого артиста балету, балетмейстера, народного артиста України (1948). 

– 70 років від дня народження Старченка Юрія Борисовича, українсь-

кого режисера, педагога, театрального діяча, заслуженого діяча мистецтв Укра-

їни (1948–2017). 

– 65 років від дня народження Маліша Петра Івановича, українського 

прозаїка, публіциста, журналіста (1953). 

28 – 150 років від дня народження Стіліануді Олександра Миколайо-

вича, українського живописця (1868–1948). 

 – 115 років від дня народження Мейтуса Юлія Сергійовича, українсь-

кого композитора, народного артиста України, лауреата Державної премії 

УРСР ім. Т. Г. Шевченка (1903–1997). 

– 110 років від дня народження Горілого Павла Петровича, українсько-

го графіка (1908–1941). 

– 110 років від дня народження Лернера Бориса Михайловича, україн-

ського кінооператора (1908–1989). 

– 100 років від дня народження Руденко Лариси Архипівни, української 

співачки (мецо-сопрано), педагога, народної артистки СРСР (1918–1981). 

– 90 років від дня народження Логвиненка Віталія Андрійовича, укра-

їнського письменника (1928–1990). 

– 70 років від дня народження Мельничука Миколи Леонтійовича, 

українського графіка, художника декоративно-ужиткового мистецтва (художня 

обробка дерева; 1948). 

– 65 років від дня народження Сілкової Галини Василівни, українського 

бібліотеко- та бібліографознавця, педагога (1953). 

29 – 160 років від дня народження Васютинського Антона Федоровича, 

українського і російського художника-медальєра, Героя Праці (1858–1935). 

– 120 років від дня народження Арістова Василя Михайловича, україн-

ського і російського театрального актора та режисера, народного артиста УРСР 

(1898–1962). 

– 90 років від дня народження Жилкіної Людмили Іванівни, української 

співачки (ліричне сопрано), педагога, заслуженої артистки України (1928–

2006). 
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– 90 років від дня народження Полянського Анатолія Трохимовича, 

українського та російського архітектора, художника-монументаліста, народного 

архітектора СРСР (1928–1993). 

30 – 150 років від дня народження Будзиновського В’ячеслава Титови-

ча, українського письменника, історика, публіциста (1868–1935). 

 – 120 років від дня народження Гужової Віри Микитівни, української 

співачки (сопрано), педагога, народної артистки УРСР (1898–1974). 

– 110 років від дня народження Лісняка Василя Андрійовича, українсь-

кого поета (1908–1963). 

– 90 років від дня народження Ясногородського Володимира Ілліча, 

українського і російського театрального режисера, заслуженого діяча мистецтв 

України (1928–2009). 

– 75 років від дня народження Антиповича Юрія (Георгій) Анатолійо-

вича, українського письменника, журналіста (1943–2016). 

– 65 років від дня народження Лещенко Тетяни Іванівни, українського 

художника декоративно-ужиткового мистецтва (батик), дизайнера, педагога 

(1953). 

– 55 років від дня народження Юсипчука Романа Богдановича, україн-

ського педагога, майстра декоративно-ужиткового мистецтва (малярство на 

склі; 1963). 

31 – 105 років від дня народження Онипка Семена Івановича, українсь-

кого театрального актора, народного артиста УРСР (1913–1975). 

 – 85 років від дня народження Барського Михайла Ілліча, українського 

театрального режисера, драматурга, народного артиста України (1933–2012). 

– 80 років від дня народження Верьовки Лариси Степанівни, українсь-

кої письменниці і журналіста (1938–2014). 

– 80 років від дня народження Мороза Валентина Леонідовича, україн-

ського поета, фольклориста (1938–2013). 

– 80 років від дня народження Царика Юрія Миколайовича, українсь-

кого прозаїка, публіциста, журналіста, історика і краєзнавця (1938–2014). 
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1 – 235 років від дня народження Ферлієвича Василя Івановича, укра-

їнського письменника (1783–1851). 

– 80 років від дня народження Гайдука Василя Михайловича, українсь-

кого композитора, хорового диригента, педагога, заслуженого діяча мистецтв 

України (1938). 

– 70 років від дня народження Ткаченка Анатолія Олександровича, 

українського критика, літературознавця, письменника (1948). 

– 65 років від дня народження Дворського Павла Ананійовича, україн-

ського співака (тенор), хорового диригента, композитора, народного артиста 

України (1953). 

– 65 років від дня народження Таранченко Олени Георгіївни, українсь-

кого музикознавця (1953). 

– 55 років від дня народження Шаран Лариси Василівни, українського 

майстра декоративно-ужиткового мистецтва (витинанка, писанкарство; 1963). 

2 – 155 років від дня народження Бордуляка Тимотея (Тимофій) Гнато-

вича, українського письменника (1863–1936). 

– 105 років від дня народження Микиші Тараса Михайловича, україн-

ського піаніста і композитора (1913–1958). 

– 100 років від дня народження Гольдштейна Ізраїля Цалевича, україн-

ського кінооператора, режисера-документаліста, народного артиста України 

(1918–2003). 

– 95 років від дня народження Дзюбана Івана Феодосійовича, українсь-

кого живописця, графіка, заслуженого художника України (1923–2008). 

– 55 років від дня народження Шнайдера Андрія Борисовича, українсь-

кого художника декоративно-ужиткового мистецтва (гобелен), педагога (1963). 

– 55 років від дня народження Яременка Віктора Анатолійовича, укра-

їнського артиста балету, балетмейстера, народного артиста України (1963). 

3 – 155 років від дня народження Попович-Боярської Клементини Ка-

рлівни, української письменниці і громадського діяча (1863–1945). 

– 105 років від дня народження Єніна Євгена Йосиповича, українського 

диригента, заслуженого діяча мистецтв України (1913–1994). 

– 100 років від дня народження Забашти Любові Василівни, української 

поетеси, драматурга, прозаїка (1918–1990). 

– 85 років від дня народження Булат Тамари Павлівни, українського 

музикознавця-фольклориста (1933–2004). 

– 85 років від дня народження Корогодського Романа Мироновича, 

українського кінокритика, літературо- та кінознавця, видавця (1933–2005). 

– 80 років від дня народження Загрудного Анатолія (псевд. – Лель-

Анатолій) Андрійовича, українського поета і композитора (1938–2014). 
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– 65 років від дня народження Будника Миколи Петровича, українсько-

го кобзаря, бандуриста, художника і поета (1958–2001). 

– 60 років від дня народження Вербівської-Кабин Оксани Йосипівни, 

українського художника декоративно-ужиткового мистецтва (кераміка), заслу-

женого майстра народної творчості України (1958). 

4 – 115 років від дня народження Гливенка Володимира Леонтійовича, 

українського графіка, заслуженого діяча мистецтв УРСР (1903–1990). 

– 110 років від дня народження Літинського Ібрагіма Мойсейовича, 

українського живописця (1908–1958). 

– 70 років від дня народження Площанського Михайла Васильовича, 

українського художника декоративно-ужиткового мистецтва (скульптура, ке-

раміка; 1948). 

5 –  120 років від дня народження Трохименка Клима, українського жи-

вописця (1898–1979). 

– 115 років від дня народження Снєгірьова Івана Тимофійовича, укра-

їнського письменника, режисера-документаліста (1903–1956). 

– 70 років від дня народження Олійника Василя Васильовича, україн-

ського поета, журналіста, громадського діяча (1948–2016). 

– 65 років від дня народження Зелінського Володимира Анатолійовича, 

українського художника декоративно-ужиткового мистецтва (обробка дерева; 

1953). 

6 – 115 років від дня народження Шовкопляса Юрія Юрійовича, укра-

їнського письменника (1903–1978). 

– 100 років від дня народження Парфиненка Анатолія Захаровича, 

українського кобзаря (1918–1992). 

– 80 років від дня народження Козимиренка Михайла (Міха) Григоро-

вича, українського поета і перекладача ромського походження, музиканта, пе-

дагога (1938–2005). 

– 75 років від дня народження Бутук Альбіни Іванівни, українського 

музикознавця (1943). 

– 60 років від дня народження Сорокіна Володимира Івановича, україн-

ського прозаїка (1958). 

– 75 років від дня смерті Юхименка Івана Яковича, українського теат-

рального актора і режисера, педагога, заслуженого артиста УРСР (1892–1943). 

7 – 185 років від дня народження Залозецького Василя Дмитровича, 

українського письменника (1833–1915). 

– 155 років від дня народження Солтиса Мечислава, польського і укра-

їнського композитора, диригента, педагога, музичного і громадського діяча 

(1863–1929). 

– 80 років від дня народження Ластовецького Анатолія Олексійовича, 

українського поета (1938–1979). 
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– 75 років від дня народження Демцюха Зеновія Миколайовича, україн-

ського хорового диригента, педагога, заслуженого працівника культури Украї-

ни (1943). 

– 75 років від дня народження Лобаса Віктора Івановича, українського 

бандуриста (1943). 

– 85 років від дня смерті Садовського (справж. – Тобілевич) Миколи 

Карповича, українського актора, режисера, одного із фундаторів українського 

професійного театру, письменника (1856–1933). 

8 – 80 років від дня народження Давидова Анатолія Івановича, україн-

ського письменника, педагога, заслуженого працівника культури України 

(1938–2002). 

– 65 років від дня смерті Терлецького Сидора Івановича, українського 

актора і режисера, театрального діяча (1892–1953). 

9 – 80 років від дня народження Калікіна Геннадія Георгійовича, укра-

їнського співака (баритон), педагога, народного артиста України (1938–2006). 

– 75 років від дня народження Зюзькіна Олександра Дмитровича, укра-

їнського хорового диригента, педагога, музичного і громадського діяча, народ-

ного артиста України (1943–2016). 

– 55 років від дня народження Багана Олега Романовича, українського 

літературознавця, публіциста (1963). 

– 55 років від дня народження Чорного Олега Володимировича, україн-

ського сценариста, кінорежисера (1963). 

10 – 90 років від дня народження Малакова Георгія Васильовича, укра-

їнського графіка, заслуженого художника УРСР (1928–1979). 

– 65 років від дня народження Іщенко Валентини Володимирівни, укра-

їнської бандуристки, педагога, заслуженого працівника культури України 

(1953). 

– 65 років від дня народження Овраха Володимира Михайловича, укра-

їнського художника декоративно-ужиткового мистецтва (кераміка), заслужено-

го художника України (1953). 

11 – 145 років від дня народження Прохорова Семена Марковича, укра-

їнського живописця, заслуженого діяча мистецтв УРСР (1873–1948). 

– 115 років від дня народження Турчинської Агати Федорівни, україн-

ської письменниці (1903–1972). 

– 100 років від дня народження Масла Михайла Кириловича, українсь-

кого письменника і педагога (1918–1984). 

– 80 років від дня народження Пашкевича Анатолія Максимовича, 

українського хорового диригента, композитора, народного артиста України 

(1938–2005). 

– 65 років від дня народження Бондаренка Володимира Миколайовича, 

українського художника-дизайнера (1953). 
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– 110 років від дня смерті Вахнянина Анатоля (Наталь) Климовича, 

українського композитора, письменника, педагога, музичного та громадського 

діяча (1841–1908). 

12 – 200 років від дня народження Штернберга Василя Івановича, 

українського та російського живописця (1818–1845). 

– 70 років від дня народження Навротського Василя Всеволодовича, 

українського співака (бас), педагога, народного артиста України (1948). 

– 70 років від дня народження Сторожук Зої Миколаївни, українського 

редактора кіно (1948). 

– 70 років від дня народження Ткаченка (Чорновус)  Миколи Никифо-

ровича, українського поета (1948–2006). 

– 65 років від дня народження Завгороднього Миколи Володимирови-

ча, українського театрального актора, народного артиста України (1953). 

13 – 175 років від дня народження Вербицького Миколи Андрійовича, 

українського письменника, громадського діяча (1843–1909). 

– 85 років від дня народження Перфілова Лева Олексійовича, українсь-

кого та російського актора театру і кіно, заслуженого артиста України (1933–

2000). 

– 70 років від дня народження Жолдака Богдана Олексійовича, україн-

ського письменника, сценариста, драматурга (1948). 

14 – 120 років від дня народження Васильєва Василя Володимировича, 

українського актора музичної комедії, педагога, заслуженого артиста УРСР 

(1898–1987). 

– 120 років від дня народження Стефановича Михайла Павловича, 

українського співака (бас), режисера і музикознавця, історика театру, народно-

го артиста УРСР, лауреата Державної премії СРСР (1898–1970). 

– 110 років від дня народження Тернюка Петра Івановича, українського 

актора,  театрознавця, перекладача, педагога (1908–1982). 

– 100 років від дня народження Зуєва Володимира Олександровича, 

українського архітектора, заслуженого архітектора УРСР (1918–1986). 

– 70 років від дня народження  Гордєєва Сергія Івановича, українського 

режисера, мистецтвознавця, педагога, заслуженого діяча мистецтв України 

(1948). 

– 65 років від дня народження Попенко Ірини Костянтинівни, українсь-

кого графіка (1953). 

– 55 років від дня народження Білецької Тетяни Миколаївни, українсь-

кої артистки балету, народної артистки України (1963). 

15 – 80 років від дня народження Малишка Миколи Олексійовича, 

українського живописця, графіка, заслуженого художника України, лауреата 

Національної премії України імені Тараса Шевченка (1938). 

– 75 років від дня народження Колісниченка Анатолія Іларіоновича, 

українського письменника, літературознавця, педагога (1943–2015). 
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– 70 років від дня народження Віргуш Наталії Василівни, української 

поетеси, заслуженого журналіста України (1948). 

– 65 років від дня народження Корягіна Миколи Івановича, українсько-

го живописця, дизайнера (1953). 

– 65 років від дня народження Куценка Леоніда Васильовича, українсь-

кого літературознавця, критика, педагога, заслуженого працівника освіти Укра-

їни (1953–2006). 

– 65 років від дня народження Хостікоєва Анатолія Георгійовича, укра-

їнського актора театру і кіно, режисера, антрепренера, народного артиста Укра-

їни, лауреата Державної премії України ім. Т. Г. Шевченка (1953). 

– 60 років від дня народження Жілінскайте Крістіни Казимерівни, 

українського живописця, майстра декоративно-ужиткового мистецтва (вітраж, 

художнє скло), заслуженого художника України (1958). 

16 – 205 років від дня народження Гулака-Артемовського (справж. – 

Артемовський) Семена Степановича, українського і російського оперного спі-

вака (баритон), композитора, драматурга (1813–1873). 

– 130 років від дня народження Ільїна Семена Івановича, українського 

співака (бас), педагога, заслуженого артиста УРСР (1888–1972). 

– 120 років від дня народження Левицької (справж. – Кашко) Анастасії 

Зіновіївни, української співачки (мецо-сопрано), народної артистки УРСР 

(1898–1955). 

– 95 років від дня народження Заневчик-Менкуш  Ярослави Михайлів-

ни, українського майстра декоративно-ужиткового мистецтва (художня вишив-

ка; 1923–2015). 

– 65 років від дня народження Коломієць Наталії Іванівни, української 

театральної актриси, заслуженої артистки України (1953). 

– 50 років від дня смерті Маланюка Євгена Филимоновича, українсь-

кого письменника, публіциста, мистецтвознавця, літературного критика, перек-

ладача, громадського і політичного діяча (1897–1968). 

17 – 130 років від дня народження Акуленка Миколи Івановича, укра-

їнського оперного співака (драматичний тенор; 1888–1971). 

– 115 років від дня народження Іващенка Федора Михайловича, укра-

їнського режисера-документаліста (1903–1976). 

– 110 років від дня народження Влизька Олекси Федоровича, українсь-

кого письменника (1908–1934). 

– 75 років від дня народженні Едера Тадея Олександровича, українсь-

кого театрального режисера, заслуженого працівника культури України (1943). 

– 75 років від дня народження Недашківської Раїси Степанівни, україн-

ської актриси театру і кіно, громадського діяча, народної артистки України 

(1943). 

18 – 100 років від дня народження Артамонова Олексія Михайловича, 

українського живописця, народного художника України (1918–2011). 
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– 100 років від дня народження Романовського Олексія Корнійовича, 

українського літературознавця, перекладача, критика, громадського і політич-

ного діяча (1918–2014). 

– 95 років від дня народження Гладкого Михайла Захаровича, україн-

ського живописця, графіка, скульптора (1923–2009). 

– 85 років від дня народження Мірошниченко Тетяни Кузьмівни, укра-

їнської театральної актриси, народної артистки України (1933–2009). 

– 80 років від дня народження Довбні Петра Івановича, українського 

співака (тенор), педагога, народного артиста України (1938). 

– 70 років від дня народження Пономарьової Людмили Євгенівни, 

українського мистецтвознавця (1948). 

– 70 років від дня народження Трубникової Тамари Григорівни, україн-

ського редактора кіно (1948). 

– 55 років від дня народження Титенка Панаса Михайловича, українсь-

кого живописця (1963). 

19 – 125 років від дня народження Грушевського Федора Тимофійови-

ча, українського співака (бас), педагога (1893–1970). 

– 90 років від дня народження Клокова В’ячеслава Михайловича, укра-

їнського скульптора, заслуженого діяча мистецтв України (1928–2007). 

 – 60 років від дня народження Коробіної Світлани Віталіївни, україн-

ського організатора кіновиробництва (1958). 

– 60 років від дня народження Михайліва Ігоря Степановича, українсь-

кого хорового диригента, педагога, заслуженого працівника культури України 

(1958). 

20 – 130 років від дня народження Барвінського Василя Олександро-

вича, українського композитора, піаніста, музикознавця, педагога, диригента 

(1888–1963). 

– 120 років від дня народження Калиниченка Луки Петровича, україн-

ського художника-реставратора та мистецтвознавця (1898–1968). 

– 110 років від дня народження Пригари Марії Аркадіївни, української 

поетеси, перекладачки (1908–1983). 

– 105 років від дня народження Лебедєва Георгія Олександровича, 

українського художника-архітектора, мистецтвознавця (1913–2004). 

– 90 років від дня народження Немировича Івана Олексійовича, укра-

їнського письменника, бандуриста (1928–1986). 

– 70 років від дня народження Пастуха Романа Івановича, українського 

поета, публіциста, краєзнавця, журналіста, етнографа, фольклориста, літерату-

рознавця, культурного та громадського діяча (1948). 

– 70 років від дня народження Цибульського Адама Миколайовича, 

українського актора театру і кіно, заслуженого артиста України (1948). 

– 75 років від дня смерті Теплицького Леоніда Олександровича, укра-

їнського архітектора (1906–1943). 
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21 – 95 років від дня народження Левіна Василя Миколайовича, укра-

їнського кінорежисера, сценариста, художника, заслуженого діяча мистецтв 

України (1923–1998). 

– 80 років від дня народження Зюлковського Цезаря Юліановича, укра-

їнського хорового диригента, музиканта, педагога, заслуженого працівника ку-

льтури України (1938). 

– 75 років від дня народження Судакова Олександра Леонідовича, 

українського живописця, заслуженого художника України (1943). 

22 – 110 років від дня народження Головатого Василя Антоновича, 

українського живописця (1908–1979). 

– 105 років від дня народження Сидоренко Дарії Антонівни, українсько-

го майстра декоративно-ужиткового мистецтва (вишивка), заслуженого майстра 

народної творчості України (1913–1996). 

– 70 років від дня народження Анісімова Валерія Михайловича, україн-

ського кінооператора-постановника, заслуженого діяча мистецтв України 

(1948). 

– 65 років від дня народження Бендерова Валерія Дмитровича, україн-

ського співака (драматичний тенор), заслуженого артиста України (1953–2017). 

– 60 років від дня народження Кузьми Бориса Івановича, українського 

архітектора,  графіка, народного художника України (1958). 

23 – 260 років від дня народження Капніста Василя Васильовича, укра-

їнського поета, драматурга, громадського і політичного діяча (1758–1823). 

– 140 років від дня народження Малевича Казимира Севериновича, 

українського і російського художника-авангардиста, скульптора, педагога, тео-

ретика мистецтва (1878–1935). 

– 105 років від дня народження Кустенка Олексія Михайловича, укра-

їнського письменника, педагога (1913–1993). 

– 95 років від дня народження Константинова Валентина Костянтино-

вича, українського живописця, скульптора (1923–2012). 

– 70 років від дня народження Бутенка Леоніда Михайловича, україн-

ського хорового диригента, мистецтвознавця, педагога, заслуженого діяча мис-

тецтв України (1948). 

– 70 років від дня народження Довженко Лесі Григорівни, українського 

художника монументально-декоративного мистецтва, живописця, графіка 

(1948–2011). 

– 70 років від дня народження Кудлаєнка Дмитра Нестеровича, україн-

ського художника декоративно-ужиткового мистецтва (кераміка, дерево, стан-

кова скульптура; 1948). 

– 65 років від дня народження Штинько (Хмельовська) Валентини Сер-

гіївни, української поетеси, прозаїка, публіциста, педагога, заслуженого жур-

наліста України (1953). 

– 60 років від дня народження Кралюка Петра Михайловича, українсь-

кого прозаїка, літературознавця, заслуженого діяча науки і техніки України 

(1958). 
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– 60 років від дня народження Моргулян Євгенії Вікторівни, українсь-

кого художника театру та телебачення (1958). 

– 55 років від дня народження Москальця Костя (Костянтин) Вілійови-

ча, українського письменника, перекладача, літературного критика, музиканта, 

лауреата Національної премії України імені Тараса Шевченка (1963). 

24 – 90 років від дня народження Пекаря Володимира Павловича, укра-

їнського хорового диригента, педагога, заслуженого діяча мистецтв УРСР 

(1928–1990). 

– 85 років від дня народження Фролової Клавдії Павлівни, українського 

прозаїка, літературознавця, критика (1933–2010). 

– 70 років від дня народження Пікулицького Богдана Романовича, 

українського графіка, заслуженого художника України (1948). 

– 70 років від дня народження Щербатих (псевд. – Стас Тризубий)  

Станіслава Івановича, українського і російського барда, художника (1948–

2007). 

– 65 років від дня народження Яковини Юліана Івановича, українсько-

го кінооператора, режисера, фотохудожника, громадського діяча (1953). 

– 60 років від дня народження Баклай Наталії Михайлівни, української 

поетеси, прозаїка (1958). 

25 – 115 років від дня народження Філіппова Віталія Костянтиновича, 

українського кінооператора (1903–1978). 

– 70 років від дня народження Кузьменка Володимира Даниловича, 

українського письменника, журналіста, заслуженого працівника культури Укра-

їни (1948–2007). 

– 60 років від дня народження Кравченко Галини Борисівни, українсь-

кого графіка, заслуженого художника України (1958). 

– 55 років від дня народження Кузана Василя Васильовича, українсько-

го письменника, журналіста, педагога (1963). 

26 – 155 років від дня народження Бажанського Івана Миколайовича, 

українського письменника, педагога, фотохудожника (1863–1933). 

– 85 років від дня народження Гузара Любомира Ярославовича, україн-

ського релігійного та громадського діяча, патріарха-предстоятеля УГКЦ (1933–

2017). 

– 85 років від дня народження Козуліна Михайла Яковича, українського 

живописця, графіка, заслуженого художника України (1933–2012). 

– 80 років від дня народження Бегми Володимира Володимировича, 

українського театрального режисера, заслуженого діяча мистецтв України 

(1938–2007). 

– 60 років від дня народження Чередниченка Олександра Миколайо-

вича, українського живописця, заслуженого художника України (1958). 

27 – 110 років від дня народження Зноска-Боровського Олександра 

Федоровича, українського композитора, заслуженого діяча мистецтв УРСР 

(1908–1983). 



                                                                                                                           Лютий

  

41 

 

– 95 років від дня народження Слободян Наталії Василівни, української 

артистки балету, педагога, народної артистки України (1923–2013). 

– 90 років від дня народження Нагнибіди Валентина Кузьмовича, укра-

їнського майстра декоративно-ужиткового мистецтва (різьба по дереву), заслу-

женого майстра народної творчості УРСР (1928–1985). 

– 70 років від дня народження Кулавіна Валерія Миколайовича, укра-

їнського художника театру (1948). 

28 – 120 років від дня народження Жилка Юрія Зіновійовича, українсь-

кого поета, журналіста, педагога (1898–1938). 

– 90 років від дня народження Волощук Стефанії Михайлівни, україн-

ського майстра художньої кераміки (1928–1985). 

– 80 років від дня народження Турчака Стефана Васильовича, україн-

ського диригента, педагога, народного артиста СРСР, Героя Соціалістичної 

Праці, лауреата Державної премії УРСР ім. Т. Г. Шевченка (1938–1988). 

– 70 років від дня народження Гуменюк (Куземко) Марії Василівни, 

українського прозаїка, громадсько-політичної діячки (1948). 

– 70 років від дня народження Пацукевича Віктора Олексійовича, укра-

їнського композитора (1948–1996). 

– 65 років від дня народження Ткаченко (Марчук) Наталії Юріївни, ук-

раїнської письменниці, літературного критика, перекладача, педагога (1953). 

– 60 років від дня народження Куликова Олександра Петровича, укра-

їнського письменника (1958). 

– 60 років від дня народження Сандулеси (Сандулесу) Лілії Василівни, 

української і молдавської естрадної співачки, народної артистки України 

(1958). 
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1 – 160 років від дня народження Тутковського Павла Аполлоновича, 

українського геолога, археолога, бібліографа (1858–1930). 

– 150 років від дня народження Лопатинського Лева Васильовича, 

українського актора, письменника, театрального діяча (1868–1914). 

– 135 років від дня народження Гануляка Григорія Григоровича, укра-

їнського письменника і видавця (1883–1945). 

– 110 років від дня народження Чуприни Олексія Сергійовича, україн-

ського кобзаря та бандуриста (1908–1993). 

– 105 років від дня народження Балицького Павла Степановича, укра-

їнського майстра декоративно-ужиткового мистецтва (гончарство; 1913–1984). 

– 80 років від дня народження Брондукова Борислава Миколайовича, 

українського кіноактора, народного артиста України (1938–2004). 

– 70 років від дня народження Колісника Петра Денисовича, українсь-

кого актора, театрального режисера, педагога, заслуженого діяча мистецтв Ук-

раїни (1948). 

– 70 років від дня народження Лящука Василя Кіндратовича, українсь-

кого поета, перекладача (1948). 

2 – 225 років від дня народження Кеппена Петра Івановича, українсько-

го і російського етнографа, географа, бібліографа та історика (1793–1864). 

– 105 років від дня народження Швіндіна Федора Гавриловича, україн-

ського письменника (1913–1943). 

– 90 років від дня народження Лобуренка Євгена Івановича, українсь-

кого альтиста, заслуженого діяча мистецтв України (1928–1997). 

– 65 років від дня народження Зубицького Володимира Даниловича, 

українського композитора, диригента, заслуженого діяча мистецтв України 

(1953). 

3 – 130 років від дня народження Королевої Наталени Андріанівни, ук-

раїнської письменниці, мистецтвознавця, археолога у Чехії (1888–1966). 

– 115 років від дня народження Драган Ганни Костянтинівни, українсь-

кої народної співачки (1903–1986). 

– 110 років від дня народження Романова Герасима Миколайовича, 

українського живописця (1908–1966). 

– 100 років від дня народження Барахаєва Олексія Ісайовича, українсь-

кого сценариста (1918–1979). 

– 100 років від дня народження Юхна Івана Івановича, українського 

живописця (1918–1978). 

– 90 років від дня народження Барана Михайла Миколайовича, україн-

ського бандуриста, поета, диригента, композитора, художника, заслуженого ді-

яча мистецтв України (1928–2004). 
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– 80 років від дня народження Березового Василя Миколайовича, укра-

їнського письменника, художника, педагога (1938–2015). 

4 – 80 років від дня народження Ілька Івана Івановича, українського 

живописця, заслуженого художника України (1938). 

– 75 років від дня народження Литвина Миколи Степановича, україн-

ського кобзаря, композитора, поета, журналіста, громадського діяча (1943). 

5 – 115 років від дня народження Забіли Наталі Львівни, української 

письменниці, перекладачки (1903–1985). 

– 85 років від дня народження Надєждіна Євгена Валер’яновича, укра-

їнського художника декоративно-ужиткового мистецтва (кераміка), графіка 

(1933–2013). 

– 75 років від дня народження Клочека Григорія Дмитровича, україн-

ського критика, літературознавця, заслуженого діяча науки і техніки України 

(1943). 

– 65 років від дня народження Постернака В’ячеслава Костянтинови-

ча, українського майстра декоративно-ужиткового мистецтва (художня обробка 

металу; 1953). 

– 60 років від дня народження Чабана Миколи Петровича, українського 

письменника, публіциста, краєзнавця, заслуженого журналіста України (1958). 

6 – 90 років від дня народження Гуріна Василя Даниловича, українсь-

кого актора театру і кіно, народного артиста України (1928–2000). 

– 80 років від дня народження Ясинського Петра Григоровича, україн-

ського кінорежисера (1938). 

7 – 120 років від дня народження Семаки-Нижанківської Меланії, укра-

їнської письменниці, журналіста (1898–1973). 

– 110 років від дня народження Грубера Йони Ісааковича, українського 

письменника, перекладача, педагога (1908–1980). 

– 65 років від дня народження Дмитрів Ярослави Петрівни, української 

поетеси, перекладача, критика (1953). 

8 – 120 років від дня народження Тіца Михайла Дмитровича, українсь-

кого композитора, піаніста, педагога (1898–1978). 

– 110 років від дня народження Широкова Анатолія Георгійовича, 

українського графіка, заслуженого художника України (1908–1993). 

– 80 років від дня народження Барабаша Василя Кириловича, українсь-

кого живописця, графіка (1938). 

– 80 років від дня народження Винокура Олександра Григоровича, 

українського композитора, педагога (1938–2016). 

– 65 років від дня народження Литвина Олександра Миколайовича, 

українського живописця (1953). 

9 – 204 роки від дня народження Шевченка Тараса Григоровича, укра-

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

– 165 років від дня народження Цеглинського Григорія Івановича, 

українського драматурга, педагога (1853–1912). 
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– 95 років від дня народження Олійника Миколи Яковича, українського 

письменника, журналіста (1923–1997). 

– 90 років від дня народження Шатух Віри Гаврилівни, українського 

скульптора (1928–2005). 

– 85 років від дня народження Грицюка Владилена Григоровича, укра-

їнського співака (бас), народного артиста України (1933–2004). 

– 75 років від дня народження Найдена Євгена Семеновича, українсько-

го живописця, графіка, письменника, заслуженого художника України (1943). 

10 – 95 років від дня народження Каца Адама Захаровича, українського 

живописця, заслуженого діяча мистецтв УРСР (1923–1984). 

– 90 років від дня народження Бойко Лариси Терентіївни, української 

театральної актриси, народної артистки України (1928–2012). 

– 90 років від дня народження Островерхого Івана Леонтійовича, укра-

їнського композитора, музиканта, художника (1928–2015). 

– 75 років від дня народження Липника Анатолія Миколайовича, укра-

їнського співака (баритон), педагога, народного артиста України (1943). 

– 70 років від дня народження Левадного Олександра Миколайовича, 

українського художника декоративно-ужиткового мистецтва (ткацтво), педаго-

га, народного художника України (1948). 

– 65 років від дня народження Петриненка Тараса Гаринальдовича, 

українського композитора, музиканта, поета, співака (баритон), народного ар-

тиста України, лауреата Державної премії України ім. Т. Г. Шевченка (1953). 

– 157 років від дня смерті Шевченка Тараса Григоровича, українського 

поета, художника, мислителя (1814–1861). 

11 – 170 років від дня народження Ягна Олександра-Едуарда Юлійо-

вича, українського архітектора, художника, майстра художньої кераміки 

(1848–1922). 

– 130 років від дня народження Чечвянського (справж. – Губенко) Васи-

ля Михайловича, українського письменника-гумориста (1888–1937). 

– 120 років від дня народження Бобинського Василя Петровича, україн-

ського поета, журналіста, перекладача (1898–1938). 

– 80 років від дня народження Теплова Володимира Володимировича, 

українського поета (1938). 

12 – 150 років від дня народження Азерської Єлизавети Григорівни, 

української і російської співачки (мецо-сопрано), педагога (1868–1946). 

– 115 років від дня народження Рощиб’юка Михайла Івановича, україн-

ського майстра декоративно-ужиткового мистецтва (художня кераміка; 1903–

1972). 

– 90 років від дня народження Гальперіна Юлія Аркадійовича, україн-

ського графіка, народного художника України (1928–2015). 

– 85 років від дня народження Смирнова Віктора Васильовича, росій-

ського і українського письменника, кінодраматурга, заслуженого діяча мис-

тецтв України (1933). 
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– 80 років від дня народження Чира Нестора Івановича, українського 

поета, публіциста, громадського і політичного діяча (1938–2014). 

– 60 років від дня народження Вінтаєвої Наталії Сергіївни, українського 

графіка, педагога (1958). 

13 – 130 років від дня народження Граната Касіяна Харитоновича, 

українського письменника (1888–1977). 

– 130 років від дня народження Макаренка Антона Семеновича,  укра-

їнського письменника і педагога (1888–1939). 

– 80 років від дня народження Кононенка Григорія Йосиповича, укра-

їнського театрального режисера, актора, сценографа, педагога, народного арти-

ста України (1938–2006). 

– 75 років від дня народження Буряка Бориса Григоровича, українсько-

го співака (тенор), заслуженого артиста України (1943).  

– 75 років від дня народження Панасюка Миколи Володимировича, 

українського прозаїка, журналіста (1943). 

– 65 років від дня народження Слободи Валентини Володимирівни, 

українського кінознавця (1953). 

– 55 років від дня народження Іваненка Святослава Володимировича, 

українського скульптора (1963). 

– 55 років від дня народження Піскун Ірини Петрівни, українського ху-

дожника декоративно-ужиткового мистецтва (петриківський розпис; 1963). 

– 85 років від дня смерті Пачовського Михайла Івановича (псевд. —

 Михань Лопач), українського письменника, педагога, композитора-аматора, 

фольклориста, громадського діяча (1861–1933). 

14 – 90 років від дня народження Толстих Олександра Павловича, 

українського кіноактора, заслуженого артиста України (1928–1997). 

– 75 років від дня народження Юрченко Людмили Володимирівни, ук-

раїнської співачки (мецо-сопрано), народної артистки України, лауреата Націо-

нальної премії України імені Тараса Шевченка (1943). 

– 50 років від дня народження Грунської Тетяни Аврамівни, українсь-

кої письменниці (1968). 

15 – 165 років від дня народження Волошка Степана Матвійовича, 

українського актора, співака (тенор), педагога (1853–1928). 

– 115 років від дня народження Арсенка (справж. – Попсуйшапка) Арсе-

на Діонисовича, українського і білоруського співака (баритон), народного ар-

тиста БРСР (1903–1945). 

– 110 років від дня народження Щеглова Олексія Михайловича, укра-

їнського художника театру, графіка (1908–1980). 

– 80 років від дня народження Синєпольського Ігоря Івановича, укра-

їнського живописця, заслуженого художника України (1938). 

– 75 років від дня народження Катілова Олександра Михайловича, 

українського живописця, майстра декоративно-ужиткового мистецтва (художня 

обробка дерева та металу), заслуженого майстра народної творчості України 

(1943). 
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16 – 155 років від дня народження Головкова Герасима Семеновича, 

українського живописця (1863–1919). 

– 135 років від дня народження Фраєрмана Теофіла Борисовича, укра-

їнського живописця (1883–1957). 

– 110 років від дня народження Паламарчук Глафіри Петрівни, україн-

ського мистецтвознавця (1908–2000). 

– 70 років від дня народження Левицького Михайла Васильовича, 

українського поета, перекладача, художника-графіка,  громадського діяча 

(1948). 

– 65 років від дня народження Антоненка Миколи Івановича, українсь-

кого диригента, режисера масових заходів, народного артиста України (1953). 

– 55 років від дня народження Трохимченка Олексія Миколайовича, 

українського майстра декоративно-ужиткового мистецтва (художня обробка 

дерева; 1963). 

17 – 420 років від дня народження Гаватовича (Гават) Якуба, українсь-

кого і польського письменника, педагога, культурно-освітнього діяча (1598–

1679). 

– 135 років від дня народження Богацького Павла Олександровича, 

українського письменника, журналіста, літературознавця, бібліографа, критика, 

громадського і політичного діяча (1883–1962). 

– 115 років від дня народження Дольд-Михайлика (справж. – Михайлик) 

Юрія Петровича, українського письменника, драматурга, сценариста, критика 

та публіциста (1903–1966). 

– 100 років від дня народження Светашової Надії Андріївни, українсь-

кого бібліографа (1918–1990). 

– 100 років від дня народження Щеглова Павла Івановича, українського 

поета (1918–1983). 

– 85 років від дня народження Онищенка Олексія Семеновича, україн-

ського вченого, організатора науки, бібліотекознавця, культуролога, громадсь-

кого діяча, заслуженого діяча науки і техніки України, лауреата Державної 

премії України в галузі науки і техніки, академіка НАН України (1933). 

– 80 років від дня народження Звягінцева Ростислава Михайловича, 

українського живописця, заслуженого художника України (1938). 

– 80 років від дня народження Матвіїва Олександра Васильовича, укра-

їнського архітектора, заслуженого архітектора України, лауреата Державних 

премій України в галузі архітектури (1938–2006). 

18 – 125 років від дня народження Качмара Володимира Михайловича, 

українського і польського співака (бас), режисера, театрального та музичного 

критика, педагога (1893–1964). 

– 90 років від дня народження Аксютіної Елеонори Іванівни, українсь-

кої співачки (лірико-колоратурне сопрано), педагога, заслуженої артистки Ук-

раїни (1928–1994). 
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– 75 років від дня народження Вербеця Альберта Васильовича, україн-

ського та російського актора театру і кіно, письменника, драматурга, заслуже-

ного артиста України (1943–2015). 

– 75 років від дня народження Пєтухова Володимира Миколайовича, 

українського скульптора (1943). 

– 75 років від дня народження Шеренгового Олекси Гнатовича, україн-

ського прозаїка (1943–2008). 

– 75 років від дня народження Янголя Олексія Григоровича, українсь-

кого графіка, заслуженого художника України (1943–2009). 

– 70 років від дня народження Бабія Михайла Васильовича, українсько-

го живописця, графіка, заслуженого художника України (1948). 

– 70 років від дня народження Чмута Олексія Юхимовича, українського 

архітектора, заслуженого архітектора України (1948). 

19 – 180 років від дня народження Лучаківського Володимира Дмит-

ровича, українського письменника, перекладача, фольклориста, етнографа, 

громадського і культурного діяча (1838–1903). 

– 70 років від дня народження Басараби Василя Наумовича, українсько-

го письменника, журналіста, краєзнавця (1948). 

– 70 років від дня народження Неборака Павла Антоновича, українсь-

кого кінознавця (1948–1981). 

– 55 років від дня народження Мойсеєнка Володимира Олександрови-

ча, українського артиста естради, народного артиста України (1963). 

20 – 175 років від дня народження Брагіна Костянтина Олександрови-

ча, українського і російського співака (тенор), хормейстера, педагога (1843–?). 

– 120 років від дня народження Марфієвича Миколи Івановича, україн-

ського письменника (1898–1967). 

– 110 років від дня народження Тевельова Матвія Григоровича, україн-

ського письменника (1908–1962). 

– 80 років від дня народження Михайлюка Климентія Івановича, укра-

їнського поета, прозаїка, публіциста (1938). 

– 80 років від дня народження Шатілова Євгена Андрійовича, українсь-

кого живописця (1938–2012). 

– 65 років від дня народження Коваленка Івана Михайловича, україн-

ського художника, педагога (1953). 

21 – 165 років від дня народження Артинова Михайла Григоровича, 

українського архітектора (1853–1913). 

– 85 років від дня народження Бідняка Григорія Прокоповича, україн-

ського поета, прозаїка, заслуженого працівника культури України (1933). 

– 80 років від дня народження Бокотея Андрія Андрійовича, українсь-

кого майстра ужиткового та декоративного мистецтва (скло,  кераміка), народ-

ного художника України, лауреата Національної премії України імені Тараса 

Шевченка (1938). 

– 80 років від дня народження Марсюка Василя Андрійовича, українсь-

кого письменника, публіциста (1938). 
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– 70 років від дня народження Германа Олега Михайловича, українсь-

кого поета, публіциста, громадського діяча, заслуженого діяча мистецтв Украї-

ни (1948). 

– 70 років від дня народження Мизгіної Валентини Василівни, україн-

ського мистецтвознавця, музеєзнавця, заслуженого працівника культури Украї-

ни (1948). 

– 65 років від дня народження Єрофеєвої Ольги Юріївни, українського 

живописця, заслуженого художника України (1953). 

– 65 років від дня народження Лисенко Тетяни Михайлівни, українсь-

кого художника декоративно-ужиткового мистецтва (кераміка), живописця 

(1953). 

– 55 років від дня народження Вакуленка Олександра Сергійовича, 

українського художника декоративного мистецтва, заслуженого майстра на-

родної творчості України (1963). 

22 – 115 років від дня народження Улинця Олексія Михайловича, укра-

їнського коломийкаря (1903–1978). 

– 110 років від дня народження Пивоварова Григорія Леонтійовича, 

українського скульптора (1908–1942). 

– 80 років від дня народження Горностая Василя Прокоповича, україн-

ського композитора, педагога, заслуженого діяча мистецтв України (1938–

2005). 

– 80 років від дня народження Ліберди Ігоря Васильовича, українського 

поета, перекладача, журналіста (1938–2012). 

– 80 років від дня народження Савченка Віктора Васильовича, україн-

ського письменника, публіциста, драматурга (1938–2016). 

– 65 років від дня народження Андрушка Василя Івановича, українсь-

кого скульптора, живописця, поета (1953). 

– 65 років від дня народження Каліна Євгена Олександровича, україн-

ського кінооператора (1953). 

– 60 років від дня народження Шевченко Тетяни Володимирівни, укра-

їнського живописця (1958). 

– 50 років від дня народження Савицької Жанни Борисівни, української 

поетеси, журналіста (1968).  

23 – 175 років від дня народження Целевича Юліана Андрійовича, 

українського історика, педагога, культурного і громадського діяча (1843–1892). 

– 140 років від дня народження Рознатовського Дмитра Івановича, 

українського оперного співака (баритон), педагога (1878–1957). 

– 115 років від дня народження Петрашевич Галини Львівни, українсь-

кого скульптора, народного художника України (1903–1999). 

– 100 років від дня народження Гребенюка Івана Федоровича, українсь-

кого письменника (1918–1982). 

– 95 років від дня народження Антківа Михайла Михайловича, україн-

ського хорового диригента, мистецтвознавця (1923–1993). 
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– 95 років від дня народження Кудієвського Костянтина Гнатовича, 

українського письменника, журналіста, кінодраматурга (1923–1992). 

– 70 років від дня народження Комісарова Олега Вадимовича, українсь-

кого хорового диригента, педагога, заслуженого діяча мистецтв України (1948). 

– 55 років від дня народження Богдановича Олексія Володимировича, 

українського актора театру і кіно, народного артиста України, лауреата Держа-

вної премії України ім. Т. Г.  Шевченка (1963). 

– 55 років від дня народження Іващук Галини Миколаївни, українсько-

го майстра декоративно-ужиткового мистецтва (художнє ткацтво; 1963). 

24 – 190 років від дня народження Лебединцева Феофана Гавриловича, 

українського літературознавця, історика, редактора, журналіста, педагога, церко-

вного та громадського діяча (1828–1888). 

– 140 років від дня народження Пстрака Ярослава Васильовича, укра-

їнського живописця і графіка (1878–1916). 

– 130 років від дня народження Кипоренка-Доманського (справж. – Ки-

поренко) Юрія Степановича, українського співака (драматичний тенор), педа-

гога, народного артиста УРСР, лауреата Державної премії СРСР (1888–1955). 

– 120 років від дня народження Антошенкова Григорія Івановича, ро-

сійського і українського театрального актора, режисера, педагога, народного 

артиста РРФСР (1898–1970). 

– 95 років від дня народження Сухорукової Галини Станіславівни, ук-

раїнської співачки (сопрано), заслуженої артистки України (1923–2007). 

– 80 років від дня народження Довгань Оксани Григорівни, української 

поетеси, журналіста, перекладача (1938). 

25 – 135 років від дня народження Гринюка Леся (Олекса Якимович), 

українського письменника, перекладача, редактора, громадського діяча (1883–

1911). 

– 105 років від дня народження Козаченка Василя Павловича, україн-

ського письменника, лауреата Державної премії УРСР ім. Т. Г. Шевченка 

(1913–1995). 

– 90 років від дня народження Лопухової Надії Йосипівни, українського 

живописця,  графіка, народного художника України (1928–2014). 

– 85 років від дня народження Сингаївського Володимира Івановича, 

українського живописця, монументаліста, заслуженого діяча мистецтв України 

(1933–2007). 

– 65 років від дня народження Кириліної Ірини Яківни, українського 

композитора, музикознавця, заслуженого діяча мистецтв України (1953–2017). 

26 – 95 років від дня народження Шевченка Михайла Івановича, укра-

їнського співака (баритон), народного артиста України (1923–1993). 

– 80 років від дня народження Петренка Олексія Васильовича, україн-

ського та російського актора театру і кіно, народного артиста України та 

РРФСР (1938–2017). 
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– 70 років від дня народження Авраменко (Косенко) Галини Миколаїв-

ни, українського бібліотекаря-бібліографа, краєзнавця, заслуженого працівника 

культури України (1948). 

– 60 років від дня народження Вареник Наталії Володимирівни, україн-

ської поетеси, прозаїка, журналіста (1958). 

– 60 років від дня  народження Левченка Віктора Леонідовича, україн-

ського живописця, заслуженого художника України (1958). 

– 60 років від дня народження Фарини Ігоря Андрійовича, українського 

письменника, перекладача, журналіста, літературного критика, краєзнавця  

(1958). 

27 – 105 років від дня народження Жолкова Бориса Михайловича, 

українського організатора кіновиробництва (1913–1973). 

– 100 років від дня народження Твердохліб (Банах) Ірини Іванівни, 

українського художника, ілюстратора книжок, майстра народної вибійки (1918–

2013). 

– 75 років від дня народження Іщенка Юрія Петровича, українського 

живописця, заслуженого художника України (1943). 

– 60 років від дня народження Кондратюк Олени Євгенівни, українсь-

кого живописця (1958). 

28 – 155 років від дня народження Суходольського Олексія Львовича, 

українського театрального актора і режисера, антрепренера, перекладача (1863–

1936). 

– 80 років від дня народження Лупія Олеся (Олександр) Васильовича, 

українського поета, прозаїка, драматурга, сценариста, заслуженого діяча мис-

тецтв України, лауреата Державної премії України ім. Т. Г. Шевченка (1938). 

– 80 років від дня народження Очеретного Володимира Феодосійовича, 

українського фотохудожника, краєзнавця, заслуженого журналіста України 

(1938–2005). 

– 80 років від дня народження Якушенка Олексія Михайловича, укра-

їнського графіка (1938). 

– 70 років від дня народження Славинського Миколи Борисовича, 

українського письменника, літературного критика, журналіста (1948). 

– 65 років від дня народження Столєтової Любові Дмитрівни, українсь-

кого майстра декоративно-ужиткового мистецтва (художнє ткацтво; 1953). 

– 55 років від дня народження Мацієвського Івана Григоровича, укра-

їнського художника декоративно-ужиткового мистецтва (скло; 1963). 

– 85 років від дня смерті Турянського Осипа Васильовича, українсько-

го письменника, літературного критика, педагога (1880–1933). 

29 – 155 років від дня народження Манька Леоніда Яковича, українсь-

кого драматурга і актора (1863–1922). 

– 110 років від дня народження Варпаховського Леоніда Вікторовича, 

українського і російського режисера театру і кіно, сценариста, кінознавця, на-

родного артиста РРФСР (1908–1976). 
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– 80 років від дня народження Богдашевського Юрія Борисовича, укра-

їнського театрального критика, публіциста, заслуженого діяча мистецтв Украї-

ни (1938–2013). 

– 65 років від дня народження Воробей Марії Іванівни, української пое-

теси, прозаїка, драматурга (1953). 

– 65 років від дня народження Полюги Михайла Юрійовича, українсь-

кого поета, прозаїка (1953). 

– 55 років від дня народження Берлізової Ірини Володимирівни, україн-

ської співачки (лірико-колоратурне сопрано), заслуженої артистки України 

(1963). 

30 – 225 років від дня народження Шімзера Йоана-Баптиста Антоно-

вича, українського скульптора (1793–1856). 

– 115 років від дня народження Тамарського Юрія Хомича, українсько-

го кінооператора (1903–1987). 

– 100 років від дня народження Жолдака Олеся (Олексій) Івановича, 

українського поета, сатирика, сценариста, перекладача (1918–2000). 

– 95 років від дня народження Слісаренка Анатолія Олексійовича, 

українського кінорежисера, драматурга, заслуженого діяча мистецтв України 

(1923–1997). 

– 75 років від дня народження Кучеренко Зої Василівни, українського 

мистецтвознавця (1943). 

31– 60 років від дня народження Стасюк Тетяни Іванівни, українського 

композитора (1958). 
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1 – 180 років від дня народження Тарновського Василя Васи-

льовича (молодший), українського діяча культури, мецената, колек-

ціонера (1838–1899). 
 – 110 років від дня народження Кульчицького Миколи Леонідовича, 

українського кінооператора, заслуженого діяча мистецтв України (1908–1992). 

– 100 років від дня народження Боні Григорія Васильовича, українсько-

го живописця, заслуженого художника УРСР (1918–1989). 

2 – 170 років від дня народження Пухальського Володимира 

В’ячеславовича, українського і російського піаніста, композитора, педагога, 

музичного діяча (1848–1933). 

– 135 років від дня народження Грищенка Олексія Васильовича, укра-

їнського живописця і мистецтвознавця (1883–1977). 

– 125 років від дня народження Протопопова Сергія Володимировича, 

українського музикознавця, композитора, хорового диригента, педагога (1893–

1954). 

– 110 років від дня народження Завгороднього Сергія Олексійовича, 

українського письменника (1908–1994). 

– 100 років від дня народження Куліченка Леоніда Васильовича, укра-

їнського письменника (1918–1977). 

– 95 років від дня народження Широкова Олексія Олександровича, 

українського живописця, заслуженого діяча мистецтв України (1923–1992). 

– 70 років від дня народження Кулиняка Данила Івановича, українсько-

го письменника, публіциста, історика, заслуженого журналіста України (1948–

2016). 

3 – 115 років від дня народження Лесі Верховинки (справж. – Лагодин-

ська-Кучковська Ярослава-Олександра Миколаївна), української письменниці 

(1903–1936). 

– 110 років від дня народження Олійника Степана Івановича, українсь-

кого поета-гумориста, сатирика, журналіста, лауреата Державної премії СРСР 

(1908–1982). 

– 100 років від дня народження Гончара Олеся (Олександр) Терентійо-

вича, українського письменника, громадського діяча, Героя України, Героя 

Соціалістичної Праці, лауреата Державних премій СРСР та Державної премії 

УРСР ім. Т. Г. Шевченка (1918–1995). 

– 60 років від дня народження Бетліємської Людмили Василівни, укра-

їнського скульптора (1958). 

– 60 років від дня народження Калюжної Галини Михайлівни, україн-

ської поетеси (1958–2011).  
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– 60 років від дня народження Морозова Олександра Івановича, укра-

їнського театрального актора, заслуженого артиста України (1958). 

– 55 років від дня народження Стеценко Оксани Володимирівни, укра-

їнської актриси театру і кіно, заслуженої артистки України (1963). 

4 – 160 років від дня народження Дмитренка Юрія (Георгій) Мелетійо-

вича, українського архітектора (1858–1918). 

– 115 років від дня народження Навроцького Сигізмунда Францевича, 

українського кінорежисера, сценариста (1903–1976). 

– 85 років від дня народження Кісіна Віктора Борисовича, українського 

кінорежисера, педагога, заслуженого діяча мистецтв України (1933–1997). 

– 80 років від дня народження Гомона Олексія Олександровича, укра-

їнського артиста балету і хореографа, народного артиста України (1938–2003). 

– 80 років від дня народження Ємця Володимира Володимировича, 

українського живописця, народного художника України (1938). 

– 65 років від дня народження Пасічника Михайла Павловича, україн-

ського поета, прозаїка, заслуженого діяча мистецтв України (1953). 

– 65 років від дня народження Цісик Квітки (Квітослава-Орися), амери-

канської співачки українського походження (1953–1998). 

– 60 років від дня народження Баглай Ольги  Федорівни, української 

бандуристки, хорового диригента, педагога (1958). 

– 60 років від дня народження Бойка Сергія Валентиновича, українсь-

кого актора театру і кіно, заслуженого артиста України (1958). 

– 60 років від дня народження Федірка Анатолія Михайловича, україн-

ського живописця (1958). 

5 – 115 років від дня народження Бодика Лазаря Зусьєвича, українсько-

го кінорежисера (1903–1976). 

– 90 років від дня народження Кочевської Міри Петрівни, українського 

художника декоративно-ужиткового мистецтва (промисловий текстиль; 1928–

2006). 

– 90 років від дня народження Крупника Семена Самійловича, україн-

ського актора театру і кіно, народного артиста України (1928–2008). 

– 90 років від дня народження Крушельницької Лариси Іванівни, укра-

їнського бібліотекознавця, археолога та історика (1928–2017). 

– 75 років від дня народження Ващенка Анатолія Андрійовича, україн-

ського кінооператора (1943–1989). 

– 70 років від дня народження Агратіни Георгія Івановича, українсько-

го виконавця на народних інструментах, педагога, народного артиста України 

(1948). 

– 70 років від дня народження Фролова Володимира Давидовича, укра-

їнського театрального актора, народного артиста України (1948). 

– 65 років від дня народження Кепича Володимира Тарасовича, україн-

ського прозаїка (1953). 
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– 55 років від дня смерті Крушельницького Мар’яна Михайловича, 

українського актора, театрального режисера, педагога, народного артиста СРСР 

(1897–1963). 

6 – 145 років від дня народження Підгорецького Бориса Володимиро-

вича, українського етнографа, фольклориста, композитора,  музичного крити-

ка, хорового диригента та педагога (1873–1919). 

– 125 років від дня народження Щуровської-Росиневич Платоніди, 

українського хорового диригента, педагога (1893–1973). 

– 70 років від дня народження Кушпета Володимира Григоровича, 

українського бандуриста, музикознавця, педагога, заслуженого діяча мистецтв 

України (1948). 

– 70 років від дня народження Пивоварова Валентина Михайловича, 

українського співака (бас), народного артиста України (1948). 

– 65 років від дня народження Семендяєва Сергія Костянтиновича, 

українського графіка (1953). 

7 – 125 років від дня народження Василька (справж. – Миляєв) Василя 

Степановича, українського актора, режисера, педагога, театрознавця, народно-

го артиста СРСР (1893–1972). 

– 125 років від дня народження Рубінгера Романа Павловича, українсь-

кого скрипаля і педагога (1893–1964). 

– 115 років від дня народження Мізюна Григорія Михайловича, україн-

ського письменника (1903–1963). 
– 90 років від дня народження Пархоменко Ольги Михайлівни, україн-

ської скрипальки, педагога, заслуженої артистки України (1928–2011). 
– 80 років від дня народження Загравенка Анатолія Романовича, укра-

їнського поета (1938). 
– 75 років від дня народження Баля Євгена Миколайовича, українсько-

го прозаїка (1943). 

– 75 років від дня народження Пержана Штефана Івановича, українсь-

кого художника декоративно-ужиткового мистецтва (ювелірне мистецтво; 

1943). 

– 65 років від дня народження Жулінського Миколи Васильовича, 

українського живописця, графіка, монументаліста (1953). 

– 65 років від дня народження Іолопа Миколи Миколайовича, україн-

ського живописця (1953). 

– 55 років від дня народження Вакуленко Тамари Олексіївни, українсь-

кого художника декоративно-ужиткового мистецтва (петриківський розпис), 

заслуженого майстра народної творчості України (1963). 

8 – 145 років від дня народження Нижанківського Амвросія Юліано-

вича, українського театрального актора та балетмейстера (1873–1943). 

– 115 років від дня народження Тенети (справж. – Гурій) Бориса Йоса-

фовича, українського письменника (1903–1935). 

– 80 років від дня народження Синькевича Юлія Львовича, українсько-

го скульптора, народного художника України (1938). 
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– 65 років від дня народження Камінського Віктора Євстахійовича, 

українського композитора, заслуженого діяча мистецтв України, лауреата Наці-

ональної премії України імені Тараса Шевченка (1953). 

– 65 років від дня народження Штеця Миколи Мікулашевича, україн-

ського майстра декоративно-ужиткового мистецтва (художня обробка дерева), 

заслуженого майстра народної творчості України (1953). 

– 50 років від дня народження Шіта  Тараса Романовича, українського 

балетмейстера-постановника, педагога (1968). 

– 80 років від дня смерті Левицького Івана, українського композитора, 

хорового диригента, скрипаля і педагога (1875–1938). 

9 – 70 років від дня народження Ясьма Василя Дмитровича, українсько-

го педагога, бібліографо- та бібліотекознавця (1948–2014). 

– 55 років від дня народження Врублевського Василя Марцельовича, 

українського письменника, драматурга, перекладача, літературознавця, видавця 

та громадського діяча (1963). 

10 – 100 років від дня народження Чайки Якова Ілліча, українського 

скульптора і кераміста, народного художника України (1918–1995). 

– 90 років від дня народження Бойка Володимира Івановича, українсь-

кого співака (бас), народного артиста України (1928–2006). 

– 85 років від дня народження Близнеця Віктора Семеновича, українсь-

кого письменника (1933–1981). 

– 80 років від дня народження Булаха Григорія Івановича, українського 

письменника, перекладача, художника, актора, народного артиста України 

(1938). 

– 80 років від дня народження Полуденного Миколи Михайловича, 

українського співака (баритон), народного артиста України (1938–2005). 

11 – 80 років від дня народження Турянина Федора Васильовича, укра-

їнського хорового диригента, педагога, заслуженого діяча мистецтв України 

(1938–2013). 

– 70 років від дня народження Власенко Лариси Кирилівни, української 

театральної актриси, заслуженої артистки України (1948). 

– 65 років від дня народження Прокопова Сергія Миколайовича, укра-

їнського хорового диригента, педагога, заслуженого діяча мистецтв України 

(1953). 

– 65 років від дня народження Стеценка Кирила Вадимовича, українсь-

кого скрипаля, композитора, культуролога, педагога, громадського діяча, за-

служеного артиста України (1953). 

– 60 років від дня народження Гаврилець Ганни Олексіївни, українсь-

кого композитора, педагога, заслуженого діяча мистецтв України, лауреата На-

ціональної премії України імені Тараса Шевченка (1958). 

– 55 років від дня народження Радька Сергія Андрійовича, українського 

майстра декоративно-ужиткового мистецтва (кераміка), заслуженого майстра 

народної творчості України (1963). 
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– 80 років від дня смерті Верховинця (справж. – Костів) Василя Мико-

лайовича, українського композитора, диригента, хореографа, фольклориста, 

етнографа та педагога (1880–1938). 

12 – 195 років від дня народження Ільницького Василя Степановича, 

українського письменника, історика, театрального критика і культурного діяча 

(1823–1895). 

– 90 років від дня народження Жук Віри Никанорівни, українського 

краєзнавця, архівіста, історика, заслуженого працівника культури України 

(1928–2008). 

– 90 років від дня народження Химича Юрія Івановича, українського 

архітектора і графіка, педагога, заслуженого діяча мистецтв України (1928–

2003). 

– 75 років від дня народження Багатої (Марущенко) Ніни Павлівни, ук-

раїнської поетеси (1943). 

– 65 років від дня народження Панка Віталія Федоровича, українського 

художника декоративно-ужиткового мистецтва (петриківський розпис; 1953). 

13 – 115 років від дня народження Костенка Веніаміна Павловича, 

українського архітектора і художника (1903–1969). 

14 – 130 років від дня народження Нарбута Володимира Івановича, 

українського поета, літературного діяча (1888–1938). 

– 110 років від дня народження Бобровникова Кирила Вікторовича, 

українського художника кіно (1908–1986). 

– 95 років від дня народження Митяєвої Лідії Мефодіївни, українського 

художника по склу, народного художника України (1923–1996). 

– 85 років від дня народження Костюка Олександра Григоровича, укра-

їнського мистецтвознавця (1933–2000). 

– 70 років від дня народження Коршунової Лариси Володимирівни, ук-

раїнської актриси театру і кіно, заслуженої артистки України (1948). 

– 55 років від дня народження Даць Ірини Вільямівни, української опе-

рної співачки (сопрано), народної артистки України (1963). 

– 55 років від дня народження Долгош-Сопко Одарки Іванівни, україн-

ського живописця, графіка, скульптора (1963). 

– 55 років від дня народження Ширяєвої Олени Рудольфівни, українсь-

кої актриси музичної комедії, співачки (ліричне сопрано), заслуженої артистки 

України (1963). 

15 – 140 років від дня народження Аведикової (Аведикова-Потоцька) 

Єлизавети Андріївни, української театральної актриси, заслуженої артистки 

УРСР (1878–1968). 

– 100 років від дня народження Рєзника Ігоря Олександровича, україн-

ського живописця (1918–1977).  

– 80 років від дня народження Безпалківа Романа Михайловича, укра-

їнського живописця, заслуженого діяча мистецтв України (1938–2009). 

– 80 років від дня народження Гарвасюка Василя Юрійовича, українсь-

кого поета і прозаїка, педагога (1938). 
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– 80 років від дня народження Коржа Віктора Федоровича, українського 

поета, літературознавця (1938–2014). 

– 70 років від дня народження Редьки Олексія Кирсановича, українсь-

кого скульптора (1948–2016). 

– 65 років від дня народження Денисенко-Єременко Лариси Григорів-

ни, українського майстра декоративно-ужиткового мистецтва (художня керамі-

ка), заслуженого майстра народної творчості України (1953). 

– 100 років від дня смерті Нечуя-Левицького (справж. – Левицький) 

Івана Семеновича, українського письменника, перекладача, педагога (1838–

1918). 

– 50 років від дня смерті Лятошинського Бориса Миколайовича, укра-

їнського композитора, диригента, педагога, народного артиста УРСР, лауреата 

Державної премії СРСР та Державної премії УРСР ім. Т. Г. Шевченка (1895–

1968). 

16 – 110 років від дня народження Масного Семена Миколайовича, 

українського хорового диригента, педагога (1908–1988). 

– 75 років від дня народження Малюти Івана Трохимовича, українсько-

го письменника, публіциста, краєзнавця, заслуженого журналіста України 

(1943). 

– 65 років від дня народження Кононенко (Бакалінська) Валентини 

Олексіївни, українського бібліографа, заслуженого працівника культури Укра-

їни (1953). 

17 – 130 років від дня народження Москвичіва Йосипа Васильовича, 

українського скрипаля, педагога, диригента (1888–1974). 

– 100 років від дня народження Добровольського Володимира Анатолі-

йовича, українського письменника, педагога, лауреата Державної премії СРСР 

(1918–2003). 

– 90 років від дня народження Ломикіної Зої Дмитрівни, українського 

скульптора (1928–2008). 

– 90 років від дня народження Скоблікової Юлії Кирилівни, українсь-

кого скульптора (1928–2013). 

– 90 років від дня народження Шепи Антона Олексійовича, українсько-

го живописця, заслуженого художника України (1928–2014). 

– 80 років від дня народження Базарченка Анатолія Максимовича, 

українського співака (тенор; 1938–1990). 

– 50 років від дня смерті Ткаченка Семена Михайловича,українського 

театрального режисера, педагога, заслуженого артиста УРСР (1901–1968). 

18 – 130 років від дня народження Хворостецького Івана Федоровича, 

українського живописця і педагога (1888–1958). 

– 115 років від дня народження Титаренко Надії Калістратівни, україн-

ської театральної актриси, заслуженої артистки УРСР (1903–1976). 

– 95 років від дня народження Укадер Юлії Анатоліївни, українського 

скульптора, заслуженого художника України (1923–2008). 
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– 60 років від дня народження Михайлової Ради Дмитрівни, українсько-

го мистецтвознавця, педагога (1958). 

– 50 років від дня народження Киришева Михайла Миколайовича, 

українського співака (баритон), заслуженого артиста України (1968). 

– 65 років від дня смерті Кишакевича Йосифа Маркеловича, українсь-

кого композитора, хорового диригента, педагога, священика, музичного та гро-

мадського діяча (1872–1953). 

19 – 155 років від дня народження Блуменфельда Фелікса Михайлови-

ча, українського та російського піаніста, диригента, композитора і педагога, за-

служеного діяча мистецтв РРФСР (1863–1931). 

– 115 років від дня народження Степанюка Івана Васильовича, україн-

ського письменника (1903–1934). 

– 55 років від дня народження Гончар Лідії Іванівни, українського майс-

тра декоративно-ужиткового мистецтва (лозоплетіння; 1963). 

– 55 років від дня народження Христенка Владислава Євгеновича, 

українського графіка, педагога (1963). 

20 – 115 років від дня народження Шкурупія Гео (Георгій, Юрій) Дани-

ловича, українського письменника, сценариста (1903–1937). 

– 110 років від дня народження Беклемішевої Ірини Михайлівни, укра-

їнського живописця, заслуженого діяча мистецтв УРСР (1908–1988). 

– 95 років від дня народження Константинопольського Адольфа Мар-

ковича, українського живописця, народного художника України (1923–1993). 

– 95 років від дня народження Соснового Дмитра Григоровича, україн-

ського архітектора, заслуженого архітектора України, лауреата Державної пре-

мії УРСР ім. Т. Г. Шевченка (1923–1995). 

– 80 років від дня народження Гідулянова Валентина Олеговича, укра-

їнського і російського художника кіно, постановника, заслуженого діяча мис-

тецтв України (1938). 

– 80 років від дня народження Сироватки Дмитра Матвійовича, україн-

ського живописця (1938). 

– 70 років від дня народження Реут Тетяни Олександрівни, українсько-

го художника монументально-декоративного мистецтва (художній текстиль; 

1948). 

– 70 років від дня народження Фількевича Георгія Миколайовича, 

українського кіноінженера (1948). 

– 80 років від дня смерті Петлішенка Марка Олександровича, україн-

ського актора театру і кіно (1880–1938). 

21 – 105 років від дня народження Агібалова Василя Івановича, україн-

ського скульптора, народного художника України, лауреата Державної премії 

УРСР ім. Т. Г. Шевченка (1913–2002). 

– 70 років від дня народження Теличка Володимира Олександровича, 

українського живописця, заслуженого художника України (1948). 

– 60 років від дня народження Квашиної Наталії Казимирівни, україн-

ського художника-декоратора (1958). 
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– 60 років від дня народження Сточанської Мирослави Петрівни, укра-

їнського мистецтвознавця, педагога (1958). 

– 80 років від дня смерті Дорошка Федора Васильовича, українського 

кобзаря (1882–1938). 

22 – 115 років від дня народження Копніна Миколи Яковича, українсь-

кого співака (баритон), педагога (1903–1984). 

– 80 років від дня народження Міловзорова Олександра Петровича, 

українського живописця, графіка, заслуженого художника України (1938). 

– 75 років від дня народження Щерби Таїсії Миколаївни, українського 

письменника, журналіста, літературного критика, публіциста, громадського ді-

яча (1943). 

– 50 років від дня смерті Вацика Теодора Якимовича, українського жи-

вописця (1886–1968). 

23 – 95 років від дня народження Земляка (справж. – Вацик) Василя Си-

доровича, українського письменника, кінодраматурга, сценариста, лауреата 

Державної премії УРСР ім. Т. Г. Шевченка (1923–1977). 

– 85 років від дня народження Челнокової Валентини Андріївни, укра-

їнського редактора кіно (1933–2012). 

– 80 років від дня народження Гінзбурга Віталія Аркадійовича, україн-

ського художника декоративно-ужиткового мистецтва (скло), народного худо-

жника України (1938–2006). 

– 80 років від дня народження Філатова Аркадія Павловича, українсь-

кого поета, прозаїка, драматурга (1938). 

– 70 років від дня народження Петрової Світлани Вікторівни, українсь-

кого організатора кіновиробництва (1948). 

24 – 215 років від дня народження Духновича Олександра Васильови-

ча, українського письменника, педагога, культурного діяча, просвітителя 

(1803–1865). 

– 60 років від дня народження Амедова Назіма Іслямовича, українсько-

го композитора кримськотатарського походження (1958). 

25 – 200 років від дня народження Соколовського Марка Даниловича, 

українського гітариста-віртуоза, педагога (1818–1884). 

– 125 років від дня народження Іванової Антоніни Миколаївни, україн-

ського художника декоративного розпису, живописця і графіка (1893–1972). 

– 115 років від дня народження Барзиловича Семена Андрійовича, 

українського архітектора і педагога (1903–1958). 

– 80 років від дня народження Квітневого Володимира-Михайла Ми-

колайовича, українського поета, прозаїка, драматурга, заслуженого працівника 

культури України (1938). 

– 75 років від дня народження Зозуляка Євгена Тадейовича, українсько-

го письменника, журналіста (1943). 

– 70 років від дня народження Зінченка Володимира Даниловича, укра-

їнського живописця, народного художника України (1948). 
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– 65 років від дня народження Кужельного Олексія Павловича, україн-

ського театрального режисера, критика, педагога, народного артиста України 

(1953). 

– 105 років від дня смерті Коцюбинського Михайла Михайловича, 

українського письменника, культурного і громадського  діяча (1864–1913). 

26 – 120 років від дня народження Любарт (справж. – Колишко) Варва-

ри Антонівни, української театральної актриси, народної артистки УРСР, лау-

реата Державної премії СРСР (1898–1967). 

– 90 років від дня народження Грінчака Василя Яковича, українського 

письменника та перекладача (1928–1987). 

– 90 років від дня народження Сердюка Романа Володимировича, укра-

їнського скульптора, педагога, заслуженого художника України (1928–1992). 

– 80 років від дня народження Резніковича Михайла Ієрухімовича, 

українського театрального режисера, Героя України, народного артиста Украї-

ни, лауреата Державної премії УРСР ім. Т. Г. Шевченка (1938). 

– 75 років від дня народження Юрченка Михайла Михайловича, укра-

їнського кінорежисера (1943). 

– 65 років від дня народження Гронської Наталії Олексіївни, українсь-

кого художника декоративно-ужиткового мистецтва (художній текстиль; 1953). 

– 65 років від дня народження Матушек Олени Франківни, української 

поетеси, журналіста (1953). 

27 – 80 років від дня народження Бортняка Анатолія Агафоновича, 

українського поета, публіциста, перекладача, літературознавця (1938–2009). 

– 80 років від дня народження Гудзенка Едуарда Івановича, українсько-

го живописця і монументаліста (1938–2006). 

– 65 років від дня народження Мандрикової Лариси Олександрівни, 

українського живописця (1953). 

– 60 років від дня народження Петришина Ярослава Борисовича, укра-

їнського поета (1958). 

– 55 років від дня народження Павлів Галини Петрівни, українського 

майстра декоративно-ужиткового мистецтва (декоративний розпис), заслужено-

го майстра народної творчості України (1963). 

28 – 75 років від дня народження Матія Петра Петровича, українського 

співака (баритон), композитора, народного артиста України (1943). 

– 65 років від дня народження Гостюка Василя Андрійовича, українсь-

кого поета, педагога (1953). 

– 55 років від дня народження Скуратовського Володимира Ілліча, 

українського композитора, поета, музикознавця, педагога (1963–2016). 

29 – 110 років від дня народження Бем Марії Петрівни, української спі-

вачки (лірико-колоратурне сопрано), народної артистки УРСР (1908–1978). 

– 85 років від дня народження Корольчука Віктора Андрійовича, укра-

їнського живописця, народного художника України (1933–2015). 
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– 60 років від дня народження Нагорної Людмили Леонідівни, українсь-

кого художника декоративно-ужиткового мистецтва (художній текстиль), сце-

нографа, заслуженого художника України (1958). 

30 – 125 років від дня народження Станька Йосипа Петровича, україн-

ського майстра малювання і різьблення по дереву (1893–1967). 

– 90 років від дня народження Сльозки Миколи Йосиповича, українсь-

кого актора театру і кіно, народного артиста України (1928–2009). 

– 70 років від дня народження Кліщевської Ірини Яківни, українського 

театрального режисера, актриси, народної артистки України (1948). 

– 70 років від дня народження Павуляка Ярослава Івановича, українсь-

кого поета (1948–2010). 

– 55 років від дня народження Вільгушинського Романа Казимирови-

ча, українського скульптора, заслуженого художника України (1963). 

– 70 років від дня смерті Симоненка Дем’яна Гавриловича, українсько-

го кобзаря (1871–1948). 
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1 – 120 років від дня народження Мовчана Єгора Хомича, українського 

кобзаря (1898–1968). 

– 95 років від дня народження Шиманського Георгія (Юрій) Савича, 

українського актора театру і кіно, заслуженого артиста УРСР (1923–1990). 

– 85 років від дня народження Кота Петра Олексійовича, українського 

живописця, заслуженого художника України (1933–2003). 

– 80 років від дня народження Стешина Юрія Тимофійовича, українсь-

кого художника-оформлювача, лауреата Державної премії УРСР ім. Т. Г. Шев-

ченка (1938–1993). 

– 80 років від дня народження Умерова Ервіна Османовича, українсь-

кого прозаїка та перекладача кримськотатарського походження (1938–2007). 

– 75 років від дня народження Позніка Василя Степановича, українсь-

кого письменника, живописця, майстра декоративно-ужиткового мистецтва 

(художня обробка дерева), заслуженого майстра народної творчості України 

(1943). 

– 70 років від дня народження Балеми Миколи Опанасовича, українсь-

кого хорового диригента, композитора, педагога, народного артиста України 

(1948). 

– 70 років від дня народження Дроб’яка Павла Михайловича, українсь-

кого фотохудожника (1948–2009). 

– 70 років від дня народження Овдієнко Людмили Миколаївни, україн-

ської письменниці, журналіста (1948–2015). 

– 70 років від дня народження Хромушина Юрія Миколайовича, укра-

їнського фотохудожника, заслуженого журналіста України (1948). 

2 – 110 років від дня народження Кириченка Федора Трифоновича, 

українського поета, журналіста, краєзнавця (1908–1985). 

– 100 років від дня народження Артеменка Петра Івановича, українсь-

кого поета, перекладача (1918–1942). 

– 95 років від дня народження Хавкіна Оскара Григоровича, українсь-

кого архітектора, заслуженого архітектора УРСР, лауреата Державної премії 

СРСР (1923–1985). 

– 85 років від дня народження Гаркавенко Галини Іллівни, українсько-

го графіка (1933–2008). 

– 85 років від дня народження Прісовського Євгена Миколайовича, 

українського критика, літературознавця (1933–2007). 

– 80 років від дня народження Ванжули (Федунець) Олександри Семе-

нівни, української поетеси (1938–2015). 

– 75 років від дня народження Гавриленко Лілії Олексіївни, української 

співачки (колоратурне сопрано), заслуженої артистки України (1943). 
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– 55 років від дня народження Лозової Оксани Євгенівни, української 

письменниці, перекладачки (1963). 

3 – 160 років від дня народження Козаченка (Казаченко) Георгія Олек-

сійовича, українського і російського композитора, диригента, педагога (1858–

1938). 

– 110 років від дня народження Калина Андрія Степановича, українсь-

кого казкаря (1908–1979). 

– 80 років від дня народження Обезюка Миколи Наумовича, українсь-

кого скульптора, заслуженого художника України (1938). 

– 75 років від дня народження Дмитрієва Олександра Володимировича, 

українського художника декоративно-ужиткового мистецтва (кераміка), живо-

писця (1943–2011). 

– 75 років від дня народження Шипа Юрія Васильовича, українського 

письменника, байкаря, гумориста, публіциста (1943). 

– 145 років від дня смерті Руданського Степана Васильовича, українсь-

кого поета, фольклориста (1834–1873). 

4 – 135 років від дня народження Малька Миколи Андрійовича, укра-

їнського і російського диригента, педагога (1883–1961). 

– 135 років від дня народження Товстоноса Віталія Павловича, україн-

ського драматурга, театрального діяча (1883–1936). 

– 130 років від дня народження Грінченка Миколи Олексійовича, укра-

їнського музикознавця і фольклориста, педагога, заслуженого діяча мистецтв 

УРСР (1888–1942). 

– 65 років від дня народження Голембовської Лідії Сергіївни, українсь-

кого живописця і графіка (1953). 

– 60 років від дня народження Альбової Ірини Володимирівни, україн-

ського композитора, педагога (1958). 

– 55 років від дня народження Лемешко (Лакиза) Тетяни Василівни, ук-

раїнської поетеси, прозаїка (1963). 

5 – 190 років від дня народження Ганни Барвінок (справж. – Білозерсь-

ка-Куліш Олександра Михайлівна), української письменниці (1828–1911). 

– 145 років від дня народження Виноградського  Юрія Степановича, 

українського краєзнавця та музеєзнавця (1873–1965). 

– 130 років від дня народження Готгельфа Григорія Михайловича, 

українського архітектора (1888–1953). 

– 130 років від дня народження Капія Мирослава Дмитровича, україн-

ського письменника і перекладача (1888–1949). 

– 125 років від дня народження Гнідого Федора Івановича, українського 

майстра художньої кераміки, заслуженого майстра народної творчості УРСР 

(1893–1980). 

– 120 років від дня народження Ткаченка Георгія Кириловича, україн-

ського бандуриста, архітектора та живописця (1898–1993). 
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– 95 років від дня народження Горбенка Анатолія Григоровича, україн-

ського театрознавця, педагога, заслуженого діяча мистецтв України (1923–

1995). 

– 95 років від дня народження Шлапака Дмитра Яковича, українського 

літературознавця, критика, заслуженого працівника культури України (1923–

1995). 

– 80 років від дня народження Іщенка Юрія Яковича, українського 

композитора, заслуженого діяча мистецтв України (1938). 

– 60 років від дня народження Сидоржевського Михайла Олексійови-

ча, українського поета, публіциста, журналіста, редактора, громадського діяча 

(1958). 

– 50 років від дня народження Фроляк Богдани Олексіївни, українсько-

го композитора, педагога, лауреата Національної премії України імені Тараса 

Шевченка (1968). 

6 – 230 років від дня народження Княжевича Дмитра Максимовича, 

українського та російського письменника, публіциста, громадського і освітньо-

го діяча (1788–1844). 

 – 155 років від дня народження Сокальського Володимира Івановича, 

українського композитора, піаніста, музичного критика (1863–1919). 

– 120 років від дня народження Грядунової Олександри Павлівни, 

українського майстра художнього керамічного розпису (1898–1974). 

– 80 років від дня народження Кондратюка Андрія Івановича, українсь-

кого прозаїка, літературознавця, перекладача (1938). 

– 80 років від дня народження Скоклюка Степана Антоновича, україн-

ського поета, прозаїка, публіциста, заслуженого журналіста України (1938–

2017). 

– 65 років від дня народження Бережненко Лілії Іванівни, українського 

художника декоративно-ужиткового  мистецтва (кераміка), педагога (1953). 

– 55 років від дня народження Дніпренко Наталії Костянтинівни, укра-

їнської актриси театру і кіно, режисера, педагога (1963). 

7 – 105 років від дня народження Гоменюк Ірини Остапівни, українсь-

кого майстра народного декоративного розпису, заслуженого майстра народної 

творчості УРСР (1913–1989). 

– 80 років від дня народження Верещагіної Елеонори Федорівни, укра-

їнської театральної актриси, заслуженої артистки України (1938–1994). 

– 75 років від дня народження Бардукова Володимира Олексійовича, 

українського театрального актора, заслуженого артиста України (1943). 

– 60 років від дня народження Домненко Катерини Григорівни, україн-

ського скульптора (1958). 

8 – 140 років від дня народження Кибальчич Надії Костянтинівни, ук-

раїнської письменниці (1878–1914). 

– 100 років від дня народження Лисенка Миколи Тимофійовича, укра-

їнського домриста, диригента, педагога (1918–2007). 



                          Травень 

  

65 

 

– 70 років від дня народження Верлинського Віталія Ізраїлевича, укра-

їнського кінооператора (1948). 

– 70 років від дня народження Грибана Миколи Федоровича, українсь-

кого графіка, заслуженого працівника культури України (1948). 

– 70 років від дня народження Сіробаби-Климко Віри Іванівни, україн-

ського художника декоративно-ужиткового мистецтва (кераміка), заслуженого 

художника України (1948). 

9 – 110 років від дня народження Волошина Івана Олексійовича, укра-

їнського мистецтвознавця, педагога, театрального критика (1908–1993). 

– 100 років від дня народження Панасьєва Миколи Лаврентійовича, 

українського актора театру і кіно, народного артиста УРСР (1918–1980). 

– 85 років від дня народження Андріяшика Романа Васильовича, укра-

їнського письменника, журналіста, лауреата Державної премії України ім. Т. Г. 

Шевченка (1933–2000). 

– 60 років від дня народження Лисенка Юрія Васильовича (псевд. – 

Юрко Позаяк), українського поета, перекладача, педагога (1958). 

– 80 років від дня смерті Купчинського Тадея Івановича, українського 

диригента, актора, режисера, музичного і громадського діяча (1879–1938). 

10 – 115 років від дня народження Рубчаківни Ольги Іванівни, україн-

ської театральної актриси, заслуженої артистки УРСР (1903–1981). 

– 85 років від дня народження Кот Мирослави Петрівни, українського 

майстра декоративно-ужиткового мистецтва (художня вишивка), заслуженого 

майстра народної творчості України (1933–2014). 

– 80 років від дня народження Якубова Сейтмемета, українського худо-

жника кримськотатарського походження, майстра декоративно-ужиткового ми-

стецтва (кераміка; 1938–2012). 

– 75 років від дня народження Пивоварової Марії Дмитрівни, українсь-

кої актриси театру і кіно, заслуженої артистки України (1943). 

– 70 років від дня народження Тирона Манолія Манолійовича, україн-

ського художника декоративно-ужиткового мистецтва (художня обробка мета-

лу), заслуженого художника України (1948). 

– 60 років від дня народження Костроменка Дмитра Вадимовича, укра-

їнського кінорежисера, сценариста (1958). 

11 – 105 років від дня смерті Рубця Олександра Івановича, українсько-

го і російського музичного теоретика, педагога, хорового диригента, фолькло-

риста, композитора (1837–1913). 

12 – 130 років від дня народження Адріанової-Перетц Варвари Павлів-

ни, українського і російського літературознавця та мистецтвознавця (1888–

1972). 

– 120 років від дня народження Луговського Бориса Львовича, україн-

ського етнографа, історика, краєзнавця (1898–1937). 

– 90 років від дня народження Таткова Ігоря Андрійовича, українського 

редактора кіно, сценариста (1928–1995).  
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– 70 років від дня народження Ватаманюка Василя Івановича, україн-

ського співака (тенор), народного артиста України (1948–2016). 

13 – 130 років від дня народження Троценка Віктора Карповича, укра-

їнського архітектора (1888–1978). 

– 125 років від дня народження Дейча Олександра Йосиповича, україн-

ського і російського письменника, літературо- та театрознавця, перекладача, 

педагога (1893–1972).  

– 110 років від дня народження Верекундової Наталії Вікторівни, укра-

їнської артистки балету, заслуженої артистки УРСР (1908–1987). 

– 90 років від дня народження Гребенника Віталія Сергійовича, україн-

ського живописця (1928–2006). 

– 75 років від дня народження Гораля Олега Михайловича, українсько-

го живописця (1943–2009). 

– 75 років від дня народження Паньківа Романа Ільковича, українсько-

го письменника, священика, громадського діяча (1943). 

– 70 років від дня народження Боровка Миколи Маркіяновича, україн-

ського поета, заслуженого працівника освіти України (1948). 

– 65 років від дня народження Волобуєвої Наталії Євгенівни, українсь-

кого художника монументально-декоративного мистецтва (1953). 

– 65 років від дня народження Лабутіна Сергія Петровича, українського 

поета, прозаїка (1953).  

– 50 років від дня народження Кобця Павла Васильовича, українського 

прозаїка, журналіста, громадського діяча (1968). 

– 130 років від дня смерті Головацького Якова Федоровича, українсь-

кого поета, вченого-славіста, етнографа, педагога, громадського діяча (1814–

1888). 

14 – 160 років від дня народження Левицького Федора Васильовича, 

українського актора, режисера, драматурга, театрального діяча, письменника, 

заслуженого артиста Республіки (1858–1933). 

 – 130 років від дня народження Вілінського Миколи Миколайовича, 

українського композитора, педагога, заслуженого діяча мистецтв УРСР (1888–

1956).  

– 105 років від дня народження Костецького (справж. – Мерзляков) Іго-

ря В’ячеславовича, українського письменника, історика літератури, перекла-

дача, видавця (1913–1983). 

– 80 років від дня народження Реп’яха Станіслава Панасовича, україн-

ського письменника, публіциста, перекладача, літературного критика, громад-

ського діяча, заслуженого працівника культури України і Чувашії (1938–2012).  

– 55 років від дня народження Ситника Павла Володимировича, укра-

їнського живописця (1963–2008). 

– 125 років від дня смерті Кобринського Миколи Миколайовича, укра-

їнського фольклориста, письменника, культурного-освітнього діяча (1829–

1893). 
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15 – 85 років від дня народження Йовси Олега Васильовича, українсь-

кого музико- і театрознавця, співака (ліричний тенор), педагога (1933–1993). 

– 80 років від дня народження Абелєвої Алли Василівни, української те-

атральної актриси, народної артистки України (1938–2004). 

– 75 років від дня народження Ткаченка Михайла Олександровича, 

українського графіка (1943). 

– 75 років від дня народження Шаповалова Сергія Гавриловича, укра-

їнського живописця, заслуженого художника України (1943). 

– 70 років від дня народження Нечай Світлани Аркадіївни, українсько-

го графіка, архітектора (1948). 

– 70 років від дня народження Чілачави Рауля Шалвовича, грузинсько-

го і українського поета, перекладача, літературознавця, дипломата, заслуженого 

діяча мистецтв України (1948). 

– 60 років від дня народження Тафійчук Людмили Ільківни, українсь-

кого живописця, графіка (1958). 

– 125 років від дня смерті Манжури Івана Івановича, українського 

фольклориста, поета, етнографа (1851–1893). 

16 – 110 років від дня народження Дуклера Валентина Самійловича, 

українського актора театру і кіно, заслуженого артиста України (1908–1997). 

– 70 років від дня народження Никорак Олени Іванівни, українського 

художника,  мистецтвознавця, педагога (1948). 

– 50 років від дня народження Павельчук Іванни Андріївни, українсь-

кого живописця, заслуженого художника України (1968). 

– 50 років від дня народження Прохаська Тараса Богдановича, україн-

ського письменника, журналіста (1968).  

17 – 110 років від дня народження Леоніда Первомайського (справж. – 

Гуревич Ілля Соломонович), українського письменника, драматурга, лауреата 

Державної премії СРСР (1908–1973). 

– 95 років від дня народження Орлова Якова Івановича, українського 

диригента, народного артиста УРСР (1923–1981). 

– 55 років від дня народження Гоноболіної Ольги Чарльзівни, українсь-

кого дизайнера, художника театру, педагога, заслуженого художника України 

(1963). 

18 – 145 років від дня народження Прахова Миколи Адріановича, укра-

їнського художника і мистецтвознавця (1873–1957). 

– 140 років від дня народження Кратохвилі-Відимської Юзефи Богу-

славівни, українського живописця і графіка (1878–1965). 

– 60 років від дня народження Герасименко Олени Василівни, українсь-

кої поетеси (1958). 

19 – 70 років від дня народження Гукайла Віктора Михайловича, укра-

їнського графіка, сценографа (1948). 

– 80 років від дня смерті Капельгородського Пилипа Йосиповича, 

українського письменника, драматурга (1882–1938). 
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20 – 90 років від дня народження Хоменка Бориса Васильовича, укра-

їнського літературознавця, критика, перекладача, педагога (1928–2011). 

– 80 років від дня народження Лукавецького Мирона Ярославовича, 

українського театрального режисера, педагога, заслуженого діяча мистецтв Ук-

раїни та Росії (1938–2012). 

– 65 років від дня народження Білика Миколи Ілліча, українського ску-

льптора, педагога, народного художника України (1953). 

– 55 років від дня народження Платонова Ігоря Анатолійовича, україн-

ського живописця (1963). 

– 55 років від дня смерті Марійки Підгірянки (справж. – Ленерт-

Домбровська Марія Омелянівна), української поетеси (1881–1963). 

21 – 115 років від дня народження Гозенпуда Матвія Якимовича, укра-

їнського і російського композитора, піаніста і педагога (1903–1961). 

– 115 років від дня народження Сельського Романа Юліановича, укра-

їнського живописця, народного художника УРСР (1903–1990). 

– 110 років від дня народження Айзенберга Григорія Давидовича, укра-

їнського і російського кінооператора, заслуженого діяча мистецтв РРФСР 

(1908–1993). 

– 80 років від дня народження Шестопалова Володимира Мусійовича, 

українського театрального актора, народного артиста України (1938–2001). 

– 70 років від дня народження Буймістера Валерія Григоровича, укра-

їнського співака (баритон), педагога, народного артиста України, лауреата 

Державної премії України ім. Т. Г. Шевченка (1948). 

– 70 років від дня народження Бурліна Олександра Олександровича, 

українського живописця, художника театру, педагога, заслуженого художника 

України (1948–2015). 

– 70 років від дня народження Весни Миколи Миколайовича, українсь-

кого організатора кіновиробництва (1948). 

– 70 років від дня народження Козлової Лариси Інокентіївни, українсь-

кого кінорежисера (1948). 

– 60 років від дня народження Шкірі Василя Васильовича, українського 

прозаїка, журналіста (1958). 

– 50 років від дня народження Альошечкіна Олександра Анатолійови-

ча, українського кінорежисера, оператора, сценариста (1968). 

22 – 75 років від дня народження Симоненка Івана Олександровича, 

українського актора, кінорежисера (1943). 

– 65 років від дня народження Могилевського Костянтина Вікторови-

ча, українського художника монументально-декоративного мистецтва, педаго-

га, заслуженого художника України (1953). 

– 65 років від дня народження Сівака Миколи Станіславовича, україн-

ського художника декоративно-ужиткового мистецтва (кераміка; 1953). 

– 50 років від дня народження Стратійчук Оксани Іванівни, українсько-

го художника, педагога (1968). 
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23 – 135 років від дня народження Литвиненко-Волторніст Христини 

Дмитрівни, української поетеси і бандуристки (1883–1978). 

– 120 років від дня народження Ярошенка (псевд. – Воляр) Володимира 

Мусійовича, українського письменника,  драматурга, сценариста, театрознавця 

та літературного критика (1898–1937). 

– 55 років від дня народження Коморного Сергія В’ячеславовича, укра-

їнського графіка (1963). 

– 75 років від дня смерті Нілуса Петра Олександровича, українського 

живописця, художнього критика (1869–1943). 

24 – 110 років від дня народження Меліхова Георгія Степановича, 

українського живописця, народного художника УРСР (1908–1985). 

– 85 років від дня народження Левенця Анатолія Варфоломійовича, 

українського художника театру, заслуженого діяча мистецтв України (1933–

1999). 

– 80 років від дня народження Гайдая Володимира Костянтиновича, 

українського сценариста, редактора кіно (1938). 

– 80 років від дня народження Конькової Галини Вікторівни, українсь-

кої піаністки, музикознавця, педагога, музичного та громадського діяча (1938). 

– 80 років від дня народження Медуниці Михайла Михайловича, укра-

їнського письменника, журналіста (1938–2009). 

25 – 200 років від дня народження Мізка Миколи Дмитровича,  україн-

ського і російського фольклориста, журналіста, літературного критика, перек-

ладача (1818–1881). 

– 80 років від дня народження Вилкуна Миколи Митрофановича, укра-

їнського художника театру, заслуженого художника України (1938). 

– 80 років від дня народження Жайворонка Бориса Григоровича, укра-

їнського співака (баритон), заслуженого артиста України (1938). 

– 70 років від дня народження Бєлової Надії Іванівни, українського ху-

дожника декоративно-ужиткового мистецтва (скло; 1948). 

– 65 років від дня народження Черкеса Богдана Степановича, українсь-

кого архітектора, педагога (1953). 

– 55 років від дня народження Волощука Ігоря Михайловича, українсь-

кого мистецтвознавця, заслуженого діяча мистецтв України (1963). 

– 85 років від дня смерті Жарка (справж. – Жарченко) Якова Васильо-

вича, українського актора і письменника, театрального діяча (1861–1933). 

26 – 95 років від дня народження Каїмова Володимира Ахметовича, 

українського кінооператора (1923–1993). 

– 95 років від дня народження Мандрикової-Дончик Надії Олексіївни, 

українського живописця (1923–2010). 

– 70 років від дня народження Босака Миколи Володимировича, укра-

їнського прозаїка, журналіста (1948). 

– 70 років від дня народження Василевич Романи Володимирівни, укра-

їнської співачки (сопрано), бандуристки, заслуженої артистки України (1948). 
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27 – 175 років від дня народження Самоквасова Дмитра Яковича, укра-

їнського і російського  археолога та історика (1843–1911). 

– 120 років від дня народження Агніт-Следзевського Казимира Генрі-

ховича, українського графіка, заслуженого діяча мистецтв УРСР (1898–1973). 

– 105 років від дня народження Лагоди (справж. – Лагодзинський) Вале-

нтина Костянтиновича, українського поета, сатирика і гумориста (1913–1991). 

– 85 років від дня народження Ілку Маріона Золтановича, українського 

живописця, графіка, педагога (1933–2003). 

– 80 років від дня народження Мусієнко Оксани Станіславівни, україн-

ського кінознавця, педагога, заслуженого діяча мистецтв України (1938). 

– 65 років від дня народження Зілінка Ігоря Івановича, українського 

живописця, графіка, педагога (1953). 

– 60 років від дня народження Борисової Галини Степанівни, українсь-

кого мистецтво- та музеєзнавця, заслуженого працівника культури України 

(1958). 

– 60 років від дня народження Маломуж Тетяни Антонівни, української 

бандуристки, народної артистки України (1958). 

28 – 110 років від дня народження Шатківського Олекси Яковича, 

українського живописця і графіка (1908–1979). 

– 105 років від дня народження Брюховецького Никона Дмитровича, 

українського майстра декоративно-ужиткового мистецтва (гончарство; 1913–

1964). 

– 105 років від дня народження Олійника Леоніда Артемовича, україн-

ського театрального режисера, педагога, заслуженого діяча мистецтв України 

(1913–1996). 

– 80 років від дня народження Озерного Михайла Івановича, українсь-

кого художника-кераміста, заслуженого діяча мистецтв України, лауреата Дер-

жавної премії УРСР ім. Т. Г. Шевченка (1938). 

– 75 років від дня народження Захарченко Ганни Яношівни, української 

співачки (сопрано), педагога, народної артистки України (1943). 

– 70 років від дня народження Гризуна Анатолія Пилиповича, україн-

ського поета, критика, літературознавця, перекладача, драматурга, публіциста 

та педагога (1948). 

– 70 років від дня народження Колбінєва Сергія Анатолійовича, україн-

ського кінооператора, продюсера (1948). 

29 – 160 років від дня народження Крижицького Костянтина Яковича, 

українського живописця (1858–1911). 

– 145 років від дня народження Зіньківського Костянтина Максимови-

ча, українського поета, педагога, перекладача (1873–1959). 

– 140 років від дня народження Карманського Петра Сильвестровича, 

українського поета, перекладача (1878–1956). 

– 80 років від дня народження Гопція Миколи Пилиповича, українсько-

го поета, прозаїка (1938). 
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– 70 років від дня народження Мороза Геннадія Аркадійовича, україн-

ського поета, педагога (1948). 

– 60 років від дня народження Дроздовської-Галатіної Любові Олекса-

ндрівни, українського кінорежисера, сценариста (1958). 

– 75 років від дня смерті Альтенберга Маріана, українського і польсько-

го диригента, піаніста, концертмейстера (1907–1943). 

30 – 90 років від дня народження Єдлінського Миколи Георгійовича, 

українського театрального актора і режисера, педагога, заслуженого артиста 

України (1928–2000). 
– 60 років від дня народження Шпилюка Олександра Семеновича, 

українського кінокритика та кінознавця (1958). 

31 – 110 років від дня народження Івицького Ростислава Георгійовича, 

українського актора театру і кіно, народного артиста УРСР (1908–1974). 

– 70 років від дня народження Джуранюк Валентини Іванівни, україн-

ського майстра декоративно-ужиткового мистецтва (кераміка), заслуженого 

майстра народної творчості України (1948). 

– 65 років від дня народження Супруненко Ніни Антонівни, української 

поетеси, заслуженого діяча мистецтв України (1953). 

– 55 років від дня народження Білаш Світлани Олексіївни, українського 

живописця, графіка (1963). 
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1 – 110 років від дня народження Виргана (справж. – Вергун) Івана 

Оникійовича, українського поета, перекладача (1908–1975). 

– 85 років від дня народження Засєєва-Руденка Миколи Вікторовича, 

українського кінорежисера, актора, народного артиста України (1933). 

– 80 років від дня народження Боднарука Любомира Мирославовича, 

українського хорового диригента, педагога, заслуженого діяча мистецтв Украї-

ни (1938–2009).  

– 80 років від дня народження Лісового Олександра Дмитровича, укра-

їнського кінооператора, заслуженого діяча мистецтв України (1938–2008). 

– 80 років від дня народження Ляшенка Геннадія Івановича, українсь-

кого композитора, мистецтвознавця, педагога, музичного та громадського дія-

ча, народного артиста України (1938–2017). 

– 80 років від дня народження Фіцалович Христини Павлівни, україн-

ської  актриси, співачки (сопрано), педагога,  народної артистки України (1938). 

– 70 років від дня народження Возіянової Ірини Василівни, українського 

мистецтвознавця, заслуженого працівника культури України (1948). 

– 70 років від дня народження Марченкової Наталі Семенівни, україн-

ського художника кіно, режисера-аніматора, заслуженого діяча мистецтв Укра-

їни (1948). 

– 70 років від дня народження Піки Володимира Івановича, українсько-

го кінооператора, заслуженого діяча мистецтв України (1948). 

– 70 років від дня народження Семененко Наталії Федорівни, українсь-

кого музикознавця (1948). 

– 60 років від дня народження Ковтуна Віктора Івановича, українського 

живописця, народного художника України, лауреата Національної премії Укра-

їни імені Тараса Шевченка (1958). 

2 – 100 років від дня народження Камінського Федора Володимирови-

ча, українського кінооператора, заслуженого діяча мистецтв УРСР (1918–1976). 

– 90 років від дня народження Ященка Леопольда Івановича, українсь-

кого музикознавця-фольклориста, хорового диригента, композитора, лауреата 

Державної премії України ім. Т. Г. Шевченка (1928–2016). 

– 85 років від дня народження Широкова Володимира Олександрови-

ча, українського живописця (1933–2004). 

– 80 років від дня народження Данилова В’ячеслава Павловича, укра-

їнського графіка, заслуженого художника України (1938). 

– 75 років від дня народження Климентьєва Юрія Миколайовича, укра-

їнського кінооператора (1943). 

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

ського кінорежисера, заслуженого діяча мистецтв України (1948). 
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– 65 років від дня народження Барни Володимира Андрійовича, україн-

ського поета, публіциста, літературознавця, перекладача, громадського діяча 

(1953). 

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

ського скульптора, народного художника України (1953). 

– 55 років від дня народження Яременка Олександра Миколайовича, 

українського фотохудожника, журналіста (1963). 

3 – 90 років від дня народження Степанкова (справж. – Волощук) Кос-

тянтина Петровича, українського актора театру і кіно, педагога, народного ар-

тиста СРСР (1928–2004).  

4 – 155 років від дня народження Городецького Владислава Владисла-

вовича, українського архітектора, мецената (1863–1930). 

– 105 років від дня народження Палійчука Бориса Дмитровича, україн-

ського письменника, сценариста (1913–1995). 

– 75 років від дня народження Лавришина Зіновія Васильовича, укра-

їнського композитора, піаніста, музичного редактора, диригента (1943–2017). 

– 70 років від дня народження Бабенко Марії Тимофіївни, української 

поетеси, прозаїка (1948). 

– 70 років від дня народження Кротенка Олександра Андрійовича, 

українського фотохудожника (1948). 

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

ського живописця, графіка, заслуженого художника України (1948). 

– 60 років від дня народження Луцюка Віктора Володимировича, укра-

їнського співака (тенор), заслуженого артиста України (1958). 

5 – 90 років від дня народження Крючкова Юрія Семеновича, українсь-

кого літератора, краєзнавця, історика, заслуженого працівника культури Украї-

ни (1928–2015). 

– 85 років від дня народження Ковальчука Михайла Сидоровича, укра-

їнського художника театру, заслуженого художника України (1933–2014). 

– 70 років від дня народження Богданенко Наталії Василівни, українсь-

кого кінорежисера (1948). 

– 70 років від дня народження Бондаренка Віктора Івановича, україн-

ського поета-гумориста (1948). 

– 70 років від дня народження Отрощенко Валентини Іванівни, україн-

ської поетеси (1948). 

– 60 років від дня народження Лани Перлулайнен (справж. – Жемчужи-

на Світлана Романівна), української поетеси, прозаїка (1958). 

6 – 80 років від дня народження Наумова Анатолія Івановича, україн-

ського прозаїка, драматурга, сатирика і гумориста (1938). 

– 70 років від дня народження Гусак Алли Миколаївни, українського 

кінорежисера (1948). 

– 70 років від дня народження Кондратьєва Володимира Вікторовича, 

українського прозаїка, педагога (1948). 
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7 – 135 років від дня народження Шевченка Олександра Васильовича, 

українського і російського художника, педагога (1883–1948). 

– 130 років від дня народження Садовської Стефанії Стефанівни, укра-

їнського краєзнавця, педагога, літературо- та музеєзнавця (1888–1968). 

– 115 років від дня народження Багмута Івана Андріановича, українсь-

кого письменника (1903–1975). 

– 95 років від дня народження Гірника Миколи Андрійовича, українсь-

кого поета, перекладача (1923–1981). 

– 75 років від дня народження Лисаківського Миколи Михайловича, 

українського скульптора, заслуженого художника України (1943–2010). 

– 75 років від дня народження Мірошниченко Світлани Володимирів-

ни, українського музикознавця, заслуженого діяча мистецтв України (1943). 

– 75 років від дня народження Яців Ганни Іванівни, українського майст-

ра декоративно-ужиткового мистецтва (декоративний розпис; 1943). 

– 70 років від дня народження Квашньова Бориса Леонідовича, україн-

ського кінорежисера (1948). 

– 65 років від дня народження Потієвської Ольги Володимирівни, укра-

їнського майстра декоративно-ужиткового мистецтва (художній текстиль; 

1953–2011). 

– 50 років від дня народження Кириленка В’ячеслава Анатолійовича, 

українського громадського та політичного діяча (1968). 

– 80 років від дня смерті Вороного Миколи Кіндратовича, українського 

поета, критика, історика театру, актора, журналіста, перекладача, громадського 

і політичного діяча (1871–1938).  

– 75 років від дня смерті Попадича Федора Миколайовича, українсько-

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

8 – 200 років від дня народження Корсуна Олександра Олексійовича, 

українського письменника і видавця (1818–1891). 

– 135 років від дня народження Дучимінської (Решетилович) Ольги- 

Олександри Василівни, української письменниці, літературного критика, пе-

рекладача, журналіста, культурно-освітньої діячки (1883–1988). 

– 115 років від дня народження Фатальчука Володимира Дмитровича, 

українського графіка (1903–1981). 

– 100 років від дня народження Булаєнка Володимира Дмитровича, 

українського поета (1918–1944). 

– 90 років від дня народження Яворського Едуарда Никифоровича, 

українського музикознавця, заслуженого діяча мистецтв України (1928–2012). 

– 80 років від дня народження Бернацького Володимира Нифонтовича, 

українського графіка, дизайнера, педагога (1938). 

– 50 років від дня народження Руденко-Шведової Ярослави Юріївни, 

українського художника-аніматора (1968). 
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9 – 140 років від дня народження Мар’яненка (справж. – Петлішенко) 

Івана Олександровича, українського театрального актора і режисера, педаго-

га, народного артиста СРСР, лауреата Державної премії СРСР (1878–1962). 

– 75 років від дня народження Довжика (справж. – Должиков) Василя 

Михайловича, українського письменника, драматурга, перекладача, актора те-

атру і кіно, заслуженого діяча мистецтв України (1943). 

– 65 років від дня народження Моренця Володимира Пилиповича, 

українського літературознавця, критика, заслуженого діяча науки і техніки Ук-

раїни, лауреата Державної премії України імені Т. Г.  Шевченка (1953). 

– 60 років від дня народження Проценко  Ніни Василівни, української 

домристки, педагога, заслуженої артистки України (1958–2007). 

– 60 років від дня народження Рубан Зіновії Зіновіївни, українського 

живописця (1958). 

– 60 років від дня народження Ященка Анатолія Федоровича, українсь-

кого актора театру і кіно, народного артиста України (1958). 

– 55 років від дня народження Юдіна Олександра Борисовича, україн-

ського фотохудожника (1963). 

10 – 130 років від дня народження Магира Микити Львовича, україн-

ського письменника, перекладача (1888–1948). 

– 125 років від дня народження Дранишникова Володимира Олександ-

ровича, українського і російського диригента, заслуженого артиста РРФСР 

(1893–1939). 

– 115 років від дня народження Шумила Микити Михейовича, україн-

ського письменника, сценариста, перекладача (1903–1982). 

– 95 років від дня народження Байдукова Олександра Васильовича, 

українського живописця, народного художника України (1923–2005). 

– 95 років від дня народження Литвиненка Леоніда Андрійовича, укра-

їнського театрального актора, народного артиста України (1923–2006). 

11  – 90 років від дня народження Кривіна Фелікса Давидовича, україн-

ського письменника, сценариста (1928–2016). 

– 80 років від дня народження Павловського Віталія Андрійовича, 

українського поета (1938). 

– 70 років від дня народження Гриньківа Дмитра Дмитровича, україн-

ського поета, прозаїка (1948–2012). 

– 65 років від дня народження Білоножка Віталія Васильовича, україн-

ського естрадного співака (баритон), народного артиста України (1953). 

– 65 років від дня народження Григор’єва Сергія Сергійовича, україн-

ського живописця, графіка (1953). 

– 60 років від дня народження Гайворонського Петра Євгеновича, 

українського письменника, журналіста, краєзнавця (1958). 

– 55 років від дня народження Вакуленка Володимира Прокоповича, 

українського письменника, публіциста, громадсько-політичного діяча (1963). 
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12 – 85 років від дня народження Гінзбурга Бориса Наумовича, україн-

ського графіка (1933–1963). 

– 85 років від дня народження Шлапака Бориса Григоровича, українсь-

кого поета, перекладача (1933–2012). 

– 75 років від дня народження Христини Сніжної (справж. – Романяк Ні-

на Іванівна), української поетеси, прозаїка (1943). 

– 70 років від дня народження Москаленка Михайла Никоновича, укра-

їнського перекладача, літературознавця, бібліографа (1948–2006). 

– 65 років від дня народження Задніпровського Леся (Олександр Ми-

хайлович), українського актора театру і кіно, народного артиста України (1953). 

13 – 130 років від дня народження Кропивницької Олександри Маркі-

вни, української  та російської співачки (сопрано; 1888–1969). 

– 80 років від дня народження Перевальського Василя Євдокимовича, 

українського графіка, педагога, народного художника України (1938). 

– 75 років від дня народження Сисіна Юрія Михайловича, українського 

письменника, краєзнавця (1943).  

– 70 років від дня народження Дворського Анатолія Михайловича, 

українського художника монументально-ужиткового мистецтва, живописця, 

графіка, скульптора (1948–2010). 

– 60 років від дня народження Корпанюка Петра Васильовича, україн-

ського майстра декоративно-ужиткового мистецтва (художня обробка дерева), 

заслуженого майстра народної творчості України (1958). 

– 55 років від дня народження Степової Валентини Анатоліївни, укра-

їнської співачки (ліричне сопрано), народної артистки України (1963). 

14 – 95 років від дня народження Щербака Анатолія Івановича, україн-

ського кінознавця, сценариста (1923–1988). 

– 75 років від дня народження Вознюка Бориса Леонідовича, українсь-

кого актора театру і кіно, педагога, народного артиста України (1943). 

– 65 років від дня народження Ковбасюка Михайла Юліановича, укра-

їнського хорового диригента, педагога (1953). 

– 65 років від дня народження Полякової-Сергєєвої Галини Валеріані-

вни, українського живописця, графіка (1953). 

– 50 років від дня народження Рудзицького Артура Йосиповича, укра-

їнського книгознавця, історика літератури, мистецтвознавця, бібліографа, вида-

вця та громадського діяча (1968). 

15 – 180 років від дня народження Вітошинського Йосипа Сильвестро-

вича, українського хорового диригента, педагога, священика, громадського ді-

яча (1838–1901). 

– 120 років від дня народження Плешкан Ольги Іванівни, українського 

живописця (1898–1985). 

– 110 років від дня народження Свєчникова Анатолія Григоровича, 

українського композитора, заслуженого діяча мистецтв УРСР, лауреата Держа-

вної премії СРСР (1908–1962). 
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– 100 років від дня народження Грузберга Семена Борисовича, україн-

ського графіка (1918–2000). 

– 80 років від дня народження Бадьянова Юрія Олександровича, укра-

їнського режисера-документаліста (1938). 

– 70 років від дня народження Циганюка Василя Федоровича, українсь-

кого театрального режисера, сценариста, педагога, заслуженого працівника ку-

льтури України (1948–2006). 

– 65 років від дня народження Злючого Сергія Дмитровича, українсько-

го поета, перекладача, громадського діяча (1953). 

16 – 145 років від дня народження Девдюка Василя Григоровича, укра-

їнського майстра декоративно-ужиткового мистецтва (художня обробка дерева 

і металу; 1873–1951). 

– 75 років від дня народження Заварової Ганни Володимирівни, україн-

ського мистецтвознавця, педагога (1943–2011). 

– 65 років від дня народження Лемешка Володимира Петровича, укра-

їнського скульптора (1953). 

– 65 років від дня народження Лисенко Оксани Леонтіївни, українсько-

го графіка (1953–2010). 

17 – 135 років від дня народження Білоскурського Осипа Миколайо-

вича, українського майстра декоративно-ужиткового мистецтва (кераміка; 

1883–1943). 

– 95 років від дня народження Лассана Валентина Володимировича, 

українського художника театру, сценографа, заслуженого художника України, 

заслуженого діяча мистецтв України (1923–2012). 

– 65 років від дня народження Бобула Іво (Іван) Васильовича, українсь-

кого та молдавського естрадного співака (тенор), композитора, педагога, на-

родного артиста України (1953). 

– 65 років від дня народження Домненко Галини Григорівни, українсь-

кого живописця, іконописця (1953). 

– 65 років від дня народження Климовича Миколи Івановича, україн-

ського художника декоративно-ужиткового мистецтва (художня обробка дерева 

і соломки), педагога, заслуженого художника України (1953). 

– 65 років від дня народження Фізера Івана Васильовича, українського 

художника декоративно-ужиткового мистецтва (кераміка), скульптора, заслу-

женого художника України (1953). 

– 55 років від дня народження Анісімової Любові Леонідівни, українсь-

кої естрадної співачки (сопрано), заслуженої артистки України (1963). 

– 55 років від дня народження Лоїка Григорія Івановича, українського 

живописця, сценографа, художника театру (1963). 

– 50 років від дня народження Греся Марка Вікторовича, українського 

художника, кінорежисера, сценариста, тележурналіста (1968). 

– 50 років від дня народження Юр Марини Володимирівни, українсько-

го художника, мистецтвознавця, культуролога, педагога (1968). 
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18 – 100 років від дня народження Капітана Леоніда Олексійовича, 

українського графіка, майстра монументально-декоративного мистецтва (1918–

1985). 

– 90 років від дня народження Плачинди Сергія Петровича, українсько-

го прозаїка, публіциста, критика, літературознавця (1928–2013). 

– 80 років від дня народження Донник Лариси Іванівни, українського 

композитора, педагога (1938). 

– 70 років від дня народження Берези Богдана Степановича, українсь-

кого театрального режисера, заслуженого діяча мистецтв України (1948–2010). 

– 65 років від дня народження Бражник Олени Владиславівни, україн-

ського живописця, заслуженого художника України (1953). 

19 – 145 років від дня народження Галіпа Теодота Мелетійовича, укра-

їнського письменника, громадського і культурного діяча (1873–1943). 

– 95 років від дня народження Єщенко Марії Олександрівни, українсь-

кої піаністки і педагога (1923–2000). 

– 90 років від дня народження Гончаренка Василя Дем’яновича, укра-

їнського та білоруського  співака (баритон), заслуженого артиста БРСР (1928–

1983). 

– 90 років від дня народження Шерстобитова Євгена Фірсовича, укра-

їнського кінорежисера, сценариста, заслуженого діяча мистецтв України (1928–

2008). 

– 55 років від дня народження Надєждіна Андрія Михайловича, україн-

ського живописця, графіка, мистецтвознавця, заслуженого художника України 

(1963). 

20 – 165 років від дня народження Мишуги Олександра Пилиповича 

(псевд.  – Філіппі-Мишуґа), українського співака (тенор), педагога, мецената 

(1853–1922). 

– 140 років від дня народження Шульги Іллі Максимовича, українсько-

го живописця (1878–1938). 

– 70 років від дня народження Жадушкіної Галини Володимирівни, ук-

раїнської актриси музичної комедії, театрального режисера, педагога, заслуже-

ної артистки України (1948). 

– 70 років від дня народження Скубака Віктора Григоровича, українсь-

кого живописця, педагога (1948). 

– 60 років від дня народження Гребенюка Павла Семеновича, українсь-

кого художника-монументаліста (1958). 

21 – 135 років від дня народження Леонтовича Романа Андріяновича, 

українського письменника, педагога (1883–1954). 

– 100 років від дня народження Кліша Йосафата-Маркіяна, українсько-

го хорового диригента в Австралії (1918–1990). 

– 90 років від дня народження Коровая Олександра Миколайовича, 

українського живописця (1928–2011). 
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– 80 років від дня народження Бурлакова Сергія Романовича, українсь-

кого поета, критика (1938). 

– 80 років від дня народження Грінченка В’ячеслава Олександровича, 

українського та російського співака (бас), народного артиста СРСР (1938–1998). 

– 80 років від дня народження Мєшкової Людмили Іванівни, українсь-

кого художника-кераміста, народного художника України (1938). 

– 60 років від дня народження Стецюка Ігоря Олеговича, українського 

композитора, диригента, заслуженого діяча мистецтв України (1958). 

22 – 110 років від дня народження Іщука Арсена Олексійовича, україн-

ського письменника, літературознавця, критика,  педагога (1908–1982). 

– 100 років від дня народження Магра Петра Івановича, українського 

графіка, живописця, народного художника України (1918–2010). 

– 80 років від дня народження Черкашиної-Губаренко Марини Романі-

вни, українського музикознавця, критика, педагога, заслуженого діяча мис-

тецтв України (1938). 

– 70 років від дня народження Побеляна Миколи Федоровича, україн-

ського поета, літературознавця, педагога (1948). 

23 – 130 років від дня народження Гавронського Олександра Йосипо-

вича,  українського і російського режисера театру і кіно (1888–1958). 

– 115 років від дня народження Сельської Марії Іванівни, українського 

живописця (1903–1980). 

– 110 років від дня народження Гозенпуда Абрама Якимовича, україн-

ського і російського музикознавця і театрознавця, театрального критика (1908–

2004). 

– 100 років від дня народження Сизикова Валентина Васильовича, 

українського живописця, графіка, педагога, народного художника України 

(1918–2005). 

– 70 років від дня народження Ходана Михайла Михайловича, україн-

ського архітектора, народного архітектора України, лауреата Державної премії 

України в галузі архітектури (1948). 

– 65 років від дня народження Федоритенко Тетяни Миколаївни, укра-

їнського живописця, графіка, педагога (1953). 

24 – 145 років від дня народження Стешенка Івана Матвійовича, укра-

їнського письменника, перекладача, літературознавця, педагога, політичного і 

громадського діяча (1873–1918). 

– 130 років від дня народження Смолича Миколи Васильовича, україн-

ського і російського театрального актора та режисера, народного артиста СРСР 

(1888–1968). 

– 120 років від дня народження Ґрімма Петра Павловича, українського 

живописця, фотохудожника (1898–1979). 

– 120 років від дня народження Олени Журливої (справж. – Котова Оле-

на Костянтинівна), української актриси, співачки, поетеси, педагога (1898–

1971). 
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– 65 років від дня народження Арюпіної Ліни Володимирівни, українсь-

кого книгознавця, бібліотекаря-бібліографа (1953). 

– 65 років від дня народження Крикунова Ігоря Миколайовича, україн-

ського актора театру і кіно ромського походження, режисера, педагога, громад-

ського діяча, народного артиста України (1953). 

– 60 років від дня народження Мілясевич Ірини Володимирівни, укра-

їнського бібліографознавця, педагога (1958). 

25 – 75 років від дня народження Присяжного Мирослава Ілліча, укра-

їнського майстра декоративно-ужиткового мистецтва (художня обробка дере-

ва), заслуженого майстра народної творчості України (1943). 

– 50 років від дня народження Гавриленка Романа Володимировича, 

українського живописця (1968). 

26 – 115 років від дня народження Людмиліна Анатолія Олексійовича, 

українського і російського диригента, народного артиста РРФСР (1903–1966). 

– 100 років від дня народження Бережного Василя Павловича, україн-

ського письменника-фантаста, перекладача, журналіста (1918–1988). 

– 80 років від дня народження Кириченка Бориса Йосиповича, україн-

ського письменника, журналіста (1938). 

– 75 років від дня народження Ваньовського (Ванівський) Михайла Ва-

сильовича, українського хореографа, народного артиста України (1943). 

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

ського живописця, педагога (1948). 

– 70 років від дня народження Магаляса Василя Петровича, українсько-

го живописця, графіка, педагога, заслуженого діяча мистецтв України (1948). 

– 65 років від дня народження Степули Надії Іванівни, української пи-

сьменниці, журналіста (1953). 

27 – 185 років від дня народження Заремби Владислава Івановича, 

українського композитора, піаніста, педагога (1833–1902). 

– 80 років від дня народження Смоляка Олександра Олексійовича, 

українського прозаїка, публіциста (1938–2016). 

– 65 років від дня народження Богданової Олени Володимирівни, укра-

їнського музикознавця, фольклориста (1953). 

– 60 років від дня народження Підгаєвського Олександра Дмитровича, 

українського кінорежисера (1958). 

28 – 135 років від дня народження Голубєва Павла Васильовича, укра-

їнського співака (баритон), педагога, заслуженого діяча мистецтв УРСР (1883–

1966). 

– 125 років від дня народження Білостоцького Юхима Ісайовича, укра-

їнського скульптора (1893–1961). 

– 80 років від дня народження Дженкова Віктора Антоновича, україн-

ського хорового диригента, педагога, заслуженого діяча мистецтв України 

(1938–2002). 
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– 70 років від дня народження Демчишина Івана Миколайовича, укра-

їнського поета, прозаїка (1948–2009). 

– 70 років від дня народження Дунаєвської Лідії Францівни, української 

поетеси, літературознавця, фольклориста, педагога (1948–2006). 

– 70 років від дня народження Шпака Василя Пилиповича, українсько-

го живописця (1948–2014). 

– 60 років від дня народження Подольця Петра Михайловича, українсь-

кого скульптора, педагога, заслуженого художника України (1958). 

29 – 130 років від дня народження Маєрського Тадея Станіславовича, 

українського композитора, піаніста, педагога (1888–1963). 

– 95 років від дня народження Горохова Петра Даниловича, українсько-

го хорового диригента, заслуженого діяча мистецтв України (1923–1993). 

– 70 років від дня народження Твердохліба Олександра Васильовича, 

українського поета (1948). 

– 70 років від дня народження Трубнікової Лариси Миколаївни, україн-

ського музикознавця, заслуженого діяча мистецтв України (1948). 

– 60 років від дня народження Колосовської Ольги Михайлівни, укра-

їнського бібліографа, педагога, книгознавця (1958). 

30 – 95 років від дня народження Ноткіної Ольги Юдівни, українського 

бібліографа, бібліофіла, краєзнавця (1923–2007). 

– 80 років від дня народження Власенка Алліна Григоровича, українсь-

кого диригента, педагога, народного артиста України (1938). 

– 80 років від дня народження Морозюка Володимира Карповича, укра-

їнського публіциста, історика, краєзнавця (1938). 

– 65 років від дня народження Кравчука Федора Федоровича, українсь-

кого живописця (1953–2010). 

– 55 років від дня народження Савчука Станіслава Івановича, україн-

ського музиканта, хорового диригента, заслуженого діяча мистецтв України 

(1963). 

– 100 років від дня смерті Вовка (Волкова) Федора Кіндратовича, укра-

їнського етнографа, антрополога, археолога, фольклориста, музеє- та літерату-

рознавця,  громадсько-політичного діяча (1847–1918). 
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1 – 105 років від дня народження Біби Петра Микитовича, українського 

поета, заслуженого працівника культури України (1913–2002). 

– 70 років від дня народження Білоконя Сергія Івановича, українського 

історика мистецтва, джерелознавця, бібліографа, заслуженого діяча науки і те-

хніки України, лауреата Національної премії України імені Тараса Шевченка 

(1948). 

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

їнського літературознавця, перекладача, критика (1948). 

– 70 років від дня народження Ящука Петра Лаврентійовича, українсь-

кого поета, прозаїка, публіциста (1948). 

– 65 років від дня народження Гуменюка Івана Степановича, українсь-

кого художника-монументаліста, педагога (1953). 

– 60 років від дня народження Томашпольського Дмитра Львовича, 

українського кінорежисера, сценариста (1958). 

2 – 130 років від дня народження Бугославського Сергія Олексійовича, 

українського і російського музикознавця, історика літератури, композитора 

(1888–1946). 

– 100 років від дня народження Рождественського Всеволода Петрови-

ча, українського композитора, диригента, заслуженого діяча мистецтв УРСР 

(1918–1985). 

– 80 років від дня народження Вергун Наталії Іванівни, українського 

живописця, народного художника України (1938). 

– 65 років від дня народження Корпанюк Марії Михайлівни, українсь-

кого скульптора, художника декоративно-ужиткового мистецтва (кераміка; 

1953). 

– 65 років від дня народження Хало Ольги Іванівни, української поете-

си, прозаїка (1953). 

– 70 років від дня смерті Печеніги-Углицького Павла, українського 

композитора, контрабасиста та диригента, педагога (1892–1948). 

3 – 80 років від дня народження Волошенюка Івана Степановича, укра-

їнського прозаїка, публіциста, заслуженого журналіста України (1938–2017). 

– 75 років від дня народження Вароді Василя Івановича, українського 

поета, журналіста та редактора (1943–1998). 

– 60 років від дня народження Чорпіти Наталі Тихонівни, українського 

перекладача, педагога (1958). 

4 – 155 років від дня народження Панькевича Юліана Івановича, укра-

їнського живописця і графіка (1863–1933). 

– 120 років від дня народження Гомоляки В’ячеслава Павловича, укра-

їнського актора, кінорежисера, сценариста (1898–1959). 
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– 120 років від дня народження Стешенко Ірини Іванівни, української 

актриси, письменниці, перекладачки (1898–1987). 

– 95 років від дня народження Гавдзинського Альбіна Станіславовича, 

українського живописця, народного художника України (1923–2014). 

– 80 років від дня народження Критенка Юрія Григоровича, українсь-

кого актора театру і кіно, режисера, заслуженого артиста України (1938–1997). 

– 60 років від дня народження Римарука Ігоря Миколайовича, україн-

ського поета, журналіста (1958–2008). 

5 – 120 років від дня народження Криницької Лідії Антонівни, україн-

ської актриси театру і кіно, народної артистки УРСР (1898–1966). 

– 80 років від дня народження Зоріної Олени Ярославівни, українського 

сценариста, кінорежисера, кінознавця (1938). 

– 70 років від дня народження Микитюка Івана Васильовича, українсь-

кого скульптора, педагога, заслуженого діяча мистецтв України (1948). 

6 – 115 років від дня народження Макаревича Юхима (Фішель) Янке-

левича, українського композитора, концертмейстера, диригента (1903–1976). 

– 95 років від дня народження Шостака Давида Зельмановича, україн-

ського живописця, заслуженого художника України (1923–2010). 

– 65 років від дня народження Савчука Володимира Ярославовича, 

українського хорового диригента, педагога, заслуженого діяча мистецтв Украї-

ни (1953). 

– 60 років від дня народження Бородіна Василя Анатолійовича, україн-

ського кінооператора (1958). 

7 – 110 років від дня народження Михайлова Павла Васильовича, укра-

їнського та російського театрального актора, народного артиста УРСР (1908–

1980). 

– 70 років від дня народження Бєлова Валерія Миколайовича, україн-

ського фотохудожника, журналіста, режисера (1948–2011). 

– 65 років від дня народження Смілика Миколи Михайловича, україн-

ського фотохудожника, журналіста, письменника (1953). 

– 60 років від дня народження Александровича-Дочевського Андрія 

Ігоровича, українського живописця, сценографа, заслуженого діяча мистецтв 

України (1958). 

– 60 років від дня народження Кваташидзе Тамаза Тристановича, укра-

їнського звукооператора (1958). 

– 120 років від дня смерті Ярошенка Миколи Олександровича, україн-

ського та російського живописця (1846–1898). 

8 – 85 років від дня народження Вовчка Василя Юрійовича, українсько-

го письменника (1933–2002). 

– 80 років від дня народження Танюка Леся (Леонід) Степановича, 

українського режисера театру і кіно, поета, перекладача, сценариста, мистецт-

вознавця, громадського і політичного діяча, народного артиста України (1938–

2016).  
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– 75 років від дня народження Красюка Миколи Ігоровича, українсько-

го поета, перекладача (1943–2004). 

– 70 років від дня народження Слуцької Єлизавети Василівни, україн-

ської актриси театру і кіно, заслуженої артистки України (1948). 

– 55 років від дня народження Паламаренка Олексія Анатолійовича, 

українського театрального актора, заслуженого артиста України (1963). 

9 – 120 років від дня народження Курковського Григорія Васильовича, 

українського музикознавця (1898–1982). 

– 95 років від дня народження Мазура Петра Андрійовича, українського 

скульптора, заслуженого художника України (1923–2008). 

– 80 років від дня народження Савченка Володимира Захаровича, укра-

їнського письменника, драматурга, педагога, режисера радіо і телебачення, за-

служеного артиста України (1938–2016). 

– 70 років від дня народження Мойсієнка Анатолія Кириловича, укра-

їнського поета, мовознавця, перекладача (1948). 

– 65 років від дня народження Грінченка Сергія Степановича, україн-

ського баяніста, педагога, народного артиста України (1953). 

– 60 років від дня народження Драч Ірини Степанівни, українського му-

зикознавця, педагога (1958). 

– 50 років від дня народження Приймака Павла Івановича, українсько-

го співака (тенор), заслуженого артиста України (1968). 

– 50 років від дня народження Приймака Петра Івановича, українського 

співака (баритон), заслуженого артиста України (1968).  

10 – 85 років від дня народження Каращук Катерини Семенівни, укра-

їнського живописця, майстра декоративно-ужиткового мистецтва (художня ви-

шивка), заслуженого майстра народної творчості України (1933–2014). 

– 80 років від дня народження Черняка Франца Андрійовича, українсь-

кого художника декоративно-ужиткового мистецтва (скло), народного худож-

ника України (1938). 

– 70 років від дня народження Кріпченка Віктора Івановича, українсь-

кого кінооператора, заслуженого діяча мистецтв України, лауреата Державної 

премії СРСР та Державної премії України ім. Т. Г. Шевченка (1948). 

– 50 років від дня смерті Стабового Георгія (Юрій) Михайловича, укра-

їнського кінорежисера і кінодраматурга (1894–1968). 

11 – 70 років від дня народження Чупашка Івана Петровича, українсь-

кого хорового диригента, музиканта, педагога, заслуженого діяча мистецтв Ук-

раїни (1948). 

– 50 років від дня народження Положія Євгена Вікторовича, українсь-

кого письменника, журналіста, редактора (1968). 

12 – 120 років від дня народження Киянського (справж. – К’яндський) 

Павла Івановича, українського актора театру і кіно, народного артиста УРСР 

(1898–1982). 



                                       Липень                                                                                
 

85 

 

– 95 років від дня народження Мостового Петра Кузьмича, українського 

письменника (1923–2010). 

– 90 років від дня народження Вариводи Петра Семеновича, українсь-

кого диригента, педагога, заслуженого діяча мистецтв України, лауреата Дер-

жавної премії УРСР ім. Т. Г. Шевченка (1928–1996). 

– 75 років від дня народження Малєєва Павла Терентійовича, українсь-

кого поета, прозаїка, публіциста (1943). 

13 – 85 років від дня народження Канерштейна Олександра Михайло-

вича, українського композитора, піаніста, педагога, заслуженого діяча мис-

тецтв України (1933–2006). 

– 85 років від дня народження Святовця Віталія Федоровича, українсь-

кого літературознавця, прозаїка, журналіста, педагога (1933). 

– 80 років від дня народження Скорика Мирослава Михайловича, укра-

їнського композитора, музикознавця, Героя України, народного артиста Украї-

ни, лауреата Державної премії УРСР ім. Т. Г. Шевченка (1938). 

– 75 років від дня народження Гоцуленка Володимира Миколайовича, 

українського поета, сценариста, журналіста (1943–2015). 

– 70 років від дня народження Куценка Петра Іларіоновича, українсь-

кого поета, перекладача, журналіста (1948). 

14 – 145 років від дня народження Балька Зигмунда, польського і укра-

їнського художника театру, сценографа (1873–1941). 

– 100 років від дня народження Лизогуба Володимира Сергійовича, 

українського театрального актора, режисера і педагога, народного артиста Ук-

раїни (1918–1996). 

– 95 років від дня народження Коваленко (справж. – Сєдая) Любові Ми-

хайлівни, української письменниці (1923–2003). 

– 85 років від дня народження Малишевського Юрія Івановича, укра-

їнського живописця, графіка (1933–1992). 

– 80 років від дня народження Єфремова Сергія Івановича, українсько-

го театрального режисера, народного артиста України (1938–2016). 

– 75 років від дня народження Бабаєва-Кальницького Давида Вольфо-

вича, українського актора театру і кіно, педагога, народного артиста України 

(1943). 

15 – 110 років від дня народження Горбатова Бориса Леонтійовича, 

українського письменника і сценариста (1908–1954). 

– 70 років від дня народження Багірової Віри Михайлівни, української 

письменниці (1948). 

– 65 років від дня народження Бабича Сергія Юрійовича, українського 

живописця, графіка (1953). 

16 – 125 років від дня народження Демуцького Данила Порфировича, 

українського кінооператора, заслуженого діяча мистецтв Узбецької РСР та 

УРСР, лауреата Державної премії СРСР (1893–1954). 
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– 110 років від дня народження Барки (справж. – Очерет) Василя Костя-

нтиновича, українського письменника, перекладача, літературознавця (1908–

2003). 

– 95 років від дня народження Степанюка Борислава Павловича, укра-

їнського поета, перекладача, заслуженого працівника культури України, Кирги-

зії та Чувашії (1923–2007).  

– 80 років від дня народження Булиги Олексія Федоровича, українсько-

го поета (1938–1966). 

– 70 років від дня народження Стеф’юк Марії Юріївни, української спі-

вачки (лірико-колоратурне сопрано), Героя України, народної артистки СРСР, 

лауреата Державної премії УРСР ім. Т. Г. Шевченка (1948). 

– 55 років від дня народження Шафоренка Костянтина Едуардовича, 

українського кіноактора, режисера, заслуженого артиста України (1963). 

17 – 125 років від дня народження Болобана (справж. – Серговський) 

Леоніда Вітовича, українського драматурга, театрального критика, актора і 

режисера (1893–1979). 

– 125 років від дня народження Котецького Володимира Станіславови-

ча, українського письменника (1893–1918). 

– 90 років від дня народження Дашака Зенона Олексійовича, українсь-

кого альтиста, педагога, заслуженого діяча мистецтв України (1928–1993). 

18 – 100 років від дня народження Бурменка Івана Ілліча, українського 

театрального  актора і режисера, заслуженого артиста України (1918–1993). 

– 100 років від дня народження Забашти Василя Івановича, українсько-

го живописця, народного художника України (1918–2016). 

– 80 років від дня народження Жуковського Станіслава Віталійовича, 

українського поета, перекладача, публіциста, заслуженого працівника культури 

України (1938). 

– 75 років від дня народження Вольського Станіслава Францовича, 

українського майстра декоративно-ужиткового мистецтва (художня емаль, 

ювелірна пластика), педагога, заслуженого художника України (1943). 

– 75 років від дня народження Толкунова Єгора Єгоровича, українсько-

го живописця (1943). 

– 70 років від дня народження Бугулової Світлани Андріївни, українсь-

кого мистецтвознавця (1948). 

– 70 років від дня народження Левченка Олексія Олексійовича, україн-

ського художника-постановника, кінорежисера, сценариста, графіка, педагога, 

лауреата Державної премії УРСР ім. Т. Г. Шевченка (1948). 

– 60 років від дня народження Липи Ганни-Оксани Ярославівни, укра-

їнського живописця, художника декоративно-ужиткового мистецтва (кераміка), 

заслуженого художника України (1958). 

19 – 130 років від дня народження Чічки-Андрієнка (справж. – Чічка) 

Клима Андрійовича, українського співака (тенор), педагога (1888–1967). 
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– 110 років від дня народження Фощенка Романа Іполитовича, україн-

ського режисера-документаліста (1908–1970). 

– 85 років від дня народження Сливинського Ореста Миколайовича, 

українського прозаїка, критика, заслуженого працівника культури України 

(1933–2017). 

– 80 років від дня народження Крижанівського Миколи Сергійовича, 

українського кінооператора, організатора кіновиробництва, заслуженого праці-

вника культури України (1938). 

– 65 років від дня народження Наливайчука Дмитра Михайловича, 

українського кіноактора, телеведучого (1953–2016). 

– 65 років від дня народження Панчук Галини Степанівни, української 

поетеси (1953–2008). 

20 – 75 років від дня народження Татарця Євгена Яковича, українсько-

го кінорежисера (1943–1993). 
– 55 років від дня народження Скишляк Лариси Іванівни, українського 

майстра декоративно-ужиткового мистецтва (кераміка; 1963). 

– 55 років від дня народження Чорногуза Ярослава Олеговича, україн-

ського поета, журналіста, композитора, кобзаря-бандуриста (1963). 

21 – 90 років від дня народження Тарасенка Олександра Єгоровича, 

українського журналіста-театрознавця (1928–1988). 

– 80 років від дня народження Тилика Володимира Володимировича, 

українського композитора (1938–2009). 

– 70 років від дня народження Трегуб Наталії Євгенівни, українського 

графіка, живописця, педагога (1948). 

– 65 років від дня народження Романюка Сергія Дмитровича, українсь-

кого актора театру і кіно, народного артиста України (1953). 

22 – 80 років від дня народження Карунського Михайла Йосиповича, 

українського художника монументально-декоративного мистецтва (1938–2009). 

– 75 років від дня народження Перебіноса Євгена Вікторовича, україн-

ського актора, режисера телебачення, заслуженого діяча мистецтв України 

(1943). 

23 – 125 років від дня народження Хорошуна Антона Панасовича, укра-

їнського актора театру і кіно, народного артиста УРСР (1893–1970). 

– 80 років від дня народження Басенка Олександра Антоновича, укра-

їнського співака (баритон; 1938–1997). 

– 70 років від дня народження Полховського Сергія Олеговича, україн-

ського сценариста і журналіста (1948). 

– 65 років від дня народження Кияниці Наталії Григорівни, українсько-

го художника монументально-декоративного мистецтва (1953). 

– 65 років від дня народження Кияниці Петра Павловича, українського 

художника декоративно-ужиткового мистецтва (художній текстиль; 1953). 

– 65 років від дня народження Нікіфорової Надії Яківни, українського 

художника театру, живописця, заслуженого художника України (1953). 
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– 65 років від дня народження Ярової Тетяни Андріївни, українського 

композитора, заслуженого діяча мистецтв України (1953). 

– 60 років від дня народження Бариби Віктора Івановича, українського 

живописця, графіка, художника театру (1958). 

– 80 років від дня смерті Михайлеця Григорія Яковича, українського 

письменника, драматурга (1889–1938). 

24 – 80 років від дня народження Бережного Миколи Федоровича, 

українського живописця, графіка, заслуженого діяча мистецтв України (1938–

2015). 

– 70 років від дня народження Чуприни Петра Яковича, українського 

музиканта, театрального діяча, народного артиста України (1948). 

– 60 років від дня народження Пронь Лесі Михайлівни, української пи-

сьменниці (1958). 

– 55 років від дня народження Золотоноші (справж. – Коробко) Лілії 

Анатоліївни, української поетеси, журналіста, громадського діяча (1963). 

25 – 90 років від дня народження Ткаченко Юлії Семенівни, українсь-

кої актриси театру і кіно, народної артистки України, лауреата Державної пре-

мії УРСР ім. Т. Г. Шевченка (1928–2008). 

– 85 років від дня народження Штифанова Лева Миколайовича, укра-

їнського кінооператора (1933–1997). 

– 75 років від дня народження Браткова Миколи Григоровича, україн-

ського співака (баритон), заслуженого артиста України (1943–2008). 

– 65 років від дня народження Гуріна Юрія Петровича, українського 

живописця, графіка (1953). 

26 – 245 років від дня народження Тимківського Іллі Федоровича, 

українського та російського письменника, педагога, освітнього діяча (1773–

1853). 

– 115 років від дня народження Геліса Марка Мусійовича, українського 

музиканта, педагога, заслуженого діяча мистецтв УРСР (1903–1976). 

– 105 років від дня народження Килимника (справж. Розенберг) Олега 

Володимировича, українського літературознавця, критика, педагога (1913–

2001). 

– 90 років від дня народження Іванова Ігоря Миколайовича, українсь-

кого архітектора, заслуженого архітектора УРСР (1928–1980). 

– 85 років від дня народження Таранченка Володимира Васильовича, 

українського кінооператора, заслуженого артиста України, лауреата Державної 

премії СРСР (1933). 

– 75 років від дня народження Гашинського Євгена Аркадійовича, 

українського театрального актора і режисера, заслуженого артиста УРСР (1943–

1988). 

– 65 років від дня народження Лазо Сергія Васильовича, українського 

письменника, драматурга, композитора, заслуженого діяча мистецтв України 

(1953). 
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– 60 років від дня народження Пагутяк (Москалець) Галини Василівни, 

українського прозаїка, перекладача, лауреата Національної премії України імені 

Тараса Шевченка (1958). 

– 210 років від дня смерті Веделя Артемія (Артем) Лук’яновича, укра-

їнського композитора, співака (тенор), хорового диригента, скрипаля та педаго-

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

27 – 130 років від дня народження Білоокого Карпа Петровича, україн-

ського майстра декоративно-ужиткового мистецтва (кераміка; 1888–1974). 

– 95 років від дня народження Березовського Івана Павловича, україн-

ського фольклориста, етнографа, літературознавця (1923–1991). 

28 – 80 років від дня народження Калиновської Валентини Федорівни, 

української артистки балету, хореографа, народної артистки СРСР (1938). 

– 75 років від дня народження Шинкарука Володимира Івановича, 

українського театрального актора і режисера, народного артиста України 

(1943–1993). 

– 55 років від дня народження Даценка Леоніда Миколайовича, україн-

ського поета, громадсько-політичного діяча (1963). 

29 – 85 років від дня народження Рижих Віктора Івановича, українсько-

го живописця, народного художника України (1933). 

– 80 років від дня народження Судьїна Володимира Миколайовича, 

українського театрального актора, режисера, педагога, заслуженого діяча мис-

тецтв України (1938). 

– 75 років від дня народження Старикова Ігоря Вікторовича, українсь-

кого актора театру і кіно (1943–1992). 

– 70 років від дня народження Кошуби Володимира Вікторовича, укра-

їнського органіста, педагога, народного артиста України (1948). 

– 55 років від дня народження Гончарова Анатолія Олександровича, 

українського композитора, педагога (1963). 

– 55 років від дня народження Корсун Вікторії Вільямівни, української 

кіноактриси (1963). 

30 – 110 років від дня народження Бенца (справж. – Бенціановський) 

Климентія Яковича, українського композитора і диригента (1908–1971). 

– 90 років від дня народження Дружинця Богдана Теодоровича, україн-

ського живописця (1928–1963). 

– 90 років від дня народження Зельдич Асі Давидівни, українського ху-

дожника декоративного скла, заслуженого художника України (1928–2008). 

– 90 років від дня народження Ломонос-Рівної Галини Іванівни, україн-

ського книгознавця, бібліографа, педагога (1928–1982). 

– 80 років від дня народження Авер’янова Євгена Васильовича, україн-

ського балетмейстера, народного артиста України (1938). 

– 75 років від дня народження Флюнта Ігоря-Северина Степановича, 

українського прозаїка (1943). 
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– 70 років від дня народження Кислої Світлани Вікторівни, української 

співачки (мецо-сопрано), педагога, заслуженої артистки України (1948). 

31 – 80 років від дня народження Капусти Миколи Миколайовича, 

українського художника-карикатуриста, графіка, заслуженого журналіста Укра-

їни (1938). 

– 80 років від дня народження Микульського Аркадія Миколайовича, 

українського кінорежисера, лауреата Національної премії України імені Тараса 

Шевченка (1938). 

– 70 років від дня народження Січко Валентини Степанівни, українсь-

кої бандуристки,  педагога, заслуженого працівника культури України (1948). 

– 70 років від дня народження Турчина Миколи Павловича, українсь-

кого фотохудожника (1948–2017). 

– 65 років від дня народження Чегусової Зої Анатоліївни, українського 

мистецтвознавця, заслуженого діяча мистецтв України, лауреата Національної 

премії України імені Тараса Шевченка (1953). 

– 55 років від дня народження Шишмана Івана Івановича, українського 

живописця, заслуженого художника України (1963). 
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1 – 130 років від дня народження Старкової Марії Митрофанівни, укра-

їнської піаністки і педагога, заслуженого діяча мистецтв УРСР (1888–1970). 

– 120 років від дня народження Богданова Іллі Петровича, українського 

і російського співака (баритон; 1898–1968). 

– 115 років від дня народження Майфета Григорія Йосиповича, україн-

ського мистецтвознавця, письменника, перекладача (1903–1975). 

– 90 років від дня народження Васягіна Григорія Васильовича, україн-

ського живописця (1928–2005). 

– 90 років від дня народження Севця Віктора Степановича, українсько-

го живописця (1928–2017). 

– 75 років від дня народження Пляшечника Миколи Івановича, україн-

ського фотохудожника (1943–2011). 

– 70 років від дня народження Винокурова Аркадія Михайловича, 

українського скрипаля і диригента, заслуженого артиста України (1948). 

– 70 років від дня народження Станкевича Михайла Євстахійовича, 

українського мистецтвознавця, педагога (1948–2017). 

– 70 років від дня народження Ширіної Людмили Сергіївни, української 

співачки (лірико-драматичне сопрано), народної артистки України (1948). 

– 65 років від дня народження Годуна Миколи Петровича, українського 

живописця (1953–2016). 

– 55 років від дня народження Паньока Іллі Володимировича, українсь-

кого живописця, монументаліста (1963). 

– 105 років від дня смерті Лесі Українки (справж. – Косач-Квітка Лариса 

Петрівна), української поетеси, перекладача, культурного і громадського діяча 

(1871–1913). 

2 – 130 років від дня народження Костя Буревія (справж. – Буровій Кос-

тянтин Степанович), українського письменника, публіциста і театрознавця 

(1888–1934). 

– 80 років від дня народження Костеріна Володимира Олександровича, 

українського художника мініатюрного мистецтва, архітектора (1938). 

– 75 років від дня народження Легкого Івана Дмитровича, українського 

композитора,  хорового диригента, етнографа, педагога, заслуженого артиста 

України (1943–1997). 

– 75 років від дня народження Шкраб’юка Петра Васильовича, україн-

ського письменника, публіциста, літературознавця, історика (1943). 

– 70 років від дня народження Каспрука Віталія Кононовича, українсь-

кого дизайнера, живописця, графіка (1948). 

3 – 185 років від дня народження Огоновського Омеляна Михайлови-

ча, українського літературознавця, драматурга, педагога (1833–1894). 
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– 110 років від дня народження Старосольського Ігоря Володимирови-

ча, українського архітектора-реставратора (1908–1988). 

– 95 років від дня народження Братченка Леоніда Сергійовича, україн-

ського художника театру, народного художника України (1923–2003). 

– 80 років від дня народження Мінька Олега Терентійовича, українсь-

кого живописця, педагога, народного художника України (1938–2013). 

– 70 років від дня народження Трохліба Валерія Васильовича, українсь-

кого поета, прозаїка, публіциста (1948). 

– 50 років від дня народження Шаповал Мар’яни Олександрівни, укра-

їнської поетеси, літературного критика, педагога (1968). 

4 – 140 років від дня народження Водзицької Марії Іполитівни, україн-

ського живописця (1878–1966). 

– 140 років від дня народження Крушельницького Антіна Владиславо-

вича, українського письменника, літературного критика, журналіста, перекла-

дача, педагога, літературознавця, громадського і культурного діяча (1878–

1937). 

– 75 років від дня народження Мурзай Галини Миколаївни, української 

співачки (сопрано), педагога, народної артистки України (1943). 

5 – 115 років від дня народження Гмирі Бориса Романовича, українсь-

кого співака (бас), народного артиста СРСР, лауреата Державної премії СРСР 

(1903–1969). 

– 95 років від дня народження Скрябіна Петра Дмитровича, українсько-

го живописця (1923–2008). 

– 70 років від дня народження Кулика Валерія Павловича, українського 

поета, перекладача, журналіста, заслуженого діяча мистецтв України (1948). 

– 60 років від дня народження Оржицького Ігоря Олександровича, 

українського поета, перекладача, педагога (1958). 

– 55 років від дня народження Гайдука Сергія Віталійовича, українсь-

кого бібліографа, педагога (1963). 

6 – 105 років від дня народження Буряка Бориса Спиридоновича, укра-

їнського кіно- та літературознавця, письменника, кінокритика, заслуженого дія-

ча науки і техніки України (1913–1993). 

– 90 років від дня народження Божко Ніни Григорівни, українського 

живописця, графіка, народного художника України (1928). 

– 80 років від дня народження Дерев’янка Бориса Федоровича, україн-

ського журналіста, сценариста, заслуженого журналіста України (1938–1997). 

– 70 років від дня народження Корінь (Мельник) Антоніни Михайлівни, 

української поетеси, критика, бібліотекаря-бібліографа (1948). 

– 70 років від дня народження Кулічихіна Володимира Володимирови-

ча, українського мистецтвознавця (1948–2016). 

– 70 років від дня народження Скорупського Ігоря Григоровича, укра-

їнського дизайнера, живописця (1948–2014). 
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– 55 років від дня народження Бондаренко (Шкуропат) Ольги Володи-

мирівни, українського живописця (1963). 

7 – 190 років від дня народження Завадського Михайла Адамовича, 

українського композитора, педагога, піаніста (1828–1887). 

– 85 років від дня народження Потапової Алли В’ячеславівни, україн-

ської поетеси, прозаїка, громадського діяча, заслуженого працівника культури 

України (1933). 

– 70 років від дня народження Хлопинської Людмили Дмитрівни, укра-

їнського музеєзнавця, заслуженого працівника культури України, лауреата 

Державної премії УРСР ім. Т. Г. Шевченка (1948–2008). 

– 60 років від дня народження Ноздрюхіна-Заболотного Віктора Дмит-

ровича, українського кінорежисера, оператора, сценариста (1958). 

– 60 років від дня народження Реви Лариси Григорівни, українського 

бібліографа, джерело- та літературознавця, педагога (1958). 

8 – 110 років від дня народження Баша (справж. – Башмак) Якова Васи-

льовича, українського письменника, драматурга (1908–1986). 

– 80 років від дня народження Щербини Галини Михайлівни, українсь-

кого художника-постановника кіно(1938). 

– 60 років від дня народження Харитонової Ірини Геннадіївни, україн-

ського живописця, педагога (1958). 

9 – 195 років від дня народження Навроцького Олександра Олександ-

ровича, українського поета, перекладача, громадського і культурного діяча 

(1823–1892). 

– 105 років від дня народження Панька Георгія Сергійовича, українсь-

кого архітектора, заслуженого архітектора УРСР (1913–1977). 

– 70 років від дня народження Плетньової Людмили Іванівни, українсь-

кої співачки (сопрано), заслуженої артистки України (1948–1996). 

– 65 років від дня народження Кудрявцева Михайла Леонідовича, укра-

їнського поета, педагога (1953). 

10 – 70 років від дня народження Ларкіна Олександра Володимирови-

ча, українського фотохудожника (1948). 

– 65 років від дня народження Кошмала Віктора Миколайовича, укра-

їнського фотохудожника, фотожурналіста (1953). 

– 60 років від дня народження Рибак Наталії Михайлівни, українського 

художника декоративно-ужиткового мистецтва (петриківський розпис), заслу-

женого майстра народної творчості України (1958). 

11 – 145 років від дня народження Булгакова Сергія Івановича, україн-

ського хорового диригента, педагога, теоретика викладання співу (1873–1902). 

– 70 років від дня народження Дробиш Валентини Володимирівни, 

українського живописця та графіка (1948). 

– 55 років від дня народження Бойка Сергія Олексійовича, українського 

кінооператора (1963). 
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– 75 років від дня смерті Власа Мизинця (справж. – Матчук Василь Во-

лодимирович), українського поета і публіциста (1907–1943). 

12 – 125 років від дня народження Циньова Євдокима Карповича, 

українського співака (бас), заслуженого артиста УРСР (1893–1977). 

– 105 років від дня народження Дзиндри Євгена Васильовича, українсь-

кого скульптора (1913–1983). 

– 100 років від дня народження Мінського (справж. –  Спірін) Михайла 

Григоровича, українського співака (баритон), хорового диригента (1918–1988). 

– 85 років від дня народження Левченка Григорія Семеновича, україн-

ського хорового диригента, композитора, педагога, заслуженого діяча мистецтв 

України (1933). 

– 85 років від дня народження Липицького Анатолія Григоровича, 

українського прозаїка, публіциста (1933–2011). 

– 60 років від дня народження Козак Надії Миколаївни, українського 

художника декоративно-ужиткового мистецтва (кераміка; 1958). 

– 80 років від дня смерті Семена Дорошенка (справж. – Гольдштейн Си-

мон Зіновійович), українського актора і режисера (1888–1938). 

13 – 120 років від дня народження Заболотного Володимира Гнатови-

ча, українського архітектора, лауреата Державних премій СРСР та УРСР (1898–

1962). 

– 100 років від дня народження Олексієнка Володимира Тадейовича, 

українського актора театру і кіно, заслуженого артиста України (1918–1995). 

– 75 років від дня народження Литвинчук Жанни Григорівни, українсь-

кого музеєзнавця, заслуженого працівника культури України (1943). 

– 75 років від дня народження Сотника Леоніда Івановича, українського 

живописця, педагога, заслуженого діяча мистецтв України (1943). 

– 70 років від дня народження Блінова Юрія Івановича, українського 

графіка, плакатиста, педагога (1948). 

– 70 років від дня народження Марченка Валентина Віталійовича, 

українського кінорежисера, організатора кіновиробництва, педагога, заслуже-

ного діяча мистецтв України (1948). 

– 65 років від дня народження Павлюка Миколи Панасовича, українсь-

кого скульптора, графіка, педагога (1953–2016). 

– 55 років від дня народження Домбровського Василя Івановича, укра-

їнського кінорежисера, сценариста (1963). 

14 – 130 років від дня народження Камінського Феодосія Тимофійови-

ча, українського краєзнавця, археолога, громадського діяча (1888–1978). 
– 95 років від дня народження Звіринського Карла Йосиповича, україн-

ського живописця, графіка, іконописця, педагога, заслуженого діяча мистецтв 

України (1923–1997).  
– 90 років від дня народження Кашеїди Анатолія Федоровича, українсь-

кого поета, журналіста, редактора кіно (1928–1998). 
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– 80 років від дня народження Глушка Олександра Кіндратовича, укра-

їнського письменника, публіциста, літературного критика, журналіста (1938). 

– 80 років від дня народження Самофалова Олександра Михайловича, 

українського кінооператора, педагога (1938). 

– 65 років від дня народження Колоші Олександра Васильовича, українсь-

кого майстра декоративно-ужиткового мистецтва (художня обробка дерева; 1953). 

15 – 190 років від дня народження Пономарьова Степана Івановича, 

українського та російського філолога і бібліографа (1828–1913). 

– 60 років від дня народження Вечерського Віктора Васильовича, укра-

їнського архітектора, мистецтвознавця, заслуженого працівника культури Укра-

їни (1958). 

16 – 85 років від дня народження Авдієвського Анатолія Тимофійови-

ча, українського хорового диригента, Героя України, народного артиста СРСР, 

лауреата Державної премії УРСР ім. Т. Г. Шевченка (1933–2016). 

– 85 років від дня народження Нероденка Володимира Миновича, укра-

їнського хореографа, фольклориста, народного артиста України (1933–2006). 

– 85 років від дня народження Романишина Михайла Миколайовича, 

українського живописця, народного художника України (1933–1999). 

– 70 років від дня народження Дудки Анатолія Свиридовича, українсь-

кого театрального актора і режисера, народного артиста України (1948–2017). 
– 60 років від дня народження Кулика Миколи Васильовича, українсь-

кого хорового диригента, педагога, заслуженого діяча мистецтв України (1958). 

17 – 95 років від дня народження Кривди Григорія Феодосійовича, 

українського письменника (1923–1997). 

– 50 років від дня народження Кузьменка Андрія Вікторовича (псевд. – 

Кузьма), українського музиканта, співака, письменника, телеведучого, продю-

сера та актора (1968–2015). 

18 – 130 років від дня народження Українця Івана Калениковича, укра-

їнського художника, майстра розпису на фарфорі (1888–1945). 

– 95 років від дня народження Сербутовського Андрія Андрійовича, 

українського живописця, заслуженого художника України (1923–2006). 

– 85 років від дня народження Калітинського Миколи Петровича, укра-

їнського хорового диригента, заслуженого працівника культури України (1933). 

– 85 років від дня народження Руденко Белли Андріївни, української та 

російської оперної співачки (сопрано), педагога, народної артистки СРСР, лау-

реата Державної премії СРСР (1933). 

– 75 років від дня народження Гандзюка Степана Михайловича, укра-

їнського живописця (1943). 

– 75 років від дня народження Лебідь Ольги Вікторівни, українського 

графіка, заслуженого художника України (1943). 

– 55 років від дня народження Головіної Ірини Володимирівни, україн-

ського кінокритика, сценариста, журналіста (1963). 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%8E%D1%81%D0%B5%D1%80
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%8E%D1%81%D0%B5%D1%80
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80
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– 50 років від дня смерті Шаповала Бориса Мойсейовича (псевд. – Бе-

Ша), українського графіка-карикатуриста, заслуженого діяча мистецтв УРСР 

(1895–1968). 

19 – 125 років від дня народження Євтушенка Дометія Гурійовича, укра-

їнського співака (баритон), педагога, заслуженого діяча мистецтв УРСР (1893–

1983). 

– 125 років від дня народження Перегуди Олександра Йосиповича, 

українського кінорежисера, сценариста, редактора кіно (1893–1969). 

– 105 років від дня народження Шевченка Івана Савича, українського 

художника театру, заслуженого діяча мистецтв України (1913–1994). 

– 100 років від дня народження Незовибатька Олександра Дмитровича, 

українського диригента, цимбаліста, педагога, музичного та громадського дія-

ча, заслуженого артиста України (1918–1977). 

– 95  років від дня народження Мірошника Анатолія Михайловича, 

українського піаніста, композитора, педагога, музичного та громадського діяча 

(1923–2011). 

– 80 років від дня народження Верещака Ярослава Миколайовича, 

українського сценариста, драматурга, театрального критика, заслуженого діяча 

мистецтв України (1938). 

– 80 років від дня народження Платонова Володимира Петровича, 

українського сценариста, кінорежисера (1938). 

– 80 років від дня народження Шкурая Івана Васильовича, українсько-

го письменника, драматурга, публіциста, журналіста (1938–2014). 

– 70 років від дня народження Бучка Миколи Івановича, українського 

поета, літературознавця (1948–2017). 
– 70 років від дня народження Волкової Людмили Володимирівни, 

українського музикознавця, педагога (1948). 

20 – 120 років від дня народження Березенця (справж. – Йоха) Дометія 

Йосиповича, українського співака (баритон), педагога (1898–1988). 

– 85 років від дня народження Самотоса Івана Михайловича, українсь-

кого скульптора, педагога, народного художника України (1933–2016). 

– 80 років від дня народження Мельничука Тараса Юрійовича, україн-

ського поета, лауреата Державної премії України ім. Т. Г. Шевченка (1938–

1995). 

– 70 років від дня народження Чумак Галини Володимирівни, українсь-

кого музеєзнавця, заслуженого працівника культури України (1948). 

– 55 років від дня народження Журунової Тетяни Георгіївни, українсь-

кого мистецтвознавця (1963). 

21 – 130 років від дня народження Ґадзінського Володимира Антоно-

вича, українського письменника, публіциста, літературознавця, журналіста, пе-

рекладача (1888–1932). 

– 120 років від дня народження Григор’єва Григорія Прокоповича, 

українського письменника, сценариста (1898–1971). 
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– 90 років від дня народження Мешкіса Броніслава Вікторовича, укра-

їнського театрального режисера, народного артиста УРСР (1928–1985). 

– 85 років від дня народження Синька Ростислава Олександровича, 

українського кінорежисера, скульптора, заслуженого працівника культури Ук-

раїни (1933–2010). 

– 80 років від дня народження Лисенка Івана Максимовича, українсь-

кого письменника, публіциста, музикознавця та літературознавця, заслуженого 

діяча мистецтв України (1938). 

– 65 років від дня народження Креміня Дмитра Дмитровича, українсь-

кого поета, перекладача, педагога, заслуженого діяча мистецтв України, лауре-

ата Державної премії України ім. Т. Г. Шевченка (1953). 

– 65 років від дня народження Назаренка Володимира Миколайовича, 

українського поета, прозаїка, публіциста (1953). 

22 – 130 років від дня народження Дейнара Миколи Антоновича, укра-

їнського співака (бас), актора, педагога (1888–1968). 

– 105 років від дня народження Дугіна Петра Івановича, українського 

кобзаря (1913–1968). 

– 95 років від дня народження Столярчука Григорія Павловича, укра-

їнського поета, перекладача (1923–2005). 

– 80 років від дня народження Молотая Анатолія Михайловича, україн-

ського диригента, педагога, народного артиста України (1938). 

– 80 років від дня народження Тімліна Едуарда Леонідовича, українсь-

кого кінооператора, сценариста, педагога, заслуженого діяча мистецтв України 

(1938). 

– 80 років від дня народження Туліна Бориса Леонідовича, українського 

графіка, народного художника України (1938). 

– 75 років від дня народження Литвина Леоніда Єгоровича, українсько-

го живописця, заслуженого художника України (1943). 

23 – 115 років від дня народження Мізиненка Віктора Микитовича, 

українського театрального актора, народного артиста УРСР (1903–1976). 

– 110 років від дня народження Грохи Лавріна Прокоповича, українсь-

кого письменника-гумориста, драматурга (1908–1976). 

– 100 років від дня народження Константинової Ірини Кузьмівни, укра-

їнського художника театру, живописця, педагога, народного художника Украї-

ни (1918–2003). 

– 85 років від дня народження Будного Степана Франковича, українсь-

кого поета (1933–1958). 

– 75 років від дня смерті Прусліна Наума Ісаковича, українського ком-

позитора, диригента, заслуженого артиста УРСР (1877–1943). 

24 – 150 років від дня народження Славинського (Славінський) Макси-

ма Антоновича, українського письменника, публіциста, перекладача, редакто-

ра, громадсько-політичного діяча (1868–1945). 
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– 145 років від дня народження Красицького Фотія Степановича, укра-

їнського живописця і графіка (1873–1944). 

– 120 років від дня народження Горського Олександра Валентиновича, 

українського організатора кіновиробництва (1898–1983).  

– 90 років від дня народження Лук’яненка Левка Григоровича, україн-

ського публіциста, громадського діяча, Героя України, лауреата Національної 

премії України імені Тараса Шевченка (192 8102-8 ). 

– 80 років від дня народження Базиликута Богдана Омеляновича, укра-

їнського співака (ліричний тенор), педагога, народного артиста України (1938). 

– 75 років від дня народження Качурівського Романа Миколайовича, 

українського поета (1943–2009). 

– 65 років від дня народження Довганя Михайла Васильовича, україн-

ського живописця, заслуженого художника України (1953). 

– 55 років від дня народження Козаренка Олександра Володимирови-

ча, українського композитора, піаніста, музикознавця, педагога (1963). 

25 – 120 років від дня народження Бабанова Семена Леонтійовича, 

українського організатора кіновиробництва, сценариста (1898–1969). 

– 110 років від дня народження Естріна Леоніда (Ізраїль) Самійловича, 

українського кінорежисера (1908–1972). 

– 85 років від дня народження Байко Ніни Яківни, української співачки, 

педагога, народної артистки України, лауреата Державної премії УРСР  

ім. Т. Г. Шевченка (1933). 

– 80 років від дня народження Гриценко Тамари Олександрівни, укра-

їнської бандуристки, співачки (мецо-сопрано), народної артистки України, лау-

реата Державної премії УРСР ім. Т. Г. Шевченка (1938). 

– 80 років від дня народження Дробахи Олександра Івановича, україн-

ського поета, прозаїка, публіциста, краєзнавця, громадсько-політичного діяча 

(1938). 

– 75 років від дня народження Шепітько Ганни Семенівни, української 

поетеси, педагога (1943). 

– 70 років від дня народження Хоролець Лариси Іванівни, української 

актриси театру і кіно, драматурга, громадської і політичної діячки, народної ар-

тистки України (1948). 

– 55 років від дня народження Хмельовського Олександра Сергійови-

ча, українського поета (1963). 

– 55 років від дня смерті Багряного (справж. – Лозов’яга) Івана Павло-

вича, українського письменника, публіциста, політичного діяча, лауреата Дер-

жавної премії України ім. Т. Г. Шевченка (1906–1963). 

26 – 115 років від дня народження Лазарчука Іполита Андрониковича, 

українського режисера кіно, аніматора, заслуженого діяча мистецтв УРСР (1903–

1979). 

– 90 років від дня народження Леоніда Кочугура (справж. – Кучугур Ле-

онтій Якович), українського поета (1928–1997). 
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– 60 років від дня народження Ольшевського Ігоря Едиловича, україн-

ського поета, перекладача, прозаїка, журналіста, літературознавця (1958). 

– 55 років від дня народження Павліченко Світлани Миколаївни, укра-

їнського живописця, графіка, сценографа (1963). 

27 – 115 років від дня народження Лужницького Григора Леонідовича, 

українського письменника, публіциста, літературознавця, перекладача, театра-

льного критика, історика театру (1903–1990). 

– 80 років від дня народження Ронжина Валерія Леонідовича, українсь-

кого композитора, педагога, заслуженого працівника культури України (1938). 

– 75 років від дня народження Полякова Олексія Івановича, українсь-

кого живописця, народного художника України (1943). 

– 75 років від дня народження Чайки Юрія Вікторовича, українського 

театрального  режисера, народного артиста України (1943–2016). 

– 65 років від дня народження Марчука Володимира Павловича, укра-

їнського живописця, заслуженого діяча мистецтв України, заслуженого діяча 

культури Польщі (1953). 

– 65 років від дня народження Яценко Марини Володимирівни, україн-

ського живописця (1953). 

28 – 130 років від дня народження Родзевича Сергія Івановича, україн-

ського літературознавця, критика, педагога (1888–1942). 

– 125 років від дня народження Коверка Андрія Осиповича, українсько-

го скульптора, різьбяра по дереву (1893–1967). 

– 110 років від дня народження Литвиненка Валентина Гавриловича, 

українського письменника, графіка, живописця, народного художника УРСР 

(1908–1979). 

– 105 років від дня народження Свєнцицької Віри Іларіонівни, україн-

ського мистецтвознавця, лауреата Державної премії України ім. Т. Г. Шевченка 

(1913–1991). 

– 100 років від дня народження Нельговського Юрія Панасовича, укра-

їнського архітектора, мистецтвознавця, лауреата Державної премії УРСР в га-

лузі архітектури (1918–1983). 

– 100 років від дня народження Яблонської Олени Нилівни, українсько-

го живописця, графіка, заслуженого художника України (1918–2009). 

– 95 років від дня народження Запаска Якима Прохоровича, українсь-

кого мистецтвознавця, заслуженого працівника освіти України (1923–2007). 

– 90 років від дня народження Предаєвич Віри Леонідівни, української 

актриси театру і кіно, народної артистки України (1928–2003). 

– 80 років від дня народження Сивицького Данила Йосиповича, україн-

ського прозаїка (1938). 

– 75 років від дня народження Майбороди Романа Георгійовича, укра-

їнського співака (баритон), народного артиста України, лауреата Національної 

премії України імені Тараса Шевченка (1943). 
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– 65 років від дня народження Мельника Анатолія Івановича, українсь-

кого живописця, мистецтвознавця, народного художника України (1953). 

– 60 років від дня народження Вовкун Лідії Сергіївни, української теат-

ральної актриси, педагога, народної артистки України (1958). 

– 55 років від дня народження Голубенка Олександра Юрійовича, укра-

їнського театрального актора та режисера-постановника, заслуженого артиста 

України (1963). 

– 80 років від дня смерті Купчинського Євгена Івановича, українського 

композитора, священика, хорового диригента, цитриста, громадського і культу-

рного діяча (1867–1938). 

– 70 років від дня смерті Світлицького Григорія Петровича, українсь-

кого живописця, народного художника УРСР (1872–1948). 

29 – 150 років від дня народження Старицької-Черняхівської Людмили 

Михайлівни, української письменниці, драматурга, перекладача, теоретика те-

атру та літературного критика, громадського діяча (1868–1941). 

– 120 років від дня народження Векштейна Леоніда Семеновича, укра-

їнського графіка, театрального художника (1898–1970). 

– 110 років від дня народження Булавицької Марії Василівни, українсь-

кого літературознавця, бібліографа (1908–1982). 

– 95 років від дня народження Жиліна Віктора Сергійовича, українсь-

кого та російського кінорежисера, скульптора (1923–2002). 

– 55 років від дня народження Виноградова Віктора Євгеновича, укра-

їнського поета і художника (1963). 

30 – 155 років від дня народження Васильєва-Святошенка Матвія Ти-

мофійовича, українського композитора, диригента, заслуженого діяча мис-

тецтв УРСР (1863–1961). 

– 75 років від дня народження Стецька Богдана Теодоровича, українсь-

кого актора театру і кіно, заслуженого артиста України (1943). 

– 70 років від дня народження Гордової Тамари Федорівни, українсько-

го художника декоративно-ужиткового мистецтва (декоративний розпис), гра-

фіка, заслуженого художника України (1948). 

– 50 років від дня народження Гринік Тетяни Леонідівни, української 

театральної актриси, заслуженої артистки України (1968). 

– 50 років від дня народження Ямбурського Валерія В’ячеславовича, 

українського кінорежисера, сценариста (1968). 

– 130 років від дня смерті Шашкевича Григорія, українського музично-

го і громадського діяча, священика (1809–1888). 

31 – 135 років від дня народження Назарука Осипа Тадейовича, україн-

ського письменника, публіциста, журналіста, громадського діяча (1883–1940). 

– 125 років від дня народження Нижанківського Нестора Остаповича, 

українського композитора, піаніста,  музичного критика та культурного діяча 

(1893–1940). 
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– 70 років від дня народження Дмитрієвої-Буряк Галини Євгенівни, 

українського кінознавця, мистецтвознавця, педагога (1948). 

– 70 років від дня народження Тихомирова Анатолія Юрійовича, укра-

їнського актора театру і кіно, заслуженого артиста України (1948). 

– 70 років від дня народження Уреса Віктора Єфимовича, українського 

диригента, композитора, заслуженого артиста України (1948). 

– 50 років від дня народження Зараховича Олексія Володимировича, 

українського поета, журналіста, педагога (1968). 
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1 – 120 років від дня народження Дроб’язка Євгена Антоновича, укра-

їнського театрального режисера, поета, перекладача (1898–1980). 

– 100 років від дня народження Качуровського Ігоря Васильовича, 

українського письменника, перекладача, літературознавця, педагога, журналіс-

та, лауреата Національної премії України імені Тараса Шевченка (1918– 2013). 

– 85 років від дня народження Лисенка Євгена Васильовича, українсь-

кого театрального актора і педагога, народного артиста України (1933–2002). 

– 70 років від дня народження Кіргеєва Анатолія Володимировича, 

українського графіка (1948). 

– 70 років від дня народження Хаварівського Богдана-Романа Васи-

льовича, українського архівіста, краєзнавця, педагога, літератора, культурного 

та громадського діяча, заслуженого працівника культури України (1948–2016). 

– 65 років від дня народження Шевченка Юрія Валентиновича, україн-

ського композитора, музичного редактора, заслуженого діяча мистецтв України 

(1953). 

2 – 100 років від дня народження Горюхіної Надії Олександрівни, укра-

їнського музикознавця (1918–1998). 

– 95 років від дня народження Грипича Володимира Григоровича, 

українського театрального актора і режисера, народного артиста СРСР (1923–

2005). 

– 70 років від дня народження Бєлова Бориса Геннадійовича, українсь-

кого художника декоративно-ужиткового мистецтва (скло і кераміка), живопи-

сця, графіка, педагога (1948). 

– 70 років від дня народження Золотарьова Олексія Олександровича, 

українського кінооператора (1948). 

– 65 років від дня народження Богдан Людмили Олександрівни, україн-

ського майстра декоративно-ужиткового мистецтва (художня вишивка і ткацт-

во; 1953). 

3 – 155 років від дня народження Антоновського Олександра Петрови-

ча, українського і російського співака (бас-профундо; 1863–1939). 

– 80 років від дня народження Терещенко Алли Костянтинівни, україн-

ського музикознавця (1938). 

– 70 років від дня народження Дідушка Ігоря Мефодійовича, українсь-

кого хорового диригента, педагога, заслуженого діяча мистецтв України (1948). 

4 – 60 років від дня народження Скарги Геннадія Борисовича, україн-

ського актора театру і кіно, режисера, педагога, заслуженого артиста України 

(1958). 
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– 55 років від дня народження Вовк Ірини Валентинівни, української 

поетеси, драматурга, театрального критика, сценариста, етнографа та релігієз-

навця (1963). 

5 – 135 років від дня народження Форостини Євгена, українського ком-

позитора, фольклориста, педагога, хорового диригента (1883–1951). 

– 95 років від дня народження Бойка Григорія Пилиповича, українсько-

го письменника, перекладача (1923–1978). 

– 90 років від дня народження Кузякіної Наталії Борисівни, українсько-

го театрознавця, літературознавця, критика та педагога (1928–1994). 

– 80 років від дня народження Майданика Юхима Володимировича, 

українського режисера-документаліста (1938–1998). 

– 70 років від дня народження Неволова Василя Васильовича, українсь-

кого театрознавця, драматурга, критика, перекладача, педагога, заслуженого 

працівника культури України (1948). 

– 60 років від дня народження Денисенка Олександра Володимирови-

ча, українського актора, кінорежисера, телеведучого, сценариста, заслуженого 

діяча мистецтв України (1958). 

6 – 115 років від дня народження Тищенка Петра Івановича, українсь-

кого кобзаря (1903–1967). 

– 105 років від дня народження Шила Миколи Костянтиновича, укра-

їнського архітектора, заслуженого архітектора УРСР (1913–1982). 

– 70 років від дня народження Стародубцевої Людмили Федорівни, укра-

їнського організатора кіновиробництва (1948). 

– 60 років від дня народження Курача Володимира Володимировича, 

українського хорового диригента, педагога, заслуженого діяча мистецтв Украї-

ни (1958). 

– 60 років від дня народження Курача Юрія Володимировича, україн-

ського хорового диригента, педагога, народного артиста України (1958). 

– 60 років від дня народження Кучеренко Марії Олександрівни, україн-

ської поетеси (1958). 

7 – 100 років від дня народження Іллюшина Миколи Романовича, укра-

їнського кінооператора (1918–1977). 

– 90 років від дня народження Колесника Володимира Андрійовича, 

українського диригента-хормейстера, заслуженого діяча мистецтв України, ла-

уреата Державної премії України ім. Т. Г. Шевченка (1928–1997). 

– 90 років від дня народження Лещук Євгенії Степанівни, української 

поетеси, публіциста, громадського діяча (1928–2010). 

– 80 років від дня народження Шиленка Бориса Олександровича, укра-

їнського кінорежисера, актора, сценариста (1938–2014). 

– 70 років від дня народження Виноградської Ніни Іванівни, українсь-

кої поетеси, заслуженого діяча мистецтв України (1948). 
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– 70 років від дня народження Майданської Софії Василівни, українсь-

кої письменниці, публіциста, перекладача, драматурга, заслуженого діяча мис-

тецтв України (1948). 

– 65 років від дня народження Матюх Наталії Дмитрівни, української 

поетеси, журналіста, майстра декоративно-ужиткового мистецтва (вишивка; 

1953). 

8 – 120 років від дня народження Ужвій Наталії Михайлівни, українсь-

кої актриси театру і кіно, народної артистки СРСР, Героя Соціалістичної Праці, 

лауреата Державної премії СРСР та Державної премії УРСР ім. Т. Г. Шевченка 

(1898–1986). 

– 105 років від дня народження Улановського Михайла Семеновича, 

українського художника театру, заслуженого діяча мистецтв УРСР та РРФСР 

(1913–1991). 

– 90 років від дня народження Сологуба Василя Павловича, українсько-

го поета, прозаїка (1928–2008). 

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

ського архітектора, мистецтвознавця, лауреата Державної премії УРСР ім. Т. Г. 

Шевченка (1938–2002). 

– 65 років від дня народження Забілястої Лідії Леонідівни, української 

оперної співачки (сопрано), народної артистки України, лауреата Національної 

премії України імені Тараса Шевченка (1953). 

9 – 130 років від дня народження Герасименка Якима Агафоновича, 

українського народного майстра декоративно-ужиткового мистецтва (гончарст-

во; 1888–1970). 

– 100 років від дня народження Сороковської Софії Володимирівни, 

українського бібліографа, бібліотекознавця, педагога (1918–2000). 

– 90 років від дня народження Головка Бориса Олександровича, укра-

їнського художника-оформлювача, заслуженого майстра народної творчості 

України (1928–1992). 

– 75 років від дня народження Лапікури Валерія Павловича, українсь-

кого тележурналіста, письменника, заслуженого журналіста України (1943). 

– 75 років від дня народження Тищенка Юрія Михайловича, українсь-

кого режисера-документаліста (1943). 

– 70 років від дня народження Боднарчука Василя Дмитровича, україн-

ського художника декоративно-ужиткового мистецтва (кераміка, дизайн), педа-

гога, заслуженого художника України (1948). 

– 70 років від дня народження Івлієва Валентина Івановича, українсь-

кого живописця, графіка, педагога (1948). 

– 65 років від дня народження Мемішева Рашида Ахмедовича, україн-

ського письменника кримськотатарського походження (1953). 

– 55 років від дня народження Колосович Людмили Леонідівни, україн-

ської театральної актриси і режисера, громадського діяча, заслуженої артистки 

України (1963).  
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– 80 років від дня смерті Бенцалі Миколи Гнатовича, українського ак-

тора і режисера, театрального діяча (1891–1938). 

10 – 135 років від дня народження Донцова Дмитра Івановича, україн-

ського публіциста, літературного критика, політичного діяча (1883–1973). 

– 115 років від дня народження Стадника Яреми Йосиповича, українсь-

кого театрального актора і режисера, співака (тенор; 1903–1946). 

– 75 років від дня народження Богомолова Івана Петровича, українсь-

кого організатора кінопрокату (1943). 

– 75 років від дня народження Кадирової Лариси Миколаївни, україн-

ської актриси театру і кіно, народної артистки України, лауреата Національної 

премії України імені Тараса Шевченка (1943). 

– 75 років від дня народження Фіалко Ніни Іванівни, української пись-

менниці (1943). 

– 70 років від дня народження Завадського Валерія Вікторовича, укра-

їнського постановника кінотрюків (1948). 

11 – 145 років від дня народження Гауша Олександра Федоровича, 

українського і російського живописця (1873–1949). 

– 80 років від дня народження Каліки Володимира Петровича, україн-

ського поета, гумориста, публіциста та журналіста (1938). 

– 70 років від дня народження Михайлевич Валентини Вікторівни, 

українського скульптора, заслуженого художника України (1948). 

– 55 років від дня народження Чеботова Ігоря Павловича, українського 

художника монументально-декоративного мистецтва, педагога (1963). 

12 – 120 років від дня народження Климова Олександра Гнатовича, 

українського і російського диригента, заслуженого діяча мистецтв Української 

та Таджицької РСР (1898–1974). 

– 110 років від дня народження Петровського Олександра Юрійовича, 

українського хорового диригента, педагога, народного артиста УРСР (1908–

1983). 

– 80 років від дня народження Криварчука Олександра Фотійовича, 

українського режисера-документаліста (1938–1990). 

– 80 років від дня народження Щурова Геннадія Леонідовича, українсь-

кого і російського поета, прозаїка, перекладача (1938). 

– 75 років від дня народження Кудрявської Людмили Борисівни, укра-

їнської поетеси, прозаїка, перекладача (1943). 

– 70 років від дня народження Дубовича Миколи Івановича, українсь-

кого поета, прозаїка (1948). 

13 – 145 років від дня народження Лукіяновича Дениса Яковича, укра-

їнського письменника, літературознавця, педагога (1873–1965). 

– 130 років від дня народження Стадникової Софії Андріївни, українсь-

кої драматичної актриси та співачки (сопрано; 1888–1959). 

– 120 років від дня народження Терещенка Миколи Івановича, україн-

ського поета і перекладача (1898–1966). 
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– 80 років від дня народження Міщенка Феодосія Івановича, українсь-

кого живописця (1938). 

– 70 років від дня народження Мося Петра Філоновича, українського 

художника декоративно-ужиткового мистецтва (кераміка), графіка, педагога 

(1948). 

– 70 років від дня народження Рибальченка Юлія Андрійовича, україн-

ського графіка, скульптора (1948–2010). 

– 65 років від дня народження Шевчука Ігоря Степановича, українсько-

го поета (1953). 

– 60 років від дня народження Верховеня Володимира Миколайовича, 

українського поета (1958). 

– 325 років від дня смерті Барановича Лазаря, українського церковного, 

літературного та культурного діяча (1620–1693). 

14 – 160 років від дня народження Масляка Володимира Івановича, 

українського письменника, перекладача, критика, журналіста (1858–1924). 

– 100 років від дня народження Квасенко-Ржечицької Алли Володими-

рівни, української театральної актриси, народної артистки України (1918–

2008). 

– 75 років від дня народження Якимця Анатолія Яковича, українського 

живописця, заслуженого художника України (1943). 

– 55 років від дня народження Пасічника Володимира Петровича, укра-

їнського композитора, мистецтвознавця, педагога (1963). 

15 – 110 років від дня народження Забашти Іллі Федосійовича, україн-

ського живописця (1908–1954). 

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

ського поета, перекладача, журналіста (1948–2017). 

– 65 років від дня народження Боярунця Юрія Олексійовича, українсь-

кого поета, прозаїка, публіциста (1953). 

– 60 років від дня народження Парфенюка Геннадія Вікторовича, укра-

їнського скульптора (1958–2012). 

16 – 135 років від дня народження Пахаревського Леоніда Андрійови-

ча, українського письменника, перекладача, актора і режисера (1883 –1938?). 

– 120 років від дня народження Кармазина-Каковського Всеволода, 

українського архітектора, графіка, мистецтвознавця (1898–1988). 

– 80 років від дня народження Пшінки Миколи Сергійовича, українсь-

кого графіка, народного художника України (1938). 

– 60 років від дня народження Силюка Анатолія Михайловича, україн-

ського музеє- та краєзнавця, публіциста, заслуженого працівника культури Ук-

раїни (1958). 

– 55 років від дня народження Емір Ельвіри Аппазівни, українського 

композитора та педагога кримськотатарського походження (1963). 

– 55 років від дня народження Могильного Аттили Вікторовича, укра-

їнського поета (1963–2008). 
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17 – 165 років від дня народження Павлика Михайла Івановича, укра-

їнського письменника, публіциста, громадського і політичного діяча (1853–

1915). 

– 120 років від дня народження Загорянської (справж. – Кисіль) Катери-

ни Федорівни, української актриси театру і кіно, заслуженої артистки УРСР 

(1898–1985). 

– 115 років від дня народження Рощиб’юк Ганни Йосипівни, українсь-

кого майстра декоративно-ужиткового мистецтва (кераміка; 1903–1981). 

– 75 років від дня народження Куниці Ади Іллівни, українського театра-

льного режисера (1943–2005). 

– 70 років від дня народження Ільченка Ярослава Ілліча, українського 

художника декоративно-ужиткового мистецтва (ювелірне мистецтво), живопи-

сця (1948). 

– 60 років від дня народження Голинської Ольги Арсеніївни, українсь-

кого музикознавця, редактора, музичного і громадського діяча (1958). 

18 – 70 років від дня народження Литвинова Віктора Володимировича, 

українського артиста балету, балетмейстера, народного артиста України (1948). 

– 70 років від дня народження Теличко Валентини Василівни, українсь-

кого живописця, графіка, заслуженого художника України (1948). 

19 – 105 років від дня народження Самусєва Федора Опанасовича, 

українського живописця (1913–1985). 

– 100 років від дня народження Марунич Ольги Іванівни, української 

поетеси, журналіста, педагога (1918–1965). 

– 70 років від дня народження Рожка Валеріана Віталійовича, українсь-

кого кінооператора та кінорежисера (1948). 

– 70 років від дня народження Солопая Анатолія Макарійовича, укра-

їнського кінооператора (1948). 

– 50 років від дня народження Жарка Олександра Анатолійовича, укра-

їнського живописця, графіка, заслуженого художника України (1968). 

– 50 років від дня народження Клиби Ірини Миколаївни, українського 

живописця, сценографа (1968). 

– 115 років від дня смерті Воробкевича Сидора Івановича, українського 

письменника, композитора, диригента, педагога, музичного і громадського дія-

ча (1836–1903). 

– 65 років від дня смерті Квітки Климента Васильовича, українського 

музикознавця-фольклориста (1880–1953). 

20 – 135 років від дня народження Білобабченка Сергія Григоровича, 

українського театрального актора і режисера, драматурга (1883–1965). 

– 135 років від дня народження Жука Михайла Івановича, українського 

художника та поета (1883–1964). 

– 125 років від дня народження Білокінь Надії Аврамівни, українського 

майстра народного декоративного розпису, майстра народного мистецтва УРСР 

(1893–1981). 
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– 120 років від дня народження Бровченка Івана Кузьмича, українсько-

го театрального актора і режисера, заслуженого артиста УРСР (1898–1971). 

– 110 років від дня народження Конарського Віктора Феліксовича, 

українського кінорежисера (1908–1995). 

– 80 років від дня народження Лотоцької Наталії Василівни, української 

актриси театру і кіно, народної артистки України, лауреата Державної премії 

України ім. Т. Г. Шевченка (1938–2007). 

– 75 років від дня народження Марченка Миколи Дмитровича, україн-

ського скульптора, живописця (1943). 

– 70 років від дня народження Колобродова Володимира Андрійовича, 

українського музиканта, заслуженого артиста України (1948–2014). 

– 65 років від дня народження Берсона Миколи Семеновича, українсь-

кого театрального діяча, народного артиста України (1953). 

– 65 років від дня народження Золотарьова Сергія Миколайовича, 

українського диригента, скрипаля, заслуженого діяча мистецтв України (1953).  

– 60 років від дня народження Усика Тараса Степановича, українського 

живописця, заслуженого художника України (1958). 

– 50 років від дня народження Марковича Костянтина Петровича, 

українського живописця, заслуженого художника України (1968). 

21 – 80 років від дня народження Северин Жанни Костянтинівни, укра-

їнської актриси театру і кіно, народної артистки України (1938–2013). 

– 75 років від дня народження Руднєва Сергія Миколайовича, українського 

поета, автора-виконавця пісень, прозаїка, публіциста, педагога (1943–2017). 

– 70 років від дня народження Заволгіна Віктора Олександровича, 

українського хорового диригента, педагога, заслуженого діяча мистецтв Украї-

ни (1948). 

22 – 80 років від дня народження Павліхи Івана Васильовича, українсь-

кого поета-гумориста, педагога, громадського діяча (1938–2015). 

– 70 років від дня народження Панасюка Миколи Івановича, українсь-

кого графіка (1948). 

23 – 95 років від дня народження Філіпова Зіновія Івановича, українсь-

кого живописця, заслуженого художника України (1923–2012). 

– 90 років від дня народження Романкової Надії Іллівни, української 

співачки (сопрано), заслуженої артистки України (1928–1997). 

24 – 95 років від дня народження Подоляна Миколи Петровича, україн-

ського поета, публіциста, заслуженого працівника культури України, лауреата 

Державної премії УРСР ім. Т. Г. Шевченка (1923–2012). 

– 90 років від дня народження Солодовникова Олексія Павловича, 

українського живописця, заслуженого художника України (1928–2017). 

– 90 років від дня народження Стороженка Миколи Андрійовича, укра-

їнського живописця, графіка, народного художника України, лауреата Держав-

ної премії УРСР ім. Т. Г. Шевченка (1928–2015). 
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– 85 років від дня смерті Сластіона (Сластьон) Опанаса Георгійовича, 

українського живописця, графіка, архітектора, мистецтвознавця, етнографа і 

педагога (1855–1933). 

– 65 років від дня смерті Довбищенка Віктора Семеновича, українсько-

го режисера, педагога, заслуженого артиста УРСР (1910–1953). 

25 – 95 років від дня народження Горшкова Миколи Дорофійовича, 

українського живописця (1923–2009). 

– 95 років від дня народження Гуріненка Петра Володимировича, укра-

їнського письменника (1923–2010). 

– 90 років від дня народження Петросяна Олександра Петровича, укра-

їнського хорового диригента, педагога, заслуженого діяча мистецтв України 

(1928–1996). 

– 80 років від дня народження Ґерети Ігоря Петровича, українського 

мистецтвознавця, археолога, історика, поета, педагога, громадського і політич-

ного діяча, заслуженого діяча мистецтв України (1938–2002). 

– 70 років від дня народження Гаврилюка Івана Ярославовича, україн-

ського кіноактора, режисера, сценариста, громадського та політичного діяча, 

народного артиста України (1948). 

– 55 років від дня народження Гармаш Тамари Іванівни, української 

співачки (сопрано), заслуженої артистки України (1963).  

– 50 років від дня народження Кирилюка Юрія Петровича, українсько-

го живописця (1968–2012). 

26 – 130 років від дня народження Гаккебуш Любові Михайлівни, укра-

їнської театральної актриси, педагога, перекладача, народної артистки УРСР 

(1888–1947). 

– 125 років від дня народження Годованця Микити Павловича, україн-

ського поета-байкаря (1893–1974). 

– 95 років від дня народження Алова (справж. – Лапскер) Олександра 

Олександровича, українського і російського кінорежисера, сценариста, педа-

гога, народного артиста СРСР (1923–1983). 

– 75 років від дня народження Михайлевського Антона Флоріановича, 

українського письменника, журналіста, заслуженого працівника культури Укра-

їни (1943). 

– 75 років від дня народження Приймака Йосипа Дмитровича, українсько-

го майстра декоративно-ужиткового мистецтва (різьба по дереву), педагога (1943). 

– 75 років від дня народження Юрченка Валерія Івановича, українсько-

го актора театру і кіно, народного артиста України (1943). 

– 70 років від дня народження Ланчака Ярослава Олександровича, 

українського кінорежисера (1948). 

– 70 років від дня народження Ященка Ігоря Петровича, українського 

живописця, графіка (1948). 

27 – 95 років від дня народження Борового Василя Івановича, українсь-

кого поета, перекладача, літературного критика (1923–2014). 
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– 80 років від дня народження Арсенича Дмитра Миколайовича, укра-

їнського прозаїка, поета (1938). 

– 75 років від дня народження Салія Теодозія Михайловича, українсь-

кого живописця, педагога, заслуженого діяча мистецтв України (1943). 

– 35 років від дня смерті Стельмаха Михайла Панасовича, українського 

письменника, драматурга, фольклориста,  Героя Соціалістичної Праці, лауреата 

Державної премії СРСР та Державної премії УРСР ім. Т. Г. Шевченка (1912–1983). 

28 – 200 років від дня народження Кобринського Йосафата Миколайо-

вича, українського публіциста, педагога, фольклориста, священика, культурно-

го та громадського діяча (1818–1901). 

– 100 років від дня народження Мягкого Віктора Івановича, українського 

актора театру і кіно, режисера, заслуженого діяча мистецтв УРСР (1918–1982). 

– 100 років від дня народження Сухомлинського Василя Олександро-

вича, українського педагога, письменника, публіциста, Героя Соціалістичної 

Праці, заслуженого вчителя УРСР (1918–1970). 

– 95 років від дня народження Самбука Ростислава Феодосійовича, 

українського письменника (1923–1996). 

– 80 років від дня народження Головатюка Євгена Івановича, українського 

театрального актора і режисера, заслуженого діяча мистецтв України (1938). 

– 65 років від дня народження Одайник Оксани Вадимівни, українсько-

го живописця, педагога, народного художника України (1953). 

– 60 років від дня народження Странадка Едуарда Миколайовича, 

українського фотохудожника, журналіста, заслуженого працівника культури 

України (1958). 

29 – 110 років від дня народження Крижанівської Людмили Дмитрів-

ни, української співачки (ліричне сопрано), заслуженої артистки України 

(1908–1998). 

– 105 років від дня народження Микитина Теодора Дмитровича, укра-

їнського письменника, бібліографа, педагога (1913–1995). 

– 80 років від дня народження Шевченка Анатолія Антоновича, україн-

ського гітариста, композитора, музикознавця, художника та поета (1938–2012). 

– 65 років від дня народження Матешка Анатолія Миколайовича, укра-

їнського актора, кінорежисера (1953). 

– 60 років від дня народження Матвійчука Анатолія Миколайовича, 

українського естрадного співака, композитора, поета-пісняра, телеведучого, 

журналіста, музичного аналітика, педагога, народного артиста України (1958). 

30 – 70 років від дня народження Бурбели Віктора Анастасійовича, 

українського поета, літературознавця (1948). 

– 60 років від дня народження Бойчука Мирослава Петровича, українсько-

го режисера, сценариста, поета-пісняра, фотохудожника, тележурналіста (1958). 

– 55 років від дня народження Берези Романа Павловича, українського 

хорового диригента, режисера-постановника, педагога (1963). 
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1 – 160 років від дня народження Кащенка Андріана Феофановича, 

українського письменника (1858–1921). 

– 140 років від дня народження Локтюшева Сергія Олександровича, 

українського музеєзнавця, археолога, педагога (1878–1943). 

– 120 років від дня народження Альшванга Арнольда Олександровича, 

українського музикознавця, піаніста, педагога (1898–1960). 

– 120 років від дня народження Дрималика Богдана Йосиповича, укра-

їнського піаніста, композитора, фольклориста (1898–1956). 

– 115 років від дня народження Горовиця Володимира Самійловича, 

американського піаніста-віртуоза українського походження (1903–1989). 

– 60 років від дня народження Слижука Ігоря Миколайовича, українсь-

кого кінооператора (1958). 

– 55 років від дня народження Очеретянової Тетяни Іванівни, українсь-

кої поетеси, педагога (1963). 

2 – 115 років від дня народження Азовського Миколи Панасовича, 

українського живописця, графіка (1903–1947). 

– 85 років від дня народження Панькова Валерія Сергійовича, україн-

ського баяніста, диригента, педагога (1933–1999). 

– 75 років від дня народження Стельмаха Богдана Михайловича, укра-

їнського поета, драматурга, перекладача, громадського діяча, заслуженого діяча 

мистецтв України (1943). 

– 70 років від дня народження Демчишина Ростислава Петровича, 

українського композитора і диригента, заслуженого діяча мистецтв України 

(1948). 

– 65 років від дня народження Іванова-Ахметова Володимира Михай-

ловича, українського графіка, заслуженого художника України (1953). 

3 – 95 років від дня народження Седака Ігоря Микитовича, українсько-

го архітектора, заслуженого архітектора України, лауреата Державної премії 

СРСР (1923–2009). 

– 90 років від дня народження Гаврюшенка Анатолія Яковича, україн-

ського театрального актора, народного артиста України (1928–2011). 

– 80 років від дня народження Бакальчука Михайла Ілліча, українсько-

го артиста розмовного жанру, конферансьє, народного артиста України (1938). 

– 70 років від дня народження Чернети Григорія Олександровича, 

українського живописця, педагога, заслуженого художника України (1948). 

– 60 років від дня народження Арсенії Великої (справж. – Данилюк Лю-

дмила Валентинівна), української письменниці, прозаїка (1958). 
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– 60 років від дня народження Павлюкевич-Чернецької Ганни Воло-

димирівни, українського художника декоративно-ужиткового мистецтва (ба-

тик; 1958). 

– 55 років від дня народження Щавурського Бориса Богдановича, укра-

їнського поета, літературознавця (1963). 

– 80 років від дня смерті Косенка Віктора Степановича, українського 

композитора, піаніста, педагога (1896–1938). 

4 – 150 років від дня народження Студинського Кирила Йосиповича, 

українського філолога-славіста, фольклориста, письменника, літературознавця, 

громадського діяча (1868–1941). 

– 100 років від дня народження Коломійця Анатолія Панасовича, укра-

їнського композитора, педагога, заслуженого діяча мистецтв України (1918–

1997). 

– 100 років від дня народження Пузиркова Віктора Григоровича, укра-

їнського живописця, народного художника СРСР, лауреата Державної премії 

СРСР та Державної премії УРСР ім. Т. Г. Шевченка (1918–1999). 

– 90 років від дня народження Підгорного Володимира Яковича, укра-

їнського баяніста, композитора, заслуженого діяча мистецтв України (1928-

2010). 

– 80 років від дня народження Кукуюка Петра Степановича, українсь-

кого театрального актора і режисера, народного артиста УРСР (1938–1982). 

– 80 років від дня народження Тищенка Валентина Миколайовича, 

українського прозаїка, заслуженого працівника культури України (1938). 

– 75 років від дня народження Демчукова Анатолія Андрійовича, укра-

їнського сценариста, кінорежисера (1943). 

– 65 років від дня народження Фесенка Володимира Васильовича, укра-

їнського режисера-документаліста (1953). 

– 60 років від дня народження Кононовича Леоніда Григоровича, укра-

їнського прозаїка, перекладача (1958). 

5 – 145 років від дня народження Яцківа Михайла Юрійовича, україн-

ського письменника (1873–1961). 

– 120 років від дня народження Андрієвського Сергія Григоровича, ро-

сійського та українського архітектора (1898–1978). 

– 100 років від дня народження Карася Йосипа Ілліча, українського жи-

вописця, заслуженого діяча мистецтв України (1918–2000). 

– 95 років від дня народження Канівця Володимира Васильовича, укра-

їнського письменника, драматурга, лауреата Державної премії УРСР ім. Т. Г.  

Шевченка (1923–2017). 

– 70 років від дня народження Загаєцької Олени Володимирівни, укра-

їнського мистецтвознавця (1948). 

– 70 років від дня народження Титова Василя Тихоновича, українського 

письменника (1948). 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%96%D0%BB%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%96%D1%81%D1%82
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BA%D0%BB%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B8%D1%81%D1%8C%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D0%BA
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– 65 років від дня народження Лебедя Сергія Якимовича, українського 

письменника-гумориста, публіциста та журналіста (1953). 

– 60 років від дня народження Волика Олега Володимировича, україн-

ського прозаїка (1958). 

– 60 років від дня народження Мельника Віктора Івановича, українсь-

кого письменника, перекладача, літературного критика (1958). 

– 60 років від дня народження Черкес Надії Дмитрівни, української пое-

теси, прозаїка, сценариста, педагога (1958). 

6 – 120 років від дня народження Опришка Миколи Васильовича, укра-

їнського бандуриста, хорового диригента, педагога (1898–1941). 

– 115 років від дня народження Піскорської Єлизавети Володимирівни, 

українського графіка, педагога (1903–1978). 

– 95 років від дня народження Комарницького Антона Аполлінарійо-

вича, українського кіносценариста, журналіста, лауреата Державної премії 

УРСР ім. Т. Г. Шевченка (1923–1995). 

– 90 років від дня народження Антонова Бориса Гургеновича, українсь-

кого сценариста (1928–1998). 

– 90 років від дня народження Савчука Івана Климентійовича, україн-

ського прозаїка, літературознавця (1928–2008). 

– 55 років від дня народження Трушика Михайла Вікторовича, україн-

ського художника декоративно-ужиткового мистецтва (кераміка), заслуженого 

майстра народної творчості України (1963). 

– 80 років від дня смерті Василя Лукича (справж. – Левицький Володи-

мир Лукич), українського письменника, видавця, критика, бібліографа, культу-

рно-освітнього діяча (1856–1938). 

7 – 90 років від дня народження Лося Леоніда Федоровича, українського 

архітектора, лауреата Державної премії УРСР ім. Т. Г. Шевченка (1928–2000). 

– 80 років від дня народження Корницького Євгена Петровича, україн-

ського диригента та хормейстера, народного артиста України (1938–2012). 

– 70 років від дня народження Гамаля Володимира Ілліча, українського 

скульптора (1948). 

– 50 років від дня народження Герман Олени Русланівни, українського 

прозаїка, перекладача (1968). 

8 – 130 років від дня народження Колоса Сергія Григоровича, українсь-

кого живописця, майстра декоративно-ужиткового мистецтва (текстиль), мис-

тецтвознавця, педагога, громадського діяча (1888–1969). 

– 130 років від дня народження Пилипенка Михайла Харлампійовича, 

українського театрального актора, заслуженого артиста УРСР (1888–1953). 

– 80 років від дня народження Заболотного Олександра Михайловича, 

українського живописця і графіка (1938). 

– 75 років від дня народження Панцира Дмитра Тодоровича, українсь-

кого прозаїка,  гумориста, заслуженого юриста України (1943–2013). 
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– 70 років від дня народження Гоми Олександра Петровича, українсь-

кого художника монументально-декоративного мистецтва (1948). 

– 70 років від дня народження Оліфіренка Вадима Володимировича, 

українського літературного критика, педагога, літературознавця (1948). 

– 80 років від дня смерті Хоткевича Гната Мартиновича (псевд.– Гнат 

Галайда), українського письменника, актора, режисера, мистецтвознавця, бан-

дуриста, композитора, етнографа, педагога, театрального і громадсько-

політичного діяча (1877–1938). 

– 50 років від дня смерті Платонова (справж. – Слуцький) Миколи Пла-

тоновича, українського співака (тенор), заслуженого артиста УРСР (1902–

1968). 

9 – 105 років від дня народження Силина Олеся (Олександр) Опанасо-

вича, українського архітектора, Героя України, заслуженого працівника куль-

тури України, лауреата Державної премії СРСР (1913–2007). 

– 80 років від дня народження Бурлаки Леоніда Антоновича, українсь-

кого кінооператора-постановника, заслуженого діяча мистецтв України (1938). 

– 55 років від дня народження Вольвача Павла Івановича, українського 

поета, прозаїка (1963). 

– 85 років від дня смерті Тогобочного Івана Андрійовича, українського 

актора, драматурга, театрального діяча (1862–1933). 

10 – 115 років від дня народження Єфремова Георгія Івановича, україн-

ського кінооператора (1903–1982). 

– 110 років від дня народження Глущенко Пелагеї Іванівни, українсько-

го майстра народного декоративного розпису, заслуженого майстра народної 

творчості УРСР (1908–1983). 

– 95 років від дня народження Гайдая Івана Івановича, українського 

письменника, заслуженого працівника культури України (1923–2005). 

– 70 років від дня народження Крохмалюка Олександра Петровича, 

українського живописця, графіка, педагога, заслуженого художника України 

(1948). 

– 70 років від дня народження Чернявського Михайла Олександрови-

ча, українського театрального актора, народного артиста України (1948). 

– 70 років від дня народження Чорноброва Пилипа Ілліча, українського 

художника декоративно-ужиткового мистецтва (кераміка; 1948). 

– 65 років від дня народженя Лапіної Наталії Петрівни, української пи-

сьменниці (1953). 

– 50 років від дня народження Бошкова Віталія Михайловича, україн-

ського поета, перекладача (1968). 

11 – 135 років від дня народження Бринського Михайла Федоровича, 

українського скульптора (1883–1957). 

– 135 років від дня народження Орленка (справж. – Прокопович) Романа 

Івановича, українського співака (бас-баритон), педагога (1883–1962). 
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– 85 років від дня народження Чвали Дмитра Андрійовича, українсько-

го живописця (1928–2009). 

– 70 років від дня народження Тараненко Людмили Василівни, україн-

ської поетеси, прозаїка, критика, заслуженого працівника культури України 

(1948). 

12 – 125 років від дня народження Корольчука Олександра Івановича, 

українського театрального актора і режисера (1893–1925). 

– 115 років від дня народження Майстренка Якова Васильовича, укра-

їнського драматурга, перекладача (1903–1987). 

– 110 років від дня народження Духновського Миколи Івановича, укра-

їнського художника театру, заслуженого діяча мистецтв України (1908–1999). 

– 70 років від дня народження Панченка Віктора Івановича, українсь-

кого актора кіно (1948–1987). 

– 70 років від дня народження Титова Михайла Мойсейовича, українсь-

кого художника-аніматора, кінорежисера (1948). 

13 – 215 років від дня народження Ількевича Григорія Степановича, 

українського фольклориста, етнографа і педагога (1803–1841). 

– 205 років від дня народження Аскоченського Віктора Іпатійовича, ді-

яча української та російської культури,  історика, хорового диригента, виконав-

ця українських народних пісень (1813–1879). 

– 145 років від дня народження Гаєка Андрія Микитовича, українського 

співака (тенор; 1873–1949). 

– 130 років від дня народження Калиновича Михайла Яковича, україн-

ського мовознавця, перекладача, літературознавця (1888–1949). 

– 105 років від дня народження Полінської Віри Костянтинівни, україн-

ської театральної актриси, народної артистки України (1913–1994). 

– 95 років від дня народження Сікорського Михайла Івановича, україн-

ського історика і краєзнавця, культуролога, музеєзнавця, Героя України, заслу-

женого працівника культури України, лауреата Державної премії УРСР ім. Т. Г. 

Шевченка (1923–2011). 

– 65 років від дня народження Михайлина Ігоря Леонідовича, українсь-

кого письменника, літературознавця, журналіста, літературного критика, педа-

гога (1953). 

– 65 років від дня народження Старуна Василя Володимировича, укра-

їнського поета (1953). 

– 55 років від дня народження Боклана Миколи Володимировича, укра-

їнського актора театру і кіно, заслуженого артиста України (1963). 

– 145 років від дня смерті Лаврівського Івана Андрійовича, українсько-

го композитора, диригента, музичного діяча (1822–1873). 

14 – 145 років від дня народження Зенченка Валентина Миновича, 

українського живописця (1873–1958). 

– 135 років від дня народження Кревецького Івана Івановича, українсь-

кого історика, бібліографа, фольклориста (1883–1940). 
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– 115 років від дня народження Бірюкова (справж. – Бірюк) Михайла 

Олексійовича, українського письменника (1903–1966). 

– 105 років від дня народження Борщаговського Олександра Михайло-

вича, українського і російського драматурга, театрального критика, історика 

театру (1913–2006). 

– 100 років від дня народження Білоус-Гарасевич Марії Савівни, укра-

їнської письменниці, літературознавця, критика, журналіста (1918–2004). 

– 100 років від дня народження Головченка Івана Харитоновича, укра-

їнського письменника, державного діяча (1918–1992). 

– 85 років від дня народження Сумської (Опанасенко) Ганни Іванівни, 

української актриси театру і кіно, заслуженої артистки України (1933).  

– 85 років від дня народження Туфтіної Галини Опанасівни, української 

співачки (мецо-сопрано), педагога, народної артистки СРСР (1933–2007). 

– 80 років від дня народження Медвідь Тетяни Дмитрівни, українського 

сценографа, заслуженого діяча мистецтв України (1938). 

– 75 років від дня народження Кириченко Раїси Опанасівни, українсь-

кої співачки (мецо-сопрано), Героя України, народної артистки України, лауре-

ата Державної премії УРСР ім. Т. Г. Шевченка (1943–2005). 

– 70 років від дня народження Кіщука Миколи Миколайовича, україн-

ського художника монументального та декоративно-ужиткового мистецтва (ху-

дожня обробка дерева), заслуженого діяча мистецтв України (1948). 

– 65 років від дня народження Басанця Олександра Михайловича, 

українського прозаїка, педагога (1953). 

– 60 років від дня народження Кучинського Володимира Степановича, 

українського театрального режисера, педагога, заслуженого діяча мистецтв Ук-

раїни, лауреата Національної премії України імені Тараса Шевченка (1958). 

– 60 років від дня народження Степаненка Миколи Івановича, україн-

ського літературознавця, публіциста, заслуженого діяча науки і техніки Украї-

ни (1958). 

15 – 185 років від дня народження Литвинової Пелагеї Яківни, україн-

ської письменниці, етнографа, фольклориста, педагога (1833–1904). 

– 95 років від дня народження Вірсти Темістокля, українського живопи-

сця, скульптора, архітектора у Франції (1923–2017). 

– 90 років від дня народження Скворцова Бориса Дмитровича, україн-

ського скрипаля, заслуженого артиста УРСР, лауреата Державної премії УРСР 

ім. Т. Г. Шевченка (1928–1983). 

– 75 років від дня народження Антонюка Андрія Даниловича, українсь-

кого живописця, народного художника України, лауреата Державної премії Ук-

раїни ім. Т. Г. Шевченка (1943–2013). 

– 75 років від дня народження Ковтун Тетяни Іванівни, українського кі-

нознавця, редактора кіно, педагога, мистецтвознавця (1943). 

– 70 років від дня народження Єрьоміна Бориса Олександровича, укра-

їнського живописця, заслуженого художника України (1948). 
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– 70 років від дня народження Ракитянської Валентини Дмитрівни, 

українського бібліотекознавця, заслуженого працівника культури України 

(1948). 

– 65 років від дня народження Завгородньої Наталії Іванівни, українсь-

кої театральної актриси, народної артистки України (1953). 

16 – 145 років від дня народження Кобринського Володимира Васи- 

льовича, українського мистецтвознавця та етнографа (1873–1958). 

– 100 років від дня народження Підсухи Олександра Миколайовича, 

українського письменника, драматурга, перекладача, громадського діяча (1918–

1990). 

– 60 років від дня народження Наконечної Любові Миколаївни, україн-

ського організатора кіно, заслуженого працівника культури України (1958). 

– 55 років від дня народження Гааса Ігоря Михайловича, українського 

майстра декоративно-ужиткового мистецтва (художня обробка дерева; 1963). 

17 – 85 років від дня народження Кушніренка Андрія Миколайовича, 

українського хорового диригента, композитора, фольклориста, педагога, народ-

ного артиста України, лауреата Державної премії УРСР ім. Т. Г. Шевченка 

(1933–2013). 

– 80 років від дня народження Скирди Юрія Арсенійовича, українсько-

го художника, режисера-аніматора (1938–1994). 

– 60 років  від дня народження Бикової Мар’яни Леонідівни, українсь-

кого редактора кіно (1958). 

18 – 150 років від дня народження Ярошинської Євгенії Іванівни, укра-

їнської письменниці, фольклориста, перекладача, етнографа, педагога, громад-

ського діяча (1868–1904). 

– 130 років від дня народження Гончарова Петра Григоровича, україн-

ського хорового диригента, композитора, педагога (1888–1970). 

– 120 років від дня народження Воліна Олексія Михайловича, українсь-

кого і російського театрального актора, народного артиста УРСР (1898–1975). 

– 65 років від дня народження Горбівненка Анатолія Тимофійовича, 

українського поета, гумориста та журналіста (1953). 

– 65 років від дня народження Данько Тетяни Григорівни, українського 

кінокритика, редактора кіно (1953). 

19 – 110 років від дня народження Полонського Михайла Лазаровича, 

українського диригента, композитора, концертмейстера, громадського діяча 

(1908–1966). 

– 105 років від дня народження Ярового Степана Калиновича, україн-

ського живописця (1913–1988). 

– 80 років від дня народження Таранченка Віктора Олександровича, 

українського скульптора, заслуженого художника України (1938). 

– 65 років від дня народження Іваненка Григорія Івановича, українсь-

кого поета (1953). 
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– 65 років від дня народження Юхтовського Анатолія Володимирови-

ча, українського фотохудожника (1953). 

20 – 135 років від дня народження Степового (справж. – Якименко) Яко-

ва Степановича, українського композитора, публіциста, педагога, музичного 

діяча (1883–1921). 

– 120 років від дня народження Пиріжок Олександри Яківни, українсь-

кого майстра декоративно-ужиткового мистецтва (кераміка), заслуженого майс-

тра народної творчості УРСР (1898–1983). 

– 100 років від дня народження Вінтмана Павла Ілліча, українського 

поета (1918–1942). 

– 60 років від дня народження Дерегус Марини Владиславівни, україн-

ського скульптора, архітектора (1958). 

– 80 років від дня смерті Десняка (справж. – Василенко) Василя Трохи-

мовича, українського публіциста та літературного критика (1897–1938). 

21 – 85 років від дня народження Заремби Володимира Федоровича, 

українського майстра декоративно-ужиткового мистецтва (художня обробка 

дерева; 1933). 

– 50 років від дня народження Сухова Олександра Ромуальдовича, 

українського кінорежисера (1968). 

22 – 105 років від дня народження Свиди Василя Івановича, українсь-

кого скульптора, різьбяра, педагога, народного художника УРСР, лауреата 

Державної премії УРСР ім. Т. Г. Шевченка (1913–1989). 

– 95 років від дня народження Алексеєва Івана Дмитровича, українсь-

кого музикознавця, педагога, заслуженого працівника культури України (1923–

1992). 

– 80 років від дня народження Ботушанської Ольги Федорівни, україн-

ського бібліотекознавця, бібліографа, заслуженого працівника культури Украї-

ни (1938). 

– 75 років від дня народження Бурбана Михайла Івановича, українсько-

го хорового диригента, педагога, музикознавця (1943–2012). 

– 60 років від дня народження Росул Мирослави Омелянівни, українсь-

кого майстра декоративно-ужиткового мистецтва (кераміка), заслуженого ху-

дожника України (1958). 

– 60 років від дня народження Ротару Аурелії Михайлівни, української 

естрадної співачки, заслуженої артистки України (1958). 

23 – 135 років від дня народження Магазинера Якова Самійловича, 

українського скрипаля, педагога, заслуженого діяча мистецтв УРСР (1883–

1941). 

– 125 років від дня народження Козицького Пилипа Омеляновича, 

українського композитора, музикознавця, педагога, музичного і громадського 

діяча, заслуженого діяча мистецтв УРСР, лауреата державних премій СРСР 

(1893–1960). 
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– 110 років від дня народження Марченка Якова Григоровича, україн-

ського кінооператора, лауреата Державної премії СРСР (1908–1969). 

– 105 років від дня народження Зацепіної Зінаїди Іллівни, українського 

живописця (1913–1986). 

– 100 років від дня народження Пашка Андрія Єфремовича, українсько-

го поета-пісняра, журналіста, етнографа (1918–1991). 

– 100 років від дня народження Прокопенка Зіновія Івановича, україн-

ського драматурга (1918–1952). 

– 90 років від дня народження Войтецького Артура Йосиповича, укра-

їнського кінорежисера, заслуженого діяча мистецтв України (1928–1993). 

– 80 років від дня народження Завальної Ліни Костянтинівни, українсь-

кого архітектора, заслуженого архітектора України (1938). 

– 70 років від дня народження Кабацького Олександра Олексійовича, 

українського архітектора, лауреата Державної премії УРСР ім. Т. Г. Шевченка 

(1948). 

– 70 років від дня народження Тарасенка Володимира Олександрови-

ча, українського поета, заслуженого працівника культури України (1948–2012). 

24 – 195 років від дня народження Псьол Глафіри Іванівни, українсько-

го художника (1823–1886). 

– 85 років від дня народження Чачко Ади Семенівни, українського біб-

ліотекознавця, бібліографа, педагога, соціолога (1933–2011). 

25 – 110 років від дня народження Чепурного Дмитра Івановича, укра-

їнського поета, перекладача, драматурга (1908–1944). 

– 105 років від дня народження Франька Дмитра Васильовича, україн-

ського актора театру і кіно, педагога, народного артиста УРСР (1913–1982). 

– 100 років від дня народження Шоліної Галини Семенівни, української 

співачки (сопрано), заслуженої артистки України (1918–2006). 

– 100 років від дня народження Шутя Миколи Степановича, українсь-

кого поета (1918–1943). 

– 65 років від дня народження Буряка Бориса Івановича, українського 

живописця, народного художника України (1953). 

– 55 років від дня народження Клюска Анатолія Олексійовича, україн-

ського письменника (1963). 

26 – 130 років від дня народження Колесова Михайла Дмитровича, 

українського живописця, графіка (1888–1968). 

– 115 років від дня народження Голубничого Пилипа Максимовича, 

українського поета (1903–1978). 

– 95 років від дня народження Пархоменка Пилипа Васильовича, укра-

їнського та російського співака (тенор; 1923–1988). 

– 70 років від дня народження Тарасюк Галини Тимофіївни, української 

письменниці, критика, перекладача, заслуженого працівника культури України 

(1948). 
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– 70 років від дня народження Скрипника Євгена Миколайовича, укра-

їнського культуролога, педагога (1948). 

– 60 років від дня народження Комісарук Євгенії Сергіївни, української 

письменниці (1958). 

27 – 80 років від дня народження Білецької Неоніли Миколаївни, укра-

їнської актриси театру і кіно, народної артистки України (1938). 

28 – 85 років від дня народження Шутєва Івана Михайловича, україн-

ського живописця, народного художника України (1933). 

– 80 років від дня народження Подчекаєва Володимира Олексійовича, 

українського графіка, живописця, заслуженого художника України (1938). 

– 55 років від дня народження Романів-Тріски Оксани Олегівни, укра-

їнського художника декоративно-ужиткового мистецтва (живопис на склі; 

1963). 

– 50 років від дня народження Бураго Дмитра Сергійовича, українсько-

го поета, видавця, культуролога, педагога, громадського діяча (1968). 

– 80 років від дня смерті Дзбанівського Олександра Тихоновича, укра-

їнського композитора, співака (баритон), музичного критика, педагога, громад-

ського діяча (1870–1938). 

29 – 100 років від дня народження Іванова Святослава Павловича, 

українського кіно- та мистецтвознавця, заслуженого працівника культури УРСР 

(1918–1984). 

– 95 років від дня народження Попової Надії Марківни, української теа-

тральної актриси, народної артистки України (1923–1998). 

– 75 років від дня народження Жбанкової Ольги Борисівни, українсько-

го мистецтвознавця, публіциста, заслуженого працівника культури України 

(1943). 

– 70 років від дня народження Семеняки Віктора Павловича, українсь-

кого прозаїка-гумориста, заслуженого журналіста України (1948). 

30 – 70 років від дня народження Леоненка Олександра Івановича, 

українського балетмейстера, заслуженого артиста України, заслуженого праці-

вника культури Бурятії (1948–2015). 

– 55 років від дня народження Гаркавої Тетяни Анатоліївни, українсь-

кого майстра декоративно-ужиткового мистецтва (петриківський розпис), педа-

гога, заслуженого майстра народної творчості України (1963). 

31 – 150 років від дня народження Рутковського Фадія Вікторовича, 

українського драматурга, актора, театрального діяча (1868–1927). 

– 110 років від дня народження Красія Миколи Павловича, українсько-

го актора і кінорежисера (1908–1963). 

– 90 років від дня народження Царевич Ії Сергіївни, української піаніст-

ки, педагога, громадського діяча (1928–2010). 

– 80 років від дня народження Жукова Геннадія Васильовича, україн-

ського графіка, скульптора, заслуженого художника України (1938). 
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– 80 років від дня народження Череватенка Леоніда Васильовича, укра-

їнського поета, літературознавця, перекладача, сценариста, кінокритика, лауре-

ата Національної премії України імені Тараса Шевченка (1938–2014). 

– 65 років від дня народження Звіра Олександра Михайловича, україн-

ського художника декоративно-ужиткового мистецтва (скло), педагога (1953). 

– 50 років від дня народження Козяр Наталії Ярославівни, українського 

диригента, педагога (1968). 

– 75 років від дня смерті Теннера Григорія Самійловича, українського 

скульптора, педагога (1889–1943). 
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1 – 120 років від дня народження Бедзика Дмитра Івановича, українсь-

кого письменника, драматурга, журналіста (1898–1982). 

– 90 років від дня народження Кучеровського Володимира Володими-

ровича, українського хорового диригента, композитора, педагога, заслуженого 

працівника культури України (1928–1991). 

– 90 років від дня народження Луцака Володимира Павловича, україн-

ського скульптора, педагога (1928–2016). 

– 60 років від дня народження Фоміна Віктора Федоровича, українсько-

го художника-постановника кіно (1958). 

2 – 140 років від дня народження Зеленіна Дмитра Костянтиновича, 

українського та російського етнографа, фольклориста і діалектолога (1878–

1954). 

– 140 років від дня народження Манастирського Антона Івановича, 

українського живописця, народного художника УРСР (1878–1969). 

– 110 років від дня народження Бойка Івана Захаровича, українського 

письменника, бібліографа (1908–1970). 

– 105 років від дня народження Кохана Кузьми Федоровича, українсь-

кого живописця і графіка (1913–2007). 

– 85 років від дня народження Лазарука Віктора Антоновича, українсь-

кого письменника, публіциста, педагога (1933). 

– 75 років від дня народження Боньковського Олега Віталійовича, 

українського художника декоративно-ужиткового мистецтва (обробка металу), 

заслуженого художника України (1943). 

– 70 років від дня народження Халяпіної Лариси Леонідівни, українсь-

кого організатора кіновиробництва (1948). 

3 – 130 років від дня народження Мамонтова Якова Андрійовича, укра-

їнського поета, драматурга, театрознавця, педагога (1888–1940). 

– 120 років від дня народження Фальківського (справж. – Левчук) Дми-

тра Никаноровича, українського письменника, сценариста, перекладача 

(1898–1934). 

– 95 років від дня народження Драга Ігоря Борисовича, українського 

композитора, заслуженого артиста України (1923–2003). 

– 70 років від дня народження Дерев’янка Анатолія Павловича, україн-

ського живописця, графіка (1948).  

– 65 років від дня народження Полянської Галини Миколаївни, україн-

ського музикознавця, педагога (1953). 
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4 – 130 років від дня народження Вислоцького Дмитра Федоровича, 

українського письменника, публіциста, громадського і культурного діяча 

(1888–1968). 

– 100 років від дня народження Бабишкіна Олега Кіндратовича, укра-

їнського літературо- та мистецтвознавця (1918–1991). 

– 80 років від дня народження Басалаєва Олександра Федоровича, 

українського і російського співака (бас), заслуженого артиста України (1938–

2010). 

– 75 років від дня народження Кобця Василя Дмитровича, українського 

письменника, публіциста, громадського діяча (1943). 

– 65 років від дня народження Шмурикової (Гаврилюк) Ніни Миколаї-

вни, української поетеси, педагога, заслуженого працівника освіти України 

(1953). 

5 – 195 років від дня народження Щоголева (Щоголів) Якова Іванови-

ча, українського поета (1823–1898). 

– 80 років від дня народження Шабатури Стефанії Михайлівни, україн-

ського художника декоративно-ужиткового мистецтва (текстиль), громадського 

діяча (1938–2014). 

– 70 років від дня народження Павличко Ярослави Йосипівни, україн-

ської письменниці, публіциста, перекладача (1948). 

– 65 років від дня народження Кисельова Юрія Олександровича, укра-

їнського скульптора (1953). 

– 55 років від дня народження Семеняк-Штангей Валентини Миколаї-

вни, українського письменника, журналіста, фотохудожника (1963). 

6 – 80 років від дня народження Жарикова Володимира Юрійовича, 

українського та російського кіноактора, постановника кінотрюків, письменника 

(1938). 

– 70 років від дня народження Єлишевича Григорія Львовича, україн-

ського поета, сатирика-гумориста, журналіста (1948). 

– 65 років від дня народження Лесі Холодюк (справж. – Федорів Лариса 

Йосипівна), українського прозаїка, журналіста (1953). 

7 – 170 років від дня народження Марковича Дмитра Васильовича, 

українського письменника і громадського діяча (1848–1920). 

– 135 років від дня народження Балановської Леоніди Миколаївни, ук-

раїнської і російської співачки (сопрано), педагога (1883–1960). 

– 135 років від дня народження Васильчикова (справж. – Васильченко) 

Дмитра Федоровича, українського і російського актора, заслуженого артиста 

УРСР (1883–1960). 

– 120 років від дня народження Капки (справж. – Капкунов) Дмитра Ле-

онтійовича, українського кіноактора, заслуженого артиста УРСР (1898–1977). 

– 95 років від дня народження Глинського Івана Володимировича, 

українського письменника, літературознавця, перекладача, фольклориста та 

драматурга (1923–1983). 
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–  95 років від дня народження Гуменюка Євгена Микитовича, україн-

ського архівіста, джерелознавця, бібліографа, перекладача (1923–1986). 

– 90 років від дня народження Симоненка Валентина Михайловича, 

українського кінооператора (1928–1991). 

– 80 років від дня народження Василенка Анатолія Петровича, україн-

ського графіка, письменника, народного художника України (1938). 

–  80 років від дня народження Гриба Антона Євдокимовича, українсь-

кого живописця, мистецтвознавця, заслуженого майстра народної творчості 

України (1938). 

– 75 років від дня народження Перепеляка Івана Михайловича, україн-

ського поета, прозаїка, драматурга, заслуженого діяча мистецтв України (1943). 

8 – 140 років від дня народження Гребіня (Гребень) Аврама Родіонови-

ча, українського лірника і скрипаля (1878–1961). 

– 135 років від дня народження Луцького Остапа Михайловича, україн-

ського поета, критика, перекладача, громадського і політичного діяча (1883–

1941). 

– 130 років від дня народження Ровинського Дмитра Діомидовича  

(Демидович), українського актора і режисера, театрального діяча (1888–1937). 

– 120 років від дня народження Ледянка Миколи Панасовича, українсь-

кого письменника (1898–1963). 

– 110 років від дня народження Балазовського Абрама Семеновича, 

українського художника театру і кіно (1908–1979). 

– 110 років від дня народження Різника Михайла Григоровича, україн-

ського шрифтознавця і книжкового графіка (1908–1991). 

– 100 років від дня народження Прилюка Дмитра Михайловича, укра-

їнського письменника, публіциста, педагога, фундатора українського журналіс-

тикознавства (1918–1987). 

– 90 років від дня народження Тарабаринова Леоніда Семеновича, 

українського актора театру і кіно, педагога, народного артиста СРСР (1928–

2008). 

– 75 років від дня народження Стецька Дмитра Григоровича, україн- 

ського живописця та скульптора (1943–2017). 

– 65 років від дня народження Марущака Анатолія Петровича, україн-

ського письменника, редактора кіно, педагога, заслуженого журналіста України 

(1953). 

– 75 років від дня смерті Балавенського Федора Петровича, українсько-

го художника, скульптора, педагога (1865–1943). 

9 – 110 років від дня народження Дмитренка Михайла Сергійовича, 

українського художника (1908–1997). 

– 65 років від дня народження Афанасьєва Володимира Ілліча, україн-

ського живописця, реставратора (1953). 

– 60 років від дня народження Радинського Олександра Наумовича, 

українського кінооператора (1958). 
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– 60 років від дня народження Якутовича Дмитра Георгійовича, укра-

їнського живописця, графіка (1958). 

– 195 років від дня смерті Капніста Василя Васильовича, українського і 

російського поета, драматурга, громадського та політичного діяча (1758–1823). 

– 95 років від дня смерті Калішевського Якова Степановича, українсь-

кого хорового диригента, педагога (1856–1923). 

– 60 років від дня смерті Вербицького Олександра Матвійовича, укра-

їнського архітектора, педагога (1875–1958). 

10 – 145 років від дня народження Пещанського Володимира Павлови-

ча, українського архітектора, реставратора, мистецтвознавця, педагога (1873–

1926). 

– 115 років від дня народження Масенка Тереня (Терентій) Германови-

ча, українського поета-пісняра, журналіста, перекладача (1903–1970). 

– 105 років від дня народження Брежньова Геннадія Івановича, україн-

ського письменника, перекладача (1913–1953). 

– 85 років від дня народження Хоми Параски Петрівни, українського 

майстра декоративно-ужиткового мистецтва (художній розпис), заслуженого 

майстра народної творчості України (1933–2016). 

– 80 років від дня народження Величка Анатолія Івановича, українсь-

кого живописця (1938). 

– 70 років від дня народження Каменюка Михайла Феодосійовича, 

українського поета, драматурга, перекладача, громадського діяча, заслуженого 

працівника культури України (1948). 

– 70 років від дня народження Чернявського Володимира Владиславо-

вича, українського живописця і графіка (1948–2010). 

– 180 років від дня смерті Котляревського Івана Петровича, українсь-

кого письменника, драматурга, театрального і громадського діяча (1769–1838). 

– 125 років від дня смерті Глібова Леоніда Івановича, українського пое-

та-байкаря, драматурга, видавця, театрального критика та громадського діяча 

(1827–1893).  

11 – 115 років від дня народження Ятка (Ятченко) Миколи Михайлови-

ча, українського письменника, сценариста, критика та журналіста (1903–1968). 

– 95 років від дня народження Бездільного Миколи Павловича, україн-

ського графіка, живописця, заслуженого майстра народної творчості УРСР 

(1923–1980). 

– 80 років від дня народження Білоуса Анатолія Васильовича, українсь-

кого письменника, публіциста, літературознавця (1938–2016). 

– 65 років від дня народження Рибенко (Воробей) Лідії Гуріївни, україн-

ського прозаїка, поетеси, видавця (1953). 

– 65 років від дня народження Ропецького Володимира Адамовича, 

українського художника, скульптора, заслуженого діяча мистецтв України 

(1953). 
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– 55 років від дня народження Витягловського Михайла Володимиро-

вича, українського художника, педагога, майстра декоративно-ужиткового ми-

стецтва (художня обробка дерева; 1963). 

12 – 210 років від дня народження Бодянського Осипа Максимовича, 

українського і російського філолога-славіста, історика, фольклориста, письмен-

ника та перекладача (1808–1877). 

– 130 років від дня народження Долини Павла Трохимовича, українсь-

кого театрального актора і режисера (1888–1955). 

– 120 років від дня народження Ляшенка Луки Івановича, українського 

письменника, актора, кінорежисера та сценариста (1898–1976). 

13 – 105 років від дня народження Жуковського Германа Леонтійови-

ча, українського композитора, народного артиста УРСР, лауреата Державної 

премії СРСР (1913–1976). 

– 95 років від дня народження Полуніна Михайла Степановича, україн-

ського художника кіно (1923–2010). 

– 80 років від дня народження Воєводіна В’ячеслава Васильовича, 

українського баяніста, диригента, педагога, народного артиста України (1938–

2009). 

– 65 років від дня народження Могилевського Володимира Юрійовича, 

українського мистецтвознавця, графіка (1953). 

– 60 років від дня народження Радецького Валерія Олександровича, 

українського живописця, заслуженого художника України (1958). 

– 95 років від дня смерті Липи Івана Львовича, українського письмен-

ника, громадського і культурного діяча (1865–1923). 

14 – 190 років від дня народження Жемчужникова Лева Михайловича, 

українського та російського живописця і графіка (1828–1912). 

– 110 років від дня народження Куценка Павла Яковича, українського 

графіка, заслуженого художника УРСР (1908–1983). 

– 85 років від дня народження Нікітченка Володимира Васильовича, 

українського художника декоративно-ужиткового мистецтва (кераміка), заслу-

женого майстра народної творчості України (1933–2014). 

– 75 років від дня народження Крюкової Неоніли Валеріївни, українсь-

кої актриси, майстра художнього слова, Героя України, народної артистки Ук-

раїни, лауреата Державної премії УРСР ім. Т. Г. Шевченка (1943). 

– 50 років від дня народження Мухарського Антона Дмитровича, укра-

їнського письменника, актора, співака, телеведучого (1968). 

15 – 95 років від дня народження Кочевського Віктора Васильовича, 

українського поета, перекладача, заслуженого діяча культури Вірменії (1923–

2005). 

– 95 років від дня народження Письменного Степана Іларіоновича, 

українського графіка (1923–2010). 

– 75 років від дня народження Бінкевича Олексія Станіславовича, 

українського поета, перекладача (1943). 
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– 70 років від дня народження Злотника Олександра Йосиповича, укра-

їнського композитора, педагога, музичного і громадського діяча, народного ар-

тиста України (1948). 

– 65 років від дня народження Сівка Віталія Йосиповича, українського 

скульптора, заслуженого художника України (1953–2007). 

– 50 років від дня народження Білика Павла Вікторовича, українського 

живописця (1968). 

16 – 230 років від дня народження Бантиш-Каменського Дмитра Ми-

колайовича, українського та російського історика і археографа (1788–1850). 

– 140 років від дня народження Паращука Михайла Івановича, україн-

ського скульптора (1878–1963). 

– 115 років від дня народження Лопушанського (справж. – Гомич-

Лопушанський) Володимира Миколайовича, українського письменника 

(1903–1987). 

– 105 років від дня народження Безорудька Віктора Григоровича, укра-

їнського письменника, сценариста (1913–1985). 

– 100 років від дня народження Носенко Надії Сергіївни, українського 

скульптора (1918–2010). 

– 80 років від дня народження Шувалова Віктора Георгійовича, україн-

ського кінооператора-документаліста (1938–2006). 

17 – 230 років від дня народження Щепкіна Михайла Семеновича, росій-

ського та українського актора, основоположника сценічного реалізму в росій-

ському і українському театральному мистецтві (1788–1863). 

– 155 років від дня народження Рєдіна Єгора Кузьмича, українського і 

російського історика мистецтва, археолога (1863–1908). 

– 120 років від дня народження Ігнатовича (правж.– Балінський) Гната 

Гнатовича, українського актора, кінорежисера, педагога, заслуженого діяча 

мистецтв УРСР (1898–1978). 

– 110 років від дня народження Кочура Григорія Порфировича, україн-

ського поета, перекладача, літературознавця, громадського діяча, лауреата 

Державної премії України ім. Т. Г. Шевченка (1908–1994). 

– 105 років від дня народження Владича Леоніда Володимировича, 

українського мистецтвознавця (1913–1984). 

– 65 років від дня народження Афанасьєва Ігоря Яковича, українського 

театрального режисера, актора, драматурга, заслуженого діяча мистецтв Украї-

ни (1953). 

– 50 років від дня народження Саченко Олени Володимирівни, україн-

ського живописця, графіка (1968). 

18 – 100 років від дня народження Бобровникова Євгена Миколайови-

ча, українського сопілкаря, конструктора українських народних інструментів, 

диригента, заслуженого артиста УРСР (1918–1988). 

– 95 років від дня народження Іванченка Михайла Григоровича, укра-

їнського письменника, художника, літературо- та краєзнавця (1923–2015). 
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– 80 років від дня народження Литовченка Бориса Олександровича, 

українського живописця, заслуженого діяча мистецтв України (1938). 

– 80 років від дня народження Романюка Віктора (Віталій) Степанови-

ча, українського поета, публіциста, перекладача, громадсько-політичного діяча, 

заслуженого працівника культури України (1938). 

– 70 років від дня народження Давидко Людмили Степанівни, українсь-

кої театральної актриси, народної артистки України (1948). 

– 70 років від дня народження Маковецької-Трофимчук Людмили Гео-

ргіївни, української співачки (лірико-колоратурне сопрано), актриси театру 

оперети, народної артистки України (1948). 

19 – 85 років від дня народження Левіна Вадима Олександровича, 

українського поета, перекладача, педагога (1933). 

– 75 років від дня народження Криштальської Олени Василівни, укра-

їнської поетеси, перекладача (1943). 

– 50 років від дня народженя Корнієнка Олега Миколайовича, україн-

ського публіциста, історика, краєзнавця та громадського діяча (1968). 

20 – 95 років від дня народження Головащенка Михайла Івановича, 

українського журналіста-музикознавця, заслуженого діяча мистецтв України 

(1923–2005). 

– 85 років від дня народження Сирбу Якова Олексійовича, українського 

режисера-документаліста (1933–2017). 

– 75 років від дня народження Снєжного Сергія Сергійовича, українсь-

кого кінорежисера (1943). 

– 55 років від дня народження Дідика Михайла Петровича, українсько-

го співака (лірико-драматичний тенор), педагога, народного артиста України, 

лауреата Державної премії України ім. Т. Г. Шевченка (1963). 

– 50 років від дня народження Хіміча Михайла Юрійовича, українсько-

го художника декоративно-ужиткового мистецтва (кераміка, емаль; 1968). 

21 – 90 років від дня народження Ткаченко Нінелі Олександрівни, ук-

раїнської співачки (сопрано), режисера-постановника, народної артистки СРСР 

(1928–2007). 

– 80 років від дня народження Наєнка Михайла Кузьмовича, українсь-

кого літературознавця, критика, драматурга, заслуженого діяча науки і техніки 

України, лауреата Державної премії України ім. Т. Г. Шевченка (1938). 

– 80 років від дня народження Фількевич Галини Миколаївни, україн-

ського музикознавця (1938). 

– 75 років від дня народження Голубовича Михайла Васильовича, 

українського актора театру і кіно, театрального діяча, народного артиста Украї-

ни (1943). 

– 75 років від дня народження Грабовського Володимира Семеновича, 

українського музикознавця, культуролога (1943). 

– 70 років від дня народження Коваля Михайла Дмитровича, українсь-

кого кобзаря, заслуженого працівника культури України (1948). 
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– 65 років від дня народження Коздровської Валентини Миколаївни, 

українського майстра декоративно-ужиткового мистецтва (писанкарство), за-

служеного майстра народної творчості України (1953). 

22 – 115 років від дня народження Бойченка Олександра Максимови-

ча, українського письменника і громадського діяча (1903–1950). 

– 115 років від дня народження Штепи Антона Гнатовича, українського 

майстра декоративно-ужиткового мистецтва (різьба по дереву), заслуженого 

майстра народної творчості України (1903–2005). 

– 105 років від дня народження Маршак Зої Борисівни, українського 

режисера-документаліста (1913–1990). 

– 80 років від дня народження Божія Святослава Михайловича, україн-

ського живописця, заслуженого діяча мистецтв України (1938–1999). 

– 70 років від дня народження Карнауха Віктора Олексійовича, україн-

ського художника-кераміста, графіка (1948). 

– 65 років від дня народження Дишка Олександра Артемовича, україн-

ського живописця, графіка, майстра художньої кераміки (1953). 

– 65 років від дня народження Дутчака Михайла Михайловича, україн-

ського хорового диригента, педагога, заслуженого діяча мистецтв України 

(1953). 

– 65 років від дня народження Чумака Валерія Борисовича, українсько-

го кінооператора (1953–2010). 

– 145 років від дня смерті Максимовича Михайла Олександровича, 

українського вченого-енциклопедиста, історика, археографа, письменника, пе-

дагога (1804–1873). 

23 – 160 років від дня народження Башкирцевої (Башкірцева) Марії Ко-

стянтинівни, українського живописця, письменниці у Франції (1858–1884). 

– 135 років від дня народження Яшека Миколи Федоровича, українсь-

кого бібліографа, літературознавця (1883–1966). 

– 105 років від дня народження Христич Галини Якимівни, українсько-

го кінооператора-документаліста (1913–1976). 

– 90 років від дня народження Виноградова Гліба Серафимовича, укра-

їнського музикознавця, педагога (1928–2006). 

– 80 років від дня народження Бєлорусова Володимира Васильовича, 

українського кінооператора (1938–2002). 

– 75 років від дня народження Барзашвілі Юрія Даниловича, українсь-

кого художника монументально-декоративного мистецтва (1943–2008). 

24 – 150 років від дня народження Замирайла Віктора Дмитровича, 

українського та російського графіка і живописця, театрального художника 

(1868–1939). 

– 125 років від дня народження Зорич (справж. – Чорнобривець) Стефа-

нії Петрівни, української і російської співачки (сопрано), заслуженої артистки 

РРФСР (1893–1954). 
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– 120 років від дня народження Кричевського Миколи Васильовича, 

українського живописця, художника театру, графіка (1898–1961). 

– 100 років від дня народження Ареф’єва Анатолія Васильовича, укра-

їнського і російського художника театру, народного художника СРСР, лауреата 

Державної премії УРСР ім. Т. Г. Шевченка (1918–1989). 

– 95 років від дня народження Мартона Іштвана Ференцовича, україн-

ського композитора, заслуженого діяча мистецтв України (1923–1996). 

– 80 років від дня народження Горецького Анатолія Васильовича, укра-

їнського літературознавця (1938–1972). 

– 80 років від дня народження Мащенка Івана Гавриловича, українсь-

кого тележурналіста, організатора кіновиробництва (1938). 

– 80 років від дня народження Фаринюка Павла Миколайовича, укра-

їнського режисера-документаліста, заслуженого діяча мистецтв України (1938). 

– 70 років від дня народження Заворотнього Олексія Тимофійовича, 

українського актора театру і кіно, драматурга, поета, сценариста, кінорежисера, 

заслуженого артиста України (1948). 

– 65 років від дня народження Смичека Ігоря Володимировича, україн-

ського графіка, педагога (1953). 

25 – 180 років від дня народження Нечуя-Левицького (справж. – Леви-

цький) Івана Семеновича, українського письменника, перекладача, педагога 

(1838–1918). 

– 170 років від дня народження Зубковського Івана Андрійовича, укра-

їнського письменника, громадсько-культурного діяча (1848–1933). 

– 100 років від дня народження Чегодара Василя Дмитровича, україн-

ського живописця, заслуженого художника УРСР (1918–1989). 

– 70 років від дня народження Олійника Сергія Андрійовича, українсь-

кого кінорежисера (1948). 

– 65 років від дня народження Бакуменка Олександра Даниловича, 

українського поета, прозаїка, публіциста, літературознавця (1953). 

– 60 років від дня народження Вакулича Володимира Михайловича, 

українського письменника, педагога, заслуженого журналіста України (1958). 

– 55 років від дня народження Маника Віталія Юрійовича, українсько-

го композитора (1963). 

26 – 160 років від дня народження Загорського Івана Оникійовича, 

українського театрального актора (1858–1904). 

– 100 років від дня народження Кільберга Івана Йосиповича, українсь-

кого диригента, заслуженого діяча мистецтв УРСР (1918–1982). 

– 90 років від дня народження Батуріної Надії Петрівни, української ак-

триси театру і кіно, режисера театру, народної артистки України (1928–2017). 

– 85 років від дня народження Мердака Івана Григоровича, українсько-

го скульптора, графіка, різьбяра по дереву, заслуженого майстра народної твор-

чості України (1933–2007). 
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– 65 років від дня народження Которбая Павла Пантелеймоновича, 

українського кінодраматурга (1953). 

27 – 155 років від дня народження Кобилянської Ольги Юліанівни, ук-

раїнської письменниці та громадсько-культурної діячки (1863–1942). 

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

ського хорового диригента, педагога, заслуженого артиста України (1958). 

– 60 років від дня народження Вертіля Олександра Васильовича, укра-

їнського письменника, перекладача, журналіста (1958). 

28 – 100 років від дня народження Лучиної Ніни Іванівни, українського 

кінокритика (1918–1989). 

– 80 років від дня народження Житника Володимира Костянтиновича, 

українського поета, перекладача, літературознавця (1938–2010). 

– 75 років від дня народження Сафонова Олександра Сергійовича, 

українського диктора телебачення, народного артиста України (1943). 

– 70 років від дня народження Ковальової Олександри Прокопівни, ук-

раїнської поетеси, літературознавця, перекладача (1948). 

29 – 240 років від дня народження Квітки-Основ’яненка (справж. – Кві-

тка) Григорія Федоровича, українського письменника, драматурга, літератур-

ного критика,  культурно-громадського діяча (1778–1843). 

– 195 років від дня народження Симонова Матвія Терентійовича (псе-

вд. – М. Номис), українського етнографа, фольклориста, письменника, педагога, 

видавця (1823–1901). 

– 120 років від дня народження Ольшевської Галини Сергіївни, україн-

ської театральної актриси, народної артистки УРСР (1898–1972). 

– 85 років від дня народження Васильєва Вадима Васильовича, україн-

ського театрального актора, народного артиста України (1933–2017). 

– 85 років від дня народження Литвинця Михайла Івановича, українсь-

кого поета, перекладача, літературознавця (1933). 

– 85 років від дня народження Тарасенка Бориса Миколайовича, укра-

їнського кінознавця, сценариста, мистецтвознавця (1933–1992). 

– 85 років від дня народження Чорного Михайла Никифоровича, укра-

їнського живописця, графіка, народного художника України (1933). 

– 70 років від дня народження Бистрякової Валентини Никодимівни, 

українського живописця, графіка (1948). 

30 – 150 років від дня народження Банта (Бандт) Михайла Володими-

ровича, українського живописця (1868–1938). 

– 115 років від дня народження Авенаріуса Георгія Олександровича, 

українського і російського кінознавця (1903–1958). 

– 115 років від дня народження Сказбуша (справж. – Акулов) Миколи 

Йосиповича, українського  та російського письменника, сценариста (1903–

1989). 

– 105 років від дня народження Донця Григорія Прокоповича, україн-

ського поета (1913–1985). 
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– 90 років від дня народження Целінського Романа Йосиповича, укра-

їнського бібліотекознавця, бібліографа, заслуженого працівника культури Укра-

їни (1928–2005). 

– 80 років від дня народження Деміна Романа Сергійовича, українсько-

го режисера-документаліста (1938–1995). 

– 80 років від дня народження Чорнодіда Андрія Юхимовича, українсь-

кого архітектора, лауреата Державної премії УРСР ім. Т. Г. Шевченка (1938). 

– 55 років від дня народження Костюк Світлани Степанівни, українсь-

кої поетеси, журналіста, педагога, громадського діяча (1963–2017). 
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Грудень 

 

1 – 105 років від дня народження Воронька Платона Микитовича, 

українського поета, публіциста, драматурга, лауреата Державної премії УРСР 

ім. Т. Г. Шевченка (1913–1988). 

– 105 років від дня народження Майбороди Георгія Іларіоновича, укра-

їнського композитора, народного артиста СРСР, лауреата Державної премії 

УРСР ім. Т. Г. Шевченка (1913–1992). 

– 100 років від дня народження Майбороди Платона Іларіоновича, 

українського композитора, народного артиста СРСР, лауреата Державної премії 

СРСР, Державної премії УРСР ім. Т. Г. Шевченка (1918–1989). 

– 85 років від дня народження Катаєвої Римми Олександрівни, україн-

ської поетеси, критика, перекладача (1933). 

– 80 років від дня народження Баринової-Кулеби Віри Іванівни, україн-

ського живописця, педагога, народного художника України (1938). 

– 75 років від дня народження Швецової (Швецова-Водка) Галини Ми-

колаївни, українського бібліографо- та документознавця, педагога (1943). 

2 – 165 років від дня народження Ходоровського (справж. – Мороз-

Ходоровський) Григорія Костянтиновича, українського піаніста, композитора 

і педагога (1853–1927). 

– 125 років від дня народження Смольського Григорія Степановича, 

українського живописця, краєзнавця, громадського діяча (1893–1985). 

– 115 років від дня народження Кириленка Івана Уляновича, українсь-

кого письменника (1903–1938). 

– 85 років від дня народження Грицака Олександра Теодоровича, укра-

їнського хорового і оперно-симфонічного диригента, педагога, заслуженого ді-

яча мистецтв України (1933–2001). 

– 80 років від дня народження Лазаренка Костянтина Андрійовича, 

українського поета, перекладача, журналіста (1938–1998). 

– 55 років від дня смерті Надененка Федора Миколайовича, українсь-

кого композитора, піаніста, хорового диригента, музичного редактора (1902–

1963). 

3 – 75 років від дня народження Кравця Яреми Івановича, українського 

перекладача, літературознавця, педагога (1943). 

– 65 років від дня народження Ткаченко Ніни Яківни, української пое-

теси, журналіста (1953). 

– 175 років від дня смерті Лучкая  (справж. – Поп) Михайла Михайло-

вича, українського просвітителя, мовознавця, фольклориста (1789–1843). 

4 – 195 років від дня народження Гушалевича Івана Миколайовича, 

українського поета, драматурга (1823–1903). 
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– 145 років від дня народження Могилянського Михайла Михайлови-

ча, українського письменника, публіциста, літературознавця, критика, перекла-

дача, громадського діяча (1873–1942). 

– 75 років від дня народження Остапенка Бориса Васильовича, україн-

ського поета, педагога (1943). 

– 70 років від дня народження Кумлика Романа Петровича, українсько-

го поета-коломийкаря, музиканта-віртуоза, заслуженого працівника культури 

України (1948–2014). 

– 70 років від дня народження Ляхевича Валерія Володимировича, 

українського прозаїка, поета, перекладача, есеїста (1948). 

– 65 років від дня народження Кочержука Івана Степановича, українсь-

кого художника декоративно-ужиткового мистецтва (художня обробка дерева), 

заслуженого художника України (1953). 

– 60 років від дня народження Рощенко Олени Георгіївни, українського 

музикознавця, педагога (1958). 

– 60 років від дня народження Хорошка Олександра Васильовича, 

українського актора театру і кіно, заслуженого артиста України (1958). 

– 55 років від дня народження Земляного Володимира Михайловича, 

українського поета, журналіста (1963). 

– 245 років від дня смерті Лосенка Антона Павловича, українського та 

російського живописця, педагога, культурного діяча (1737–1773). 

5 – 140 років від дня народження Олександра Олеся (справж. – Кандиба 

Олександр Іванович), українського поета, драматурга, громадського діяча 

(1878–1944). 

– 100 років від дня народження Гуменюка Михайла Прокоповича, 

українського бібліографа, літературознавця, історика (1918–1988). 

– 95 років від дня народження Табаровського Бориса Мойсейовича, 

українського і російського театрального актора, народного артиста України 

(1923–2004). 

– 55 років від дня народження Бандилко Лілії Феліксівни, українського 

бібліографа, педагога (1963). 

– 55 років від дня народження Гавриленка Георгія Георгійовича, укра-

їнського кіноактора (1963). 

6 – 135 років від дня народження Комаровського Миколи  Антоновича, 

українського театрального актора, режисера та антрепренера (1883–1972). 
– 115 років від дня народження Колесси Миколи Філаретовича, україн-

ського композитора, диригента, педагога,  Героя України, народного артиста 

СРСР, лауреата Державної премії УРСР ім. Т. Г. Шевченка (1903–2006). 
– 80 років від дня народження Фоменко Діни Дем’янівни, українського 

мистецтвознавця, бібліографа, заслуженого працівника культури України 

(1938). 

– 70 років від дня народження Костецького Анатолія Георгійовича, 

українського письменника, перекладача, літературознавця (1948–2005). 
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– 70 років від дня народження Яська Віталія Васильовича, українського 

художника кіно, театру і телебачення, заслуженого працівника культури Украї-

ни (1948). 

– 60 років від дня народження Донця Олександра Вікторовича, україн-

ського кінорежисера (1958). 

– 60 років від дня народження Топчій Алли Дмитрівни, української пое-

теси, журналіста (1958). 

7 – 130 років від дня народження Лепкого Левка (Лев) Сильвестровича, 

українського письменника, видавця, редактора, композитора та художника 

(1888–1971). 

– 115 років від дня народження Ткаченко (Рій) Катерини Степанівни, 

української театральної актриси (1903–1995). 

– 105 років від дня народження Доброліжа Вадима Володимировича, 

українського живописця і художника театру (1913–1973). 

– 75 років від дня смерті Богуславського Костянтина Євгеновича, 

українського композитора, хорового диригента, співака (бас; 1895–1943). 

8 – 145 років від дня народження Фінцерівни-Морозової Марії Іванів-

ни, української актриси та співачки (сопрано; 1873–1920). 

 – 90 років від дня народження Тереха Олександра Івановича, українсь-

кого письменника, перекладача, педагога (1928–2013). 

– 80 років від дня народження Коцюбинського Андрія Федоровича, 

українського письменника-гумориста, педагога, перекладача (1938–2011). 

– 70 років від дня народження Верещагіна Ярослава Романовича, укра-

їнського композитора (1948–1999). 

– 60 років від дня народження Шуляк Тетяни Володимирівни, україн-

ського живописця та мистецтвознавця (1958). 

9 – 155 років від дня народження Грінченка Бориса Дмитровича, укра-

їнського письменника, педагога, літературознавця, лексикографа, етнографа, 

історика, публіциста, видавця, громадського і культурного діяча (1863–1910). 

– 80 років від дня народження Черкаського Леоніда Мусійовича, укра-

їнського музикознавця, заслуженого працівника культури України (1938). 

10 – 205 років від дня народження Геєвського Степана Лукича, україн-

ського письменника, перекладача, педагога (1813–1862). 

– 125 років від дня народження Балла Олексія Михайловича, українсь-

кого кіноінженера, педагога (1893–1972). 

– 115 років від дня народження Лундишева Костянтина Володимиро-

вича, українського режисера-документаліста (1903–1991). 

– 115 років від дня народження Цимпакова Всеволода Олександрови-

ча, українського живописця (1903–1968). 

– 95 років від дня народження Якубека Карела Михайловича, українсь-

кого живописця, заслуженого художника України (1923–2008). 

– 70 років від дня народження Теличка Василя Юхимовича, українсь-

кого живописця (1948–2010). 
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– 70 років від дня народження Шеліги Тетяни Леонардівни, української 

актриси театру і кіно, заслуженої артистки України (1948). 

– 50 років від дня народження Андрусів Вікторії Андріївни, української 

письменниці, сценариста, публіциста та журналіста (1968). 

11 – 100 років від дня народження Бурляя Юрія Семеновича, українсь-

кого письменника, літературознавця, критика (1918–1998). 

– 80 років від дня народження Скалій Раїси Дмитрівни, українського кі-

нокритика, мистецтвознавця, публіциста (1938). 

– 60 років від дня народження Корольової Марини Валентинівни, укра-

їнського художника-аніматора (1958). 

– 75 років від дня смерті Короліва-Старого (справж. – Королів) Василя 

Костянтиновича, українського письменника, художника, видавця та громадсь-

кого діяча (1879–1943). 

12 – 100 років від дня народження Тимош Лідії Петрівни, української 

театральної актриси, народної артистки України (1918–2000). 

– 90 років від дня народження Бикова Леоніда Федоровича, українсько-

го актора театру і кіно, кінорежисера, сценариста, народного артиста УРСР, ла-

уреата Державної премії УРСР ім. Т. Г. Шевченка (1928–1979). 

– 70 років від дня народження Рожко-Павленко Людмили Федорівни, 

українського мистецтвознавця, педагога (1948). 

– 60 років від дня народження Фісун Лариси Антонівни, українського 

мистецтвознавця, музеєзнавця (1958). 

13 – 130 років від дня народження Полонської Лукерії Василівни, укра-

їнського художника декоративного мистецтва (1888–1953). 

– 125 років від дня народження Хвильового (справж. – Фітільов) Мико-

ли Григоровича, українського письменника, публіциста, критика, громадсько-

го діяча (1893–1933). 

– 105 років від дня народження Носачова Андрія Петровича, українсь-

кого театрального актора, народного артиста УРСР (1913–1990). 

– 90 років від дня народження Сверстюка Євгена Олександровича, 

українського поета, перекладача, мислителя, літературознавця, дисидента, гро-

мадського діяча (1928–2014).  

– 70 років від дня народження Гепарда Миколи Анатолійовича, україн-

ського живописця, графіка, художника декоративно-ужиткового мистецтва  

(різьба по дереву; 1948). 

– 65 років від дня народження Стахевича Олександра Григоровича, 

українського хорового диригента, педагога, заслуженого діяча мистецтв Украї-

ни (1953). 

– 55 років від дня смерті Симоненка Василя Андрійовича, українського 

поета, журналіста, лауреата Державної премії України ім. Т. Г. Шевченка 

(1935–1963). 

14 – 65 років від дня народження Полонського Сергія Дмитровича, 

українського фотохудожника (1953). 
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– 65 років від дня народження Черницького Ігоря Михайловича, укра-

їнського актора, кінорежисера, сценариста (1953). 

15 – 200 років від дня народження Чуйкевича Петра Омеляновича, 

українського етнографа і педагога (1818–1874). 

– 135 років від дня народження Собачко-Шостак Ганни Федосівни, 

українського майстра декоративного розпису та графіки (1883–1965). 

– 110 років від дня народження Никодимова Якова Івановича, україн-

ського живописця, графіка, педагога (1908–1982). 

– 110 років від дня народження Пікалова Миколи Лаврентійовича, 

українського художника-оформлювача (1908–1972). 

– 110 років від дня народження Пресмана Лева Марковича, українсько-

го актора і режисера музичної комедії (1908–1994). 

– 100 років від дня народження Крижевського Григорія Зіновійовича, 

українського живописця, заслуженого художника України (1918–1992). 

– 95 років від дня народження Озимковської Євгенії Петрівни, україн-

ської співачки (контральто), заслуженої артистки України (1923–2003). 

– 85 років від дня народження Атамася Петра Івановича, українського 

майстра декоративно-ужиткового мистецтва (гончарство; 1933–1986). 

– 80 років від дня народження Нелюби Миколи Йосиповича, українсь-

кого театрального актора, заслуженого артиста України (1938). 

16 –  70 років від дня народження Павленка Василя Васильовича, укра-

їнського поета (1948). 

– 65 років від дня народження Лозовської Олександри Михайлівни, ук-

раїнської театральної актриси, заслуженої артистки України (1953). 

– 60 років від дня народження Давиденка Олександра Гергійовича, 

українського кінорежисера (1958). 

– 60 років від дня народження Муки Ярослава Васильовича, українсь-

кого актора театру і кіно, народного артиста України (1958). 

– 60 років від дня народження Пасічника Миколи Івановича, українсь-

кого поета-сатирика, педагога, громадського діяча (1958). 

17 – 125 років від дня народження Ластівки Корнила Остаповича, 

українського письменника, фольклориста, етнографа (1893–1975). 

– 85 років від дня народження Головка Дмитра Андрійовича, українсь-

кого письменника, краєзнавця (1933). 

– 85 років від дня народження Крижанівського Віталія Троадійовича, 

українського живописця, графіка, ілюстратора (1933–2007). 

– 85 років від дня народження Семенова Валентина Петровича, україн-

ського піаніста, педагога, музичного діяча, заслуженого діяча мистецтв України 

(1933–1995). 

– 70 років від дня народження Кіргеєвої Ольги Іванівни, українського 

графіка (1948). 

– 65 років від дня народження Поліщука Володимира Трохимовича, 

українського літературознавця, критика, публіциста, краєзнавця, громадського 

діяча (1953). 
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– 55 років від дня народження Руденко-Краєвської Наталії Владиславі-

вни, українського художника театру (1963). 

18  – 95 років від дня народження Козіна Миколи Івановича, українсь-

кого організатора кіновиробництва (1923–1995). 

– 95 років від дня народження Селезньова Михайла Сергійовича, укра-

їнського поета, прозаїка (1923–2010). 

– 85 років від дня народження Богачука Олександра Теофіловича, 

українського поета-пісняра, драматурга, журналіста (1933–1994). 

19 – 145 років від дня народження Філянського Миколи Григоровича, 

українського поета (1873–1938). 

– 120 років від дня народження Тараканова Миколи Михайловича, 

українського хорового диригента і педагога, народного артиста УРСР (1898–

1976). 

– 80 років від дня народження Врублевської Валерії Василівни, україн-

ського драматурга, сценариста, прозаїка, перекладача (1938). 

– 65 років від дня народження Зеленського Сергія Васильовича, україн-

ського композитора, музиканта, педагога (1953). 

– 60 років від дня народження Кочеткової Вікторії Григорівни, україн-

ського балетмейстера, заслуженого працівника культури України (1958). 

– 60 років від дня народження Куліченка Василя Аркадійовича, україн-

ського фотохудожника (1958). 

20 – 95 років від дня народження Чайковського Богдана Йосиповича, 

українського письменника, заслуженого працівника культури України, заслу-

женого діяча культури Польщі (1923–2006). 

– 65 років від дня народження Берези Миколи Павловича, українського 

поета, журналіста, етнографа (1953). 

– 60 років від дня народження Легачової Наталії Вікторівни, українсь-

кого організатора кіновиробництва (1958). 

– 60 років від дня народження Петренка Миколи Івановича, українсь-

кого театрального діяча, диктора, заслуженого працівника культури України 

(1958– 2016). 

– 105 років від дня смерті Барвінської Євгенії Максимівни, української 

співачки (сопрано),  піаністки, хорового диригента, громадського діяча (1854–

1913). 

21 – 140 років від дня народження Гайдая Михайла Петровича, україн-

ського фольклориста, хорового диригента (1878–1965). 

– 140 років від дня народження Ткаченка-Галашка Петра Федоровича, 

українського кобзаря (1878–1918). 

– 90 років від дня народження Білкуна Миколи Васильовича, українсь-

кого письменника (1928–1995). 

– 90 років від дня народження Верес Ганни Іванівни, українського ху-

дожника декоративно-ужиткового мистецтва (ткацтво), народного художника 

України, лауреата Державної премії УРСР ім. Т. Г. Шевченка (1928–2003). 
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– 70 років від дня народження Тукової Тетяни Валентинівни, українсь-

кого музикознавця (1948). 

– 70 років від дня народження Юдкіна-Ріпуна Ігоря Миколайовича, 

українського музикознавця (1948). 

– 60 років від дня народження Москаленко Олени Миколаївни, редак-

тора кіно, заслуженого працівника культури України (1958). 

– 50 років від дня народження Гладких Яни Петрівни, української арти-

стки балету, заслуженої артистки України (1968). 

– 25 років від дня смерті Козловського Івана Семеновича, українського 

і російського співака (ліричний тенор), народного артиста СРСР, Героя Соціа-

лістичної Праці, лауреата Державної премії СРСР та Державної премії УРСР ім. 

Т. Г. Шевченка (1900–1993). 

22 – 185 років від дня народження Марка Вовчка (справж. – Вілінська 

Марія Олександрівна), української та російської письменниці і перекладачки 

(1833–1907). 

– 90 років від дня народження Балеги Юрія Івановича, українського 

критика, прозаїка, педагога (1928–2016). 

– 80 років від дня народження Губи Володимира Петровича, українсь-

кого композитора, педагога, народного артиста України (1938). 

– 55 років від дня народження Соченко Марини Петрівни, українського 

живописця, педагога (1963). 

23 – 160 років від дня народження Немировича-Данченка Володимира 

Івановича, російського театрального діяча україно-вірменського походження,  

письменника, драматурга, театрального критика, режисера, педагога, народного 

артиста СРСР, лауреата Державної премії СРСР (1858–1943). 

– 110 років від дня народження Данилишина Степана Івановича, укра-

їнського живописця, художника театру, заслуженого діяча мистецтв УРСР 

(1908–1973). 

– 90 років від дня народження Куляби Григорія Васильовича, українсь-

кого хорового диригента, педагога, заслуженого діяча мистецтв України (1928). 

– 85 років від дня народження Авдєєва Вадима Миколайовича, україн-

ського співака (тенор), заслуженого артиста України (1933–1997). 

– 70 років від дня народження Городиського Володимира Миколайо-

вича, українського живописця (1948–2015). 

– 60 років від дня народження Єрмолаєва Олександра Івановича, укра-

їнського поета, гумориста, публіциста, журналіста (1958–2017). 

24 – 220 років від дня народження Міцкевича Адама Бернарда, польсь-

кого поета, діяча національно-визвольного руху (1798–1855). 

– 130 років від дня народження Ейнгорна Олександра Львовича, укра-

їнського архітектора (1888–1939). 

– 120 років від дня народження Братерського-Станкевича Миколи Фе-

ліксовича, українського актора театру і кіно, заслуженого артиста УРСР (1898–

1956). 
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– 115 років від дня народження Душкіна Олексія Миколайовича, укра-

їнського і російського архітектора, лауреата Державних премій СРСР (1903–

1977). 

– 100 років від дня народження Чолгана Іларіона Івановича, українсь-

кого письменника, драматурга, театрального критика (1918–2004). 

– 80 років від дня народження Стеблини Миколи Федотовича, україн-

ського прозаїка (1938–2011). 

– 130 років від дня смерті Дрейсіга Івана Християновича, українського 

і російського актора, режисера, антрепренера (1791–1888). 

25 – 170 років від дня народження Коваліва Степана Михайловича, 

українського письменника, публіциста, педагога, освітнього діяча (1848–1920). 

– 170 років від дня народження Левицького Ореста Івановича, україн-

ського історика, археографа, архівіста, етнографа, літературознавця і письмен-

ника (1848–1922). 

– 135 років від дня народження Харов’юка Данила Юрійовича, україн-

ського письменника (1883–1916). 

– 120 років від дня народження Шведова (Шведів) Івана Михайловича, 

українського співака (тенор), заслуженого артиста УРСР (1898–1959). 

– 100 років від дня народження Гнидюка Миколи Якимовича, українсь-

кого письменника (1918–1976). 

– 100 років від дня народження Денисенко Ганни Давидівни, українсь-

кого майстра декоративно-ужиткового мистецтва (ткацтво), заслуженого майс-

тра народної творчості України (1918–2005). 

– 95 років від дня народження Хандроса Бориса Наумовича, українсько-

го кінодраматурга, заслуженого працівника культури України (1923–2006). 

– 85 років від дня народження Ковальчука Леоніда Захаровича, україн-

ського письменника (1933–2000). 

– 80 років від дня народження Федорука Леоніда Євгеновича, українсь-

кого поета, заслуженого діяча мистецтв України (1938–2014). 

– 60 років від дня народження Матвєйчук Марини Олегівни, українсь-

кого кінорежисера (1958). 

– 50 років від дня народження Гладких Олени Едуардівни, українського 

живописця, заслуженого художника України (1968–2010). 

26 – 120 років від дня народження Плужника Євгена Павловича, укра-

їнського письменника, драматурга, перекладача (1898–1936). 

– 115 років від дня народження Завалишиної Марії Семенівни, україн-

ського композитора, педагога, музичного та громадського діяча, заслуженого 

діяча мистецтв України (1903–1991). 

– 105 років від дня народження Гаккебуш Катерини Михайлівни, укра-

їнського художника театру і кіно (1913–1993). 

– 85 років від дня народження Ячейкіна Юрія Дмитровича, українсько-

го прозаїка, гумориста, журналіста (1933–2013). 
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– 65 років від дня народження Клековкіна Олександра Юрійовича, 

українського режисера, театрознавця, педагога, заслуженого діяча мистецтв 

України (1953). 

– 65 років від дня народження Кургіняна Гагіка Татевосовича, україн-

ського і вірменського живописця (1953). 

– 60 років від дня народження Брондзі (справж. – Мартинюк) Валентини 

Миколаївни, українського композитора, педагога (1958). 

– 55 років від дня народження Баліцької Марії Йосипівни, української 

письменниці, журналіста, драматурга, громадського діяча  (1963). 

– 50 років від дня народження Бабенка Олега Олександровича, україн-

ського краєзнавця, літературо- та музеєзнавця, громадського діяча (1968).  

27 – 160 років від дня народження Кравченка Михайла Степановича, 

українського кобзаря (1858–1917). 

– 110 років від дня народження Божика Володимира, українського хоро-

вого диригента, соліста-вокаліста, бандуриста в США (1908–1991). 

– 100 років від дня народження Агранова Володимира (Вульф) Йосипо-

вича, українського художника театру і кіно, заслуженого діяча мистецтв Укра-

їни (1918–1995). 

– 385 років від дня смерті Смотрицького Мелетія (справж. ім’я –

Максим Герасимович), українського письменника, філолога, освітнього і цер-

ковного діяча (бл.1577–1633). 

28 – 165 років від дня народження Ліньової Євгенії Едуардівни, україн-

ської і російської співачки, фольклористки (1853–1919). 

– 115 років від дня народження Головіної Галини Борисівни, українсь-

кого майстра декоративно-ужиткового мистецтва (кераміка та фарфор; 1903–

1977). 

– 110 років від дня народження Талалаєвського Матвія Ароновича,  

українського поета і драматурга (1908–1978). 

– 55 років від дня народження Кириченка Віктора Миколайовича, 

українського живописця, графіка, педагога, заслуженого художника України 

(1963). 

– 55 років від дня народження Петрової Олени Анатоліївни, українсько-

го майстра декоративно-ужиткового мистецтва (художнє ткацтво; 1963). 

– 55 років від дня народження Топоровської Галини Миколаївни, укра-

їнської бандуристки, заслуженої артистки України (1963). 

– 50 років від дня народження Андрусяка Івана Михайловича, україн-

ського письменника, літературного критика, перекладача (1968). 

– 50 років від дня народження Чащина Дениса Володимировича, укра-

їнського кінооператора (1968). 

– 55 років від дня смерті Сороки Олександра Назаровича, українського 

хорового диригента, народного артиста УРСР (1900–1963). 

29 – 160 років від дня народження Лепкого Данила Хомича, українсько-

го письменника, етнографа, публіциста, священика (1858–1912). 
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– 130 років від дня народження Журби (справж. – Домбровська) Галини 

Маврикіївни, української письменниці (1888–1979). 

– 125 років від дня народження Лісовського Роберта Антоновича, укра-

їнського графіка, живописця, педагога, громадського діяча (1893–1982). 

– 80 років від дня народження Нещотного Геннадія Никаноровича, 

українського бандуриста, педагога, народного артиста України (1938). 

– 75 років від дня народження Фещенка Василя Івановича, українсько-

го скульптора, народного художника України (1943). 

– 70 років від дня народження Зоценка Леся (Олексій) Івановича, укра-

їнського кінооператора, телепродюсера, лауреата Державної премії України  

ім. Т. Г. Шевченка (1948). 

– 70 років від дня народження Щеглова Олександра Давидовича, укра-

їнського художника монументально-декоративного мистецтва (1948–2012). 

30 – 130 років від дня народження Степанова Михайла Михайловича, 

українського художника (1888–1953). 

– 110 років від дня народження Дунаєвського Зіновія Осиповича, укра-

їнського композитора, заслуженого діяча мистецтв УРСР (1908–1981). 

– 55 років від дня народження Сбітнєва Сергія Олександровича, укра-

їнського скульптора (1963). 

– 50 років від дня смерті Юри-Юрського Олександра Петровича, укра-

їнського театрального актора, майстра художнього слова, народного артиста 

Української та Узбецької РСР (1895–1968). 

31 – 120 років від дня народження Лімниченка (справж. – Мельник) Ва-

силя Івановича, українського письменника, публіциста, перекладача, громад-

сько-культурного і церковного діяча (1898–1949). 

– 110 років від дня народження Хотінка Ісака Павловича, українського 

графіка, заслуженого художника УРСР (1908–1980). 

– 100 років від дня народження Бакуменка Данила Олександровича, 

українського письменника, перекладача (1918–1998). 

– 100 років від дня народження Тимошенко Ніни Хомівни, української 

театральної актриси, заслуженої артистки України (1918–2009). 

– 95 років від дня народження Блащука Миколи Івановича, українсько-

го актора театру і кіно, заслуженого артиста України (1923–1978). 

– 95 років від дня народження Бондаря Василя Трохимовича, українсь-

кого письменника (1923–1969). 

– 95 років від дня народження Сичевського Василя Павловича, україн-

ського письменника, режисера, кінодраматурга, заслуженого працівника куль-

тури України (1923–2013). 

– 80 років від дня народження Халанської Чарити Гаврилівни, україн-

ського кінооператора (1938–1989). 

– 65 років від дня народження Сидоренка Віктора Дмитровича, україн-

ського живописця, педагога, народного художника України (1953). 
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