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           Знаменні дати і події 2019 року. Культура і мистецтво / матеріал підгот. О. М. Ісачен- 

З-72  ко ;   відп. за  вип. В. М. Іващенко ; М-во культури України, Нац. б-ка України  ім. Яросла- 

         ва Мудрого, Інформ. центр з питань культури та  мистецтва. –  Київ, 2018. – 120 с.  
      Інформаційний центр з питань культури та мистецтва продовжує випуск календаря «Знаменні да-  ти і по-

дії. Культура і мистецтво», де подаються біографічні та історичні довідки про діячів культури, мистецтва та ку-

льтурно-мистецькі установи на 2019 рік. 

    При підготовці календаря було використано довідники: «Митці України» (Київ, 1992); «Пись  менники 

України» (Київ, 2006); «Сучасні письменники України» (Київ, 2011); «Бібліотечна Україна» (Київ, 1996); 

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

в біографіях» (Київ, 2004); «Довідник Національної спілки художників України» (Київ, 2013); Корінний 

М., Шевченко В. «Короткий енциклопедичний словник з культури» (Київ, 2003); «Національна спілка 

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

раїнські бібліографи»: біогр. відом. проф. діяльн. бібліогр., вип. 1–3/ Жданова Р. Абдуллаєва Н., Кононен-

ко В. (Київ, 2008–2011); «Українська літературна енциклопедія», т. 1–3 (Київ, 1988–1995); 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» (Київ, 2010); Шаров І. «100 видатних імен України» (Київ, 

1999); Гусєв В., Дрожкин В., Калінцев Ю. та ін. «Видатні постаті в історії України (ІХ–ХІХ ст.): Короткі 

біографічні нариси. Історичні та художні портрети» (Київ, 2002); Ушаков Д. «Видатні українці» (Харків, 

2008); Н . Курганова «Україна – моя Батьківщина»: ілюстрована енциклопедія / Н. Курганова, У. Кургано-

ва, І. Скиба (Харків, 2012); «100 знаменитих людей України»/ Скляренко В., Харченко Т., Очкурова О., 

Рудичева І. (Харків, 2005); «Загальний календар, 2019», (Київ, 2018). 

                Відомості щодо дати  народження або смерті певного діяча подаються за найновішим виданням. 

               Розраховано на працівників мистецьких і культурно-освітніх закладів. 

       Зауваження та пропозиції щодо побудови та наповнення видання просимо надсилати за адресою: 

04070, Київ-70, Боричів узвіз, 13. Інформаційний центр з питань культури та мистецтва. 
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2019 рік ознаменовано багатьма ювілейними і пам’ятними датами в  

культурно-мистецькому житті України та світу. 

З пам’ятними датами, які будуть відзначатися в 2019 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) 

 

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 

01–07.02 – 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 

 – 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 

04.04 – День створення НАТО 

07.04 – Всесвітній день здоров’я 

11.04      – Міжнародний день визволення в’язнів фашистських концта-

борів 

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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12.04 – Всесвітній день авіації і космонавтики 

18.04 – Міжнародний день пам’яток і визначних місць 

 – День пам’яток історії та культури 

20.04 – Міжнародний день цирку 

21.04     – Всесвітній день творчості та інноваційної діяльності 

 – День довкілля 

22.04 – Всесвітній день Матері-Землі (Міжнародний день Землі) 

23.04 – Всесвітній день книги й авторського права 

24.04 – Міжнародний день солідарності молоді 

26.04 – День Чорнобильської трагедії 

 – Міжнародний день інтелектуальної власності 

28.04 – Всесвітній день охорони праці 

 – Всесвітній день поріднених міст 

29.04 – 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 в Україні 

09.05 – День перемоги над нацизмом у Другій світовій війні 

12.05 – День матері  

15.05 – Міжнародний день сім’ї 

16.05 – День вишиванки 

17.05 – Всесвітній день телекомунікації та інформаційного  

суспільства 

18.05 – День боротьби за права кримськотатарського народу 

 – День пам’яті жертв геноциду кримськотатарського народу 

(1944) 

 – День Європи в Україні 

 – День науки в Україні 

 – Міжнародний день музеїв 

19.05     – День пам’яті жертв політичних репресій 

21.05 – Всесвітній день культурного різноманіття задля співробітниц-

тва 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 

 – День працівників видавництв, поліграфії і книгорозповсю-

дження 

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 охорони навколишнього середовища 
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06.06 – День журналіста України 

20.06 – Всесвітній день біженців 

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

25.06 – День дружби та єднання слов’ян 

28.06 – День Конституції України 

30.06 – День молоді 

 – День молодіжних та дитячих громадських організацій 

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 

 – Міжнародний день пам’яті жертв работоргівлі та її ліквідації 

24.08 – День незалежності України 

01.09 – День знань 

08.09 – Міжнародний день солідарності журналістів 

 – Міжнародний день грамотності 

09.09     – День дизайнера-графіка 

14.09 – День українського кіно    

 – День фізичної культури і спорту України 

15.09 – Міжнародний день демократії 

21.09 – Міжнародний день миру встановлений резолюцією Генераль-

ної Асамблеї ООН від 30.11.1982 року 

22.09 – День партизанської слави України 

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 – Міжнародний день людей похилого віку 

 – Міжнародний день музики 

05.10 – Всесвітній день вчителя 

06.10 – День працівників освіти 

07.10 – Всесвітній день архітектора 

13.10 – День художника 

14.10 – День захисника України 

 – День українського козацтва  

24.10 – День Організації Об’єднаних Націй (ООН) 
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 – Всесвітній день інформації про розвиток 

24-30.10 – Тиждень роззброєння 

27.10     – Всесвітній день аудіовізуальної спадщини 

28.10 – День визволення України від фашистських загарбників 

 – Міжнародний день анімації 

09.11 – Всеукраїнський день працівників культури та майстрів  

народного мистецтва  

 – День української писемності та мови 

 – Міжнародний день боротьби проти фашизму, расизму та анти-

семітизму 

10.11     – Всесвітній день науки задля миру та розвитку 

16.11 – День працівників радіо, телебачення та зв’язку України 

 – Міжнародний день толерантності 

17.11 – День студента 

20.11 – Всесвітній день дитини 

21.11 – День Гідності та Свободи 

 – Всесвітній день телебачення 

23.11 – День пам’яті жертв голодоморів 

25.11 – Міжнародний день боротьби за ліквідацію насильства над жі-

нками 

01.12 – Всесвітній день боротьби зі СНІДом 

03.12 – Міжнародний День людей з інвалідністю 

05.12     –  Міжнародний день добровольців в ім’я економічного і соціального   

розвитку (Всесвітній день волонтерів) 

06.12  День Збройних сил України 

07.12 – День місцевого самоврядування в Україні 

08.12 – День благодійності 

10.12 – День прав людини 

14.12    – День вшанування учасників ліквідації наслідків аварії на Чор-

нобильській 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 

21.04 – Вхід Господній до Єрусалима (Вербна неділя) 

07.04 – Благовіщення Пресвятій Богородиці 

08.04 – Світле Христове Воскресіння. Великдень 

24.05 – Рівноапостольних Кирила і Мефодія 

06.06 – Вознесіння Господнє 

16.06 – День Святої Трійці (П’ятдесятниця) 
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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 (за григоріанським календарем) 

 
 

Цього року відзначатимуться знаменні дати: 

 
у громадсько-політичному житті України:  

 445 років з часу виходу у світ «Апостола» – першої друкованої книги в Ук-
раїні, виданої І. Федоровим у м. Львові (24.02.1574). 

 360 років від дня Конотопської битви (1659). 

 185 років від часу заснування Київського національного університету імені 
Тараса Шевченка (1834). 

 100 років від часу проголошення у Хусті на народних зборах злуки Кар-
патської України з Українською Народною Республікою (21.01.1919). 

 100 років від часу проголошення на Софійському майдані у Києві універ-
салу про об’єднання УНР та ЗУНР в Соборну Україну (22.01.1919). 

 80 років від початку Другої світової війни (1939). 

 80 років тому проголошено повну державну самостійність Карпатської Ук-
раїни (1939). 

 75 років від часу завершення визволення України від фашистських загарб-
ників у роки Другої світової війни (1944). 

 75-ті роковини депортації кримськотатарського народу (1944). 

 65 років від часу вступу України (УРСР) до ЮНЕСКО (Організація Об’єд- 
наних Націй з питань освіти, науки і культури, 1954). 

 

 380 років від дня народження та 310 років від дня смерті Мазепи Івана 
Степановича, гетьмана України, державно-політичного і військового діяча, 
дипломата та мецената (1639–1709). 

 175 років від дня народження Ільницького Луки Васильовича, україн-
ського архівіста, видавця, громадського діяча (1844–р. смерті невід.). 

 155 років від дня народження Липківського Василя Костянтиновича, ді-
яча Української автокефальної православної церкви, митрополита Київського і 
всієї Русі, письменника та публіциста, історика (1864–1937). 

 150 років від дня народження Шептицького Климентія Казимира, Бла-
женного Католицької Церкви, церковного діяча і архімандрита монахів Сту-
дійського уставу (17.11.1869–01.05.1951). 

 140 років від дня народження Петлюри Симона Васильовича, україн-

ського політичного,  державного та військового діяча, публіциста, журналіста, 

літературного і театрального критика (1879–1926). 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%B0%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%BA
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 110 років від дня народження та 60 років з часу загибелі Бандери Степана 

Андрійовича, українського політика, теоретика і провідного діяча українського  

національно-визвольного руху 1930–1950-х рр. ХХ ст. (1.01.1909–15.10.1959). 

   90 років від дня народження Філарета (в миру – Денисенко Михайло Ан-

тонович), українського православного церковного діяча, патріарха УПЦ КП 

(23.01.1929). 

 85 років від дня народження Кравчука Леоніда Макаровича, українсько-

го політичного та державного діяча, першого Президента України, Героя Укра-

їни (1934). 

 1050 років від дня смерті Ольги, святої і блаженної рівноапостольної Ве-

ликої княгині Київської (бл. 910–969). 

 965 років від дня смерті Ярослава Мудрого, Великого князя Київського 

(бл. 978–1054). 

 945 років від дня смерті Феодосія Печерського, преподобного, святого 

Православної церкви, письменника, церковного і політичного діяча (бл. 1036–

1074). 

 905 років від дня смерті Печерського Аліпія (Алімпій, Олімпій), давньо-

руського іконописця, мозаїста і золотаря, преподобного православного святого, 

ченця Києво-Печерського монастиря (бл. 1050–1114). 

 525 років від дня смерті Юрія Дрогобича (справж. – Донат-Котермак 

Юрій Михайлович), українського поета, філософа, вченого-просвітянина, мис-

лителя-гуманіста, астронома, астролога, мандрівника (бл. 1450–1494). 

 370 років від дня смерті Кричевського Михайла-Станіслава, україн-

ського військово-політичного діяча, наказного гетьмана України (р. н. невід.–

1649). 

  75 років від дня смерті Шептицького Андрея (світське ім’я – Роман Оле-

ксандр Марія), українського церковного, політичного та громадсько-культурно-

го діяча, мецената, предстоятеля Української греко-католицької церкви (1865–

1.11.1944). 

 

у галузі театрального мистецтва: 

 250 років від дня народження Жмійовського (Змієвський) Антона Петро-

вича, українського та польського актора, антрепренера, драматурга (1769–після 

березня 1834). 

 175 років від дня народження Бучацького Володимира Хрисантовича, 

українського театрального актора та письменника (1844–1912). 

 170 років від дня народження Вітошинського Антона Петровича, україн-

ського співака (тенор), театрального актора, танцюриста (1849–1896). 

 165 років від дня народження Біберовича Івана, українського театрально-

го актора та режисера (1854–1920). 

 150 років від дня народження Войцехівської Аліни Мартинівни, українсь-

кої театральної актриси (1869–1949). 
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 145 років від дня народження Віриної Віри Василівни, української теат-

ральної актриси (1874–1947). 

 140 років від дня народження Вишнякова Дениса Яковича, українського 

театрального актора та режисера (1879–після 1932). 

 140 років від дня народження Гловацького Франца Карловича, україн-

ського театрального актора, заслуженого артиста УРСР (1879–1963). 

 140 років від дня народження Петіпа Віктора Маріусовича, українського та 

російського театрального актора, заслуженого артиста РРФСР (1879–1939). 

 135 років від дня народження Ващука-Ващина (справж. – Волгін) Сергія 

Юхимовича, українського театрального актора, заслуженого артиста УРСР 

(1884–1962). 

 130 років від дня народження Авшарова (справж. – Гомоляка) Бориса 

Павловича, українського актора театру, оперети і кіно, заслуженого артиста 

УРСР (1889–1964). 

 130 років від дня народження Каргальського (справж. – Слинько) Сергія 

Івановича, українського театрального актора і режисера, музичного та громад-

ського діяча, заслуженого артиста УРСР (1889–1938). 

 125 років від дня народження та 100 років від дня смерті Бенцалевої Тео-

дозії Іванівни, української театральної актриси (1894–1919). 

 125 років від дня народження Тінського (справж. – Перепелицин) Михай-

ла Львовича, українського актора, режисера, театрального діяча (1894(?)–

1948). 

 120 років від дня народження Лопатинського Фавста Львовича, українсь-

кого актора та режисера театру і кіно, сценариста (1899–1937). 

 150 років від дня смерті Нальотової Катерини Василівни, української та 

російської театральної актриси (1787–1869). 

 145 років від дня смерті Моленцького (справж. – Найбок) Антона Матві-

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

 105 років від дня смерті Лопатинського Лева Васильовича, українського 

театрального актора, драматурга та публіциста (1868–1914). 

 

у галузі музичного мистецтва:  

 100 років з часу створення та перших світових гастролей Української рес-

публіканської капели під керівництвом О. Кошиця (1919). 

 280 років від дня народження Білоградської Єлизавети Тимофіївни, ук-

раїнської співачки (сопрано), клавесиністки, композитора (1739–після 1764). 

 225 років від дня народження Матезонського Костянтина, українського 

музичного діяча, реформатора хорового співу на Закарпатті (1794–1858). 

 210 років від дня народження Віхерського Олександра Зигмунда, україн-

ського та польського композитора, піаніста, музичного критика, художника і 

поета (1809–1857). 

 210 років від дня народження Шашкевича Григорія, українського хор-

мейстера, священика, музичного, громадського та церковного діяча (1809–

1888). 
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 205 років від дня народження Сінкевича Івана-Хризостома, українського 

хорового диригента (1814–р. смерті невід.). 

 205 років від дня народження Холодного (справж. – Гриценко) Федора 

Федоровича, українського музиканта, бандуриста, кобзаря (бл. 1814–1892).   

 200 років від дня народження Нодя Миколи, українського композитора, 

поета, священика, громадського діяча (1819–1862). 

 195 років від дня народження Дідинського Владислава Михайловича, 

українського композитора та скрипаля (1824–1865). 

 175 років від дня народження Альбрехта Людвіга Карловича, українсь-

кого та російського віолончеліста німецького походження, диригента, компози-

тора, педагога, громадського діяча (1844–після 1899). 

 175 років від дня народження Вагнера Івана, українського композитора і 

піаніста (бл. 1844–р. смерті невід.). 

 175 років від дня народження Кулика Павла Васильовича, українського 

кобзаря (1844–1928). 

 170 років від дня народження Гладкого Гордія Павловича, українського 

композитора, хорового диригента, педагога (1849–1894). 

 160 років від дня народження Копка Максима Петровича, українського 

композитора та диригента, педагога, священика (1859–1918). 

 150 років від дня народження Вітошинського Ярослава, українського хо-

рового диригента і педагога (1869–1946). 

 150 років від дня народження Петрушевського Василя Григоровича, 

українського композитора, диригента, хормейстера, педагога, регента, науков-

ця-богослова, громадсько-культурного діяча (1869–після 1927). 

 135 років від дня народження Лисенко Галини Миколаївни, української 

піаністки (1884–1964). 

 130 років від дня народження Бобикевича Остапа Олексійовича, україн-

ського композитора, піаніста (1889–1970). 

 130 років від дня народження Чуприни-Чехівського Олекси Мусійовича, 

українського співака (бас), хорового диригента (1889–1955). 

 115 років від дня народження Власка Семена Сидоровича, українського 

музиканта, кобзаря (1904–1967). 

 180 років від дня смерті Лизогуба Олександра Івановича, українського 

композитора і піаніста (1790–1839). 

 175 років від дня смерті Вітковського Івана Матвійовича, українського 

композитора, скрипаля, диригента, педагога (1777–бл. 1844). 

 170 років від дня смерті Левандовського Прокопа, українського компози-

тора і художника (1782–1849). 

 150 років від дня смерті Любовича Петра, українського композитора та 

хорового диригента (1826–1869). 

 135 років від дня смерті Станіславського Володимира Романовича, 

українського хорового диригента (1835–1884). 
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 110 років від дня смерті Скубія Івана Миколайовича, українського лірни-

ка (1858–1909). 

 110 років від дня смерті Щедрович Єлизавети, української скрипальки, 

композитора, педагога (1885–1909). 

 100 років від дня смерті Аббакумова Степана Тимофійовича, українсь-

кого композитора, диригента, педагога (1870–1919). 

 85 років від дня смерті Древченка (Древкін) Петра Семеновича, українсь-

кого кобзаря (бл. 1863–1934). 

 85 років від дня смерті Луценка Павла Кіндратовича, українського та 

російського піаніста, педагога, музично-громадського діяча (1873–1934). 

 

у галузі оперного мистецтва та камерного співу:  

 175 років від дня народження Іскри Наталії Степанівни, української спі-

вачки (сопрано; 1844–1912). 

 155 років від дня народження Клішевської Кароліни, української та поль-

ської співачки (сопрано; 1864–1927). 

 150 років від дня народження Левитського (Левицький) Федора Прохо-

ровича, українського співака (бас), музичного критика, педагога (1869–після 

1926). 

 150 років від дня народження Ратмирової Олени Павлівни, української 

співачки (мецо-сопрано) і драматичної театральної актриси (1869–1927). 

 140 років від дня народження Влодека Флора Тодосовича, українського 

співака (тенор), театрального актора (1879–бл. 1930). 

 140 років від дня народження Внуковського (справж.– Внученко) Григо-

рія Івановича, українського співака (тенор; 1879–після 1927). 

 135 років від дня народження Калиновської-Доктор Наталії Євгенівни, 

української і російської співачки (сопрано; 1884–після 1918). 

 130 років від дня народження Драгомирецької (Буланова) Олени Дмит-

рівни, української співачки (мецо-сопрано, контральто; 1889–після 1919). 

 120 років від дня смерті Левицького Федора Петровича, українського 

співака (бас; бл. 1850–1899). 

 

у галузі образотворчого мистецтва:  

 340 років від дня народження Максимовича Івана, українського живопи-

сця (1679–1745). 

 310 років від дня народження Чайковського Григорія, українського жи-

вописця (1709–1757). 

 300 років від дня народження Шигури Йосипа Івановича, українського 

живописця (1719–1790). 

 275 років від дня народження Буряковського Максима Семеновича, 

українського іконописця (1744–1812). 

 265 років від дня народження Берези Василя, українського живописця 

(1754–1827; за ін. джерелами – 1835). 
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 215 років від дня народження Евтельє Павла, українського скульптора 

(1804–1889). 

 205 років від дня народження Васькова Івана Андрійовича, українського 

художника (1814–після 1889). 

 200 років від дня народження Гродницького (Гроднинський) Івана Іва-

новича, українського живописця (1819–р. смерті невід.). 

 195 років від дня народження Маляренка (Моляренко) Дмитра Петрови-

ча, українського живописця-портретиста (1824–1860). 

 190 років від дня народження Нікітіна Якова Микитовича, українського 

живописця (1829–1866). 

 180 років від дня народження Ділля Івана, українського та польського те-

атрального художника (бл. 1839–1901). 

 180 років від дня народження Устияновича Корнила Миколайовича, 

українського живописця, письменника, громадського діяча (1839–1903). 

 175 років від дня народження Шрейдера Єгора Єгоровича, українського 

живописця (1844–1922). 

 170 років від дня народження Рашевського Івана Григоровича, україн-

ського живописця і скульптора, критика, колекціонера, музикознавця (1849–

1921). 

 170 років від дня народження Хмелевського Йосипа Целестіановича, 

українського фотографа-художника польського походження (1849–1924). 

 160 років від дня народження Глоби Миколи Васильовича, українського 

та російського живописця і педагога (1859–бл. 1941). 

 160 років від дня народження Томасевича Степана, українського живопи-

сця і карикатуриста (1859–1932). 

 145 років від дня народження Абрисовського Савина Йосиповича, укра-

їнського художника та композитора-аматора (1874–1900). 

 135 років від дня народження Антонович Катерини Михайлівни, україн-

ського живописця, графіка, педагога, громадського діяча (1884–1975). 

 135 років від дня народження Красовського Олексія Андрійовича, укра-

їнського живописця і графіка, колекціонера (1884–після 1920). 

 125 років від дня народження Максимовича Всеволода Миколайовича, 

українського художника-авангардиста (1894–1914). 

 125 років від дня народження Сидорова Леоніда Георгійовича, українсь-

кого графіка (1894–1941). 

 115 років від дня народження Холостенка Євгена В’ячеславовича, укра-

їнського живописця і мистецтвознавця (1904–1945). 

 260 років від дня смерті Петрановича Василя, українського живописця 

(бл. 1680–1759). 

 215 років від дня смерті Білявського Євстахія (Остап), українського ху-

дожника-портретиста (бл. 1740–1804). 

 215 років від дня смерті Філевича Михайла, українського скульптора,  

різьбяра (р. н. невід.–1804). 
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 80 років від дня смерті Харківа Олекси, українського живописця і графіка 

(1897–1939). 

 

у галузі  архітектури: 

 280 років від дня народження Яновського Олексія Гавриловича, україн-

ського архітектора (1739–р. смерті невід.). 

 200 років від дня народження Енгеля Йосифа, українського архітектора 

(1819–р. смерті невід.). 

 160 років від дня народження Кривошеєва Олександра Степановича, 

українського архітектора (1859–1916). 

 155 років від дня народження Величка Віктора Валер’яновича, україн-

ського архітектора (1864–1923). 

 150 років від дня народження Андрєєва Павла Сергійовича, українського 

та російського архітектора (1869–1939). 

 145 років від дня народження Делькевича Йосипа, українського та поль-

ського архітектора (1874–1938). 

 145 років від дня народження Рикова Валеріана Микитовича, українсь-

кого архітектора, педагога (1874–1942). 

 145 років від дня народження Троуп’янського Федора Абрамовича, 

українського архітектора, педагога (1874–1949). 

 135 років від дня народження Ваксмана Мойсея Ароновича, українського 

архітектора (1884–1953). 

 135 років від дня народження Гальперсона Самуїла Савелійовича, укра-

їнського архітектора (1884–1941). 

 370 років від дня смерті Годного Мартина, українського будівничого (р. н. 

невід.–1649). 

 260 років від дня смерті Меретина (Мердерер) Бернарда, українського ар-

хітектора, представника українського бароко (р. н. невід.–1759). 

 105 років від дня смерті Єрмакова Євгена Федоровича, українського ар-

хітектора (1868–1914). 

 

у галузі декоративно-ужиткового  мистецтва: 

 345 років від дня народження Галяховського (Галаховський) Данила, 

українського гравера (1674–1709). 

 330 років від дня народження Величковського Якова Івановича, україн-

ського золотаря (1689–1758). 

 320 років від дня народження Волоха Петра Івановича, українського зо-

лотаря (1699–1768). 

 240 років від дня народження Деші Григорія Васильовича, українського 

майстра золотих та срібних справ (бл. 1779–1838). 

 230 років від дня народження Коробки Федора Михайловича, україн-

ського золотаря (1789–1867). 
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 215 років від дня народження Дяченка Івана Олексійовича, українського 

золотаря (1804–р. смерті невід.). 

 195 років від дня народження Грудиніна Лаврентія Матвійовича, україн-

ського майстра срібних справ (1824–1866). 

 185 років від дня народження Баранюка Михайла Івановича, україн-

ського майстра художньої кераміки (1834–1902). 

 170 років від дня народження Глодеревського Івана Степановича, україн-

ського майстра художньої кераміки (1849–1919). 

 165 років від дня народження Бацуци Якова Йосиповича, українського 

майстра художньої кераміки (1854–бл. 1932). 

 155 років від дня народження Кошака Петра Григоровича, українського 

майстра кераміки (1864–1940). 

 155 років від дня народження Стовбуненка Федора Яковича, українсько-

го маляра, різьбяра, позолотника (бл. 1864–1933). 

 155 років від дня народження Турчинюка Василя Івановича, українсько-

го різьбяра і будівничого (1864–1939). 

 130 років від дня народження Батрак Анастасії Федорівни, українського 

майстра художньої вишивки (1889–1982). 

 125 років від дня народження Зленко Ганни Кузьмівни, української ви-

шивальниці, майстра народного мистецтва УРСР (1894–1949). 

 485 років від дня смерті Духна (Духнич) Іоанна, українського золотаря  

(р. н. невід.–1534). 

 305 років від дня смерті Щирського Івана (у чернецтві Інокентій), україн-

ського гравера на міді доби бароко, поета, культурного та релігійного діяча  

(бл. 1650–1714). 

 295 років від дня смерті Зубрицького Никодима, українського гравера 

(1688–1724). 

 210 років від дня смерті Величковського Якова Вакуловича, українсько-

го золотаря (р. н. невід.–1809). 

 190 років від дня смерті Динника Хоми Петровича, українського майстра 

золотих та срібних справ (р. н. невід.–1829). 

 140 років від дня смерті Шостопальця Василя, українського гончара 

(1816–1879). 

 105 років від дня смерті Падалки Федота Романовича, українського май-

стра керамічної скульптури (1850–1914). 

 

у галузі фольклору та етнографії:  

 205 років від дня народження Думитрашка Костянтина Даниловича, ук-

раїнського письменника, фольклориста (1814–1886). 

 205 років від дня народження Метлинського Амвросія Лук’яновича, ук-

раїнського фольклориста, поета, перекладача, видавця (1814–1870). 

 205 років від дня народження Огієвського-Охоцького Петра, українсько-

го письменника, етнографа, фольклориста, видавця (1814–бл.1870). 
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 190 років від дня народження Димінського Андрія Івановича, українсь-

кого етнографа і фольклориста (1829–1905). 

 180 років від дня народження Радченко Зінаїди Федорівни, українського і 

білоруського фольклориста, етнографа (1839–1916). 

 175 років від дня народження Венгрженовського Сергія Олександрови-

ча, українського етнографа, історика, фольклориста (1844–1913). 

 125 років від дня народження Лозієва Павла Никифоровича, українсько-

го сходознавця, перекладача, етнографа (1894–1981). 

 215 років від дня смерті Марковича (Маркевич) Якова Михайловича, 

українського історика, етнографа, фольклориста (1776–1804). 

 

у галузі кіномистецтва:  

 130 років від дня народження Гарбера Йони Соломоновича, українського 

організатора кіновиробництва, кіноінженера (1889–1968). 

 125 років від дня народження Штрижака Олександра Залмановича, 

українського кінорежисера (1894–після 1941). 

 120 років від дня народження Бочарова Андрія Михайловича, україн-

ського кінорежисера (1899–р. смерті невід.). 

 115 років від дня народження Зільберштейна Євгена Юлійовича, україн-

ського кінорежисера (1904–р. смерті невід.). 

 105 років від дня народження Котовця Олександра Івановича, україн-

ського організатора кіновиробництва (1914–1973). 

 105 років від дня народження Старощука Миколи Савича, українського 

кінооператора (1914–1977). 

 95 років від дня смерті Тимченка Йосипа Андрійовича, українського кі-

новинахідника (1852–1924). 

 80 років від дня смерті Бонч-Томашевського Михайла Михайловича, 

українського режисера театру і кіно (1887–1939). 

 80 років від дня смерті Добржанського Володимира Пантелеймоновича, 

українського кінооператора (1892–1939). 

 

у галузі літератури:  

 470 років від дня народження Еласонського Арсенія, українського пись-

менника грецького походження, педагога, церковного та освітнього діяча 

(1549–1626). 

 390 років від часу народження Симеона Полоцького (справж. – Петровсь-

кий-Ситнянович Самуїл Омелянович), українського письменника, драматурга, 

церковного й культурно-освітнього діяча (1629–1680). 

 320 років від дня народження Козачинського Мануїла (Михайло) Олек-

сандровича, українського і сербського письменника, філософа та педагога 

(1699–1755). 



 

- 16 - 

 

 315 років від дня народження Лащевського Варлаама (світське ім’я – Ва-

силь), українського письменника, педагога, церковного діяча (бл. 1704–1774). 

 290 років від дня народження Яценка (Зеленський-Яценко) Луки Степа-

новича, давньоукраїнського письменника, церковного діяча (1729–1807). 

 210 років від дня народження Бодянського Павла Ільковича, українсько-

го історика, літературознавця, педагога, етнографа,  громадського діяча (1809–

1867). 

 200 років від дня народження Заклинського Олексія Онуфрійовича, 

українського поета і композитора, священика (1819–1891). 

 190 років від дня народження Косовцова Віта Андрійовича, українського 

письменника, драматурга, перекладача, фольклориста та культурного діяча 

(1829– не раніше 90-х ХІХ ст.). 

 185 років від дня народження Згарського Євгена Яковича, українського 

письменника, фольклориста (1834–1892). 

 160 років від дня народження Іваненка Дмитра Олексійовича, україн-

ського та російського письменника, драматурга, журналіста (1859–1943). 

 140 років від дня народження Будяка (справж. – Покос) Юрія Яковича, 

українського письменника, журналіста, педагога, громадського діяча (1879–

1942). 

 135 років від дня народження Романович-Ткаченко Наталі Данилівни, 

української письменниці (1884–1933). 

 130 років від дня народження Михайльця Григорія Яковича, українсько-

го письменника, драматурга (1889–1938). 

 125 років від дня народження Биковця Михайла Миколайовича, україн-

ського письменника, журналіста, літературного критика, педагога та громад-

ського діяча (1894–1937). 

 125 років від дня народження Боднарчука Василя Степановича, українсь-

кого поета (1894–1955). 

 120 років від дня народження Піонтек Люціани Карлівни, української 

письменниці, літературного редактора, педагога (1899–1937). 

 110 років від дня народження Гребінки Леоніда Євгеновича, українсько-

го поета, перекладача (1909–1942). 

 385 років від дня смерті Домжива-Лютковича-Телиці Павла, українсько-

го друкаря, письменника, перекладача, педагога, громадського та церковного 

діяча (р. н. невід.–1634). 

 315 років від дня смерті Ярошевицького Іларіона, українського поета і 

освітнього діяча (р. н. невід.–1704). 

 165 років від дня смерті Озаркевича Івана Григоровича, українського пи-

сьменника, перекладача, драматурга, художника, організатора театральної справи, 

священика, громадського та культурно-освітнього діяча (1795–1854). 

 150 років від дня смерті Забіли Віктора Миколайовича, українського по-

ета-романтика  (1808–1869).    
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 110 років від дня смерті Дідицького Богдана Андрійовича, українського 

письменника, редактора, журналіста (1827–1909). 

 80 років від дня смерті Атаманюка Михайла Івановича, українського 

письменника, перекладача, педагога (1888–1939). 

 80 років від дня смерті Івченка Михайла Євдокимовича, українського 

письменника, громадського діяча (1890–1939). 

 80 років від дня смерті Скрипника Лева Володимировича, українського 

письменника (1903–1939). 

 75 років від дня смерті Загула Дмитра Юрійовича, українського поета-

символіста, літературознавця, критика, публіциста, перекладача, педагога та 

громадського діяча (1890–1944). 

   

   у галузі бібліотечної та книговидавничої справи:  

 100 років від дня народження Медведєва Юрія Борисовича, українського 

бібліографа, статистика друку, бібліофіла, книгознавця, заслуженого працівни-

ка культури УРСР (1919–1998). 

 

 

Громадськість України відзначатиме також ювілейні дати у житті 

творчих спілок, закладів культури та мистецьких  

колективів, навчальних закладів: 

 85 років з часу заснування Національної спілки письменників України 

(1934). 

 75 років – Національної спілки театральних діячів України (1944). 

 60 років – Національної спілки журналістів України (1959). 

 

 

 

 

 190 років з часу відкриття Одеської національної наукової бібліотеки 

(1829). 

 185 років – Дніпропетровської обласної універсальної наукової бібліотеки 

імені Первоучителів слов’янських Кирила і Мефодія (1834). 

 185 років – Наукової бібліотеки ім. М. Максимовича Київського націона-

льного університету імені Тараса Шевченка (1834). 

 125 років – Полтавської обласної універсальної наукової бібліотеки 

ім. І. Котляревського (1894).  

 120 років – Обласної універсальної наукової бібліотеки імені Д. І. Чижев-

ського (м. Кропивницький; 1899). 

 115 років – Запорізької обласної універсальної наукової бібліотеки (1904).  

 110 років – Київської обласної бібліотеки для дітей (1909). 

 100 років – Центральної бібліотеки ім. Т. Г. Шевченка для дітей м. Києва 

(1919).  
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 95 років – Херсонської обласної бібліотеки для дітей імені Дніпрової Чай-

ки (1924). 

 85 років – Одеської обласної бібліотеки для дітей ім. В. Катаєва (1934). 

 85 років – Полтавської обласної бібліотеки для дітей імені Панаса Мирного 

(1934). 

 80 років – Запорізької обласної бібліотеки для дітей «Юний читач» (1939). 

 80 років – Національної історичної бібліотеки України (м. Київ, 1939). 

 80 років – Сумської обласної універсальної наукової бібліотеки (1939). 

 80 років – Тернопільської обласної універсальної наукової бібліотеки 

(1939). 

 75 років – Публічної бібліотеки імені Лесі Українки м. Києва (1944). 

 

 

 100 років – Державної наукової установи «Книжкова палата України імені 

Івана Федорова» (м. Київ, 1919). 

 

 

 

 170 років з часу заснування Дніпропетровського національного історично-

го музею ім. Д. І. Яворницького (1849). 

 120 років – Одеського художнього музею (1899). 

 115 років – Національного музею історії України (м. Київ, 1904). 

 115 років – Національного художнього музею України (м. Київ, 1904). 

 105 років – Дніпропетровського художнього музею (1914). 

 105 років – Миколаївського обласного художнього музею ім. В. В. Вере-

щагіна (1914).  

 100 років – Вінницького обласного художнього музею (1919). 

 100 років – Національного музею мистецтв імені Богдана та Варвари Ха-

ненків (м. Київ, 1919). 

 100 років – Полтавського художнього музею (Галерея мистецтв) ім.  

М. Ярошенка (1919). 

 90 років – Хмельницького обласного краєзнавчого музею (1929). 

 85 років – Чернігівського літературно-меморіального музею М. М. Коцю-

бинського (1934). 

 85 років – Національного заповідника «Софія Київська» (м. Київ, 1934). 

 80 років – Донецького обласного художнього музею (1939). 

 75 років – Національного музею-садиби М. І. Пирогова (м. Вінниця, 1944). 

 75 років – Чернівецького літературно-меморіального музею Ольги Коби-

лянської (1944). 

 70 років – Національного музею Тараса Шевченка у м. Києві (1949). 

 55 років – Національного музею українського народного декоративного 

мистецтва (м. Київ, 1964). 
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 50 років – Музею історичних коштовностей України (філія Національного 

музею історії України, м. Київ, 1969). Засн. У 1963 р. Енцикл. Іст. Укр. 

 50 років – Національного музею народної архітектури та побуту України 

(м. Київ, с. Пирогів, 1969).   

 

 

 90 років від часу створення Запорізького академічного обласного українсь-

кого музично-драматичного театру ім. В. Г. Магара (1929). 

 90 років – Харківського академічного театру музичної комедії (1929). 

 85 років – Київського національного академічного театру оперети (1934). 

 80 років – Дніпропетровського академічного обласного українського мо-

лодіжного театру (1939). 

 80 років – Івано-Франківського академічного обласного українського му-

зично-драматичного театру ім. І. Франка (1939). 

 80 років – Львівського обласного академічного музично-драматичного теа-

тру ім. Ю. Дрогобича (м. Дрогобич, 1939). 

 80 років – Рівненського академічного українського музично-драматичного 

театру (1939). 

 80 років – Харківського державного академічного театру ляльок ім. В. А. Афа- 

насьєва (1939). 

 

 

 100 років з часу створення Національної заслуженої академічної капели 

України «Думка» (м. Київ, 1919). 

 80 років – Академічного симфонічного оркестру Дніпропетровської облас-

ної філармонії (1939). 

 80 років – Академічного симфонічного оркестру Львівської обласної філар-

монії (1939). 

 80 років – Івано-Франківського національного академічного Гуцульського 

ансамблю пісні і танцю «Гуцулія» (1939). 

 80 років – Квартету баяністів ім. М. Різоля Національної філармонії Украї-

ни (м. Київ, 1939). 

 75 років – Заслуженого академічного Буковинського ансамблю пісні і тан-

цю ім. А. Кушніренка (м. Чернівці, 1944). 

 50 років – Муніципальної академічної чоловічої хорової капели ім. Л. М. Ре-

вуцького (м. Київ; 1969).  

 50 років – Народного етнографічного хору «Гомін» ім. Л. Ященка (м. Київ, 

1969). 

 50 років – Національного академічного оркестру народних інструментів 

України (1969). 
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 150 років від часу заснування художницею М. Д. Раєвською-Івановою рису-

вальної школи у м. Харкові, першої школи мистецтв в Україні (1869). 

 115 років з часу створення Київського національного університету театру, 

кіно і телебачення ім. І. К. Карпенка-Карого (1904). 

 90 років – Харківської  державної академії культури (1929). 

 85 років – Київської середньої спеціалізованої музичної школи-інтернату 

ім. М. Лисенка (1934). 

 

 

 

 125 років з часу створення Одеського державного цирку (1894). 

 100 років – Одеської кіностудії художніх фільмів (1919). 

 60 років – Української кіностудії анімаційних фільмів (1959). 
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СС ІІ ЧЧ ЕЕ НН ЬЬ  

1 – 125 років від дня народження Алексєєва Івана Вікторовича, україн-

ського художника театру (1894–1964). 

– 115 років від дня народження Адамцевича Євгена Олександровича, 

українського кобзаря, бандуриста (1904–1972). 

– 105 років від дня народження Збанацького Юрія (Григорій) Оліферо-

вича, українського письменника, кінодраматурга, Героя Радянського Союзу, 

лауреата Державної премії УРСР ім. Т. Г. Шевченка (1914–1994). 

– 105 років від дня народження Кацнельсона Абрама Ісаковича, україн-

ського поета, літературознавця, перекладача, заслуженого діяча мистецтв Укра-

їни (1914–2003). 

– 100 років від дня народження Палесчикова Василя Михайловича, 

українського живописця (1909–1945). 

– 95 років від дня народження Красюка Петра Харитоновича, українсь-

кого поета-сатирика, байкаря (1924–2008). 

– 90 років від дня народження Омеляна Ярослава Максимовича, україн-

ського художника-графіка, громадського діяча, заслуженого художника Украї-

ни (1929). 

– 80 років від дня народження Давидка Тадея Євстахійовича, українсь-

кого актора, театрального режисера, заслуженого артиста України (1939–2012). 

– 80 років від дня народження Ляшенка Юрія Івановича, українського 

кінорежисера, заслуженого діяча мистецтв України (1939). 

– 75 років від дня народження Григоренко Ганни Іванівни, українсько-

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

стра народної творчості України (1944–2006). 

– 75 років від дня народження Крупи Левка Миколайовича, українсько-

го письменника, драматурга, педагога, громадсько-політичного діяча (1944–

2000). 

– 75 років від дня народження Федунця Миколи Федоровича, україн-

ського письменника, публіциста, журналіста, заслуженого працівника культури 

України (1944–2009). 

– 70 років від дня народження Биструшкіна Олександра Павловича, 

українського актора театру і кіно, майстра художнього слова, поета, культурно-

громадського діяча, народного артиста України (1949). 

– 70 років від дня народження Кушплера Ігоря Федоровича, українсько-

го співака (баритон), педагога, народного артиста України (1949–2012). 

– 70 років від дня народження Тіткіна Віктора Васильовича, україн-

ського співака (баритон), педагога, заслуженого артиста України (1949). 

– 65 років від дня народження Підгорного Сергія Олександровича, 

українського кіноактора (1954–2011). 

– 65 років від дня народження Сватули Михайла Степановича, україн-

ського графіка, педагога, заслуженого діяча мистецтв України (1954). 

– 60 років від дня народження Бонковської Олександри Богданівни, 

української театральної актриси, драматурга, народної артистки України (1959). 
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– 60 років від дня народження Глови Степана Івановича, українського 

актора театру і кіно, народного артиста України (1959). 

2 – 170 років від дня народження Стефуракової Іванни, української акт-

риси (1849–1885). 

– 140 років від дня народження Ступницького Василя, українського ет-

нографа, хорового диригента, композитора, педагога (1879–1945). 

– 115 років від дня народження Френкеля Лазаря Самійловича, україн-

ського режисера театру і кіно, актора, сценариста (1904–1978).  

– 105 років від дня народження Бондаренка Миколи Гнатовича, україн-

ського живописця (1914–1999). 

– 95 років від дня народження Бабуняка Ярослава Ілярійовича, україн-

ського хорового диригента, співака (баритон), бандуриста, громадського та ку-

льтурного діяча, заслуженого діяча мистецтв України (1924–2012). 

– 75 років від дня народження Велесика Петра Яковича, українського 

письменника, публіциста, редактора, заслуженого журналіста України (1944). 

– 75 років від дня народження Гуцала Віктора Омеляновича, україн-

ського диригента, композитора, педагога, народного артиста України, лауреата 

Державної премії України ім. Т. Г. Шевченка (1944). 

3 – 110 років від дня народження Сабадиша Петра Євлампійовича, 

українського живописця, заслуженого художника України (1909–1994). 

– 80 років від дня народження Деркача Віктора Денисовича, україн-

ського організатора кіновиробництва, редактора, заслуженого працівника куль-

тури України (1939–2011). 

– 80 років від дня народження Ковальчук Людмили Іванівни, україн-

ського бібліографа і бібліотекознавця, заслуженого працівника культури Украї-

ни (1939). 

– 70 років від дня народження Боровця Бориса Тимофійовича, україн-

ського письменника, драматурга, редактора та журналіста (1949). 

– 70 років від дня народження Кухалашвілі Володимира Костянтино-

вича, українського поета, літературознавця, перекладача (1949–2006). 

– 70 років від дня народження Малиновського Рафаїла Болеславовича, 

українського балетмейстера, педагога, народного артиста України (1949). 

– 70 років від дня народження Яремчука Андрія Андрійовича, україн-

ського письменника, кінокритика, сценариста, редактора, заслуженого журналі-

ста України (1949). 

– 65 років від дня народження Шума Віталія Андрійовича, українського 

майстра декоративно-ужиткового мистецтва (художня обробка дерева), заслу-

женого майстра народної творчості України (1954). 

– 55 років від дня народження Кафарського Юрія Дамазійовича, україн-

ського живописця і скульптора, педагога, заслуженого художника України (1964). 

4 – 145 років від дня народження Бутника Степана Даниловича, україн-

ського живописця і графіка (1874–1952). 

– 75 років від дня народження Григор’єва Ігоря Павловича, українсько-

го живописця (1934–1977). 
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– 105 років від дня смерті Андрейчина Андрія Михайловича, україн-

ського гравера і літографа (1865–1914). 

5 – 110 років від дня народження Данилишина Степана Івановича, 

українського художника театру, живописця, заслуженого діяча мистецтв УРСР 

(1909–1973). 

– 95 років від дня народження Селіванова Івана Михайловича, україн-

ського графіка, заслуженого діяча мистецтв УРСР (1924–1984). 

– 80 років від дня народження Барсука Володимира Олексійовича, 

українського кіносценариста, журналіста, лауреата Державної премії УРСР 

ім. Т. Г. Шевченка (1939). 

– 70 років від дня народження Куценка Григорія Петровича, україн-

ського публіциста, громадського діяча (1949–2017). 

– 55 років від дня народження Танюк Оксани Леонідівни, української 

письменниці, мистецтвознавця (1964). 

6 – 185 років від дня народження Руданського Степана Васильовича, 

українського поета, перекладача, фольклориста (1834–1873). 

– 120 років від дня народження Григорука Євгена Максимовича, україн-

ського поета (1899–1922). 

– 110 років від дня народження Волкової Клавдії Василівни, української 

та російської актриси театру і кіно, народної артистки УРСР (1909–1985). 

– 70 років від дня народження Луківа Миколи Володимировича, україн-

ського поета, журналіста, редактора, громадського діяча, заслуженого діяча ми-

стецтв України і Росії (1949). 

– 155 років від дня смерті Данилевського Григорія Трохимовича, укра-

їнського півчого (альт) і скрипаля (1772–1864). 

7 – 130 років від дня народження Рудницького Михайла Івановича, 

українського письменника, літературознавця, критика, перекладача (1889–1975). 

– 100 років від дня народження Загданського Євгена Петровича, україн-

ського сценариста, кінознавця, редактора, заслуженого працівника культури 

України (1919–1997). 

– 85 років від дня народження Найдука Йосипа Михайловича, україн-

ського актора театру і кіно, композитора, заслуженого артиста України (1934–

2015). 

– 75 років від дня народження Карася Володимира Федоровича, україн-

ського графіка, заслуженого художника України (1944). 

– 75 років від дня народження Московки Таміли Олександрівни, україн-

ського живописця, графіка, заслуженого художника України (1944). 

– 70 років від дня народження Брюховецької Лариси Іванівни, україн-

ського кінокритика, кінознавця, редактора, педагога, заслуженого працівника 

культури України (1949). 

– 70 років від дня народження Хитрука Василя Онуфрійовича, україн-

ського письменника, перекладача, літературознавця, критика, художника та 

краєзнавця (1949). 
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8 – 150 років від дня народження Замичковського Івана Едуардовича, 

українського актора театру і кіно, заслуженого артиста Республіки (1869–1931). 

– 140 років від дня народження Васильченка (справж. – Панасенко) Сте-

пана Васильовича, українського письменника, педагога (1879–1932). 

– 95 років від дня народження Борщова Дмитра Васильовича, україн-

ського театрального актора, народного артиста України (1924–2008). 

– 90 років від дня народження Шаші Костянтина Григоровича, україн-

ського співака (тенор), педагога, народного артиста України (1929). 

– 80 років від дня народження Карася Петра Прокоповича, українського 

письменника, заслуженого журналіста України (1939). 

9 – 115 років від дня народження Богданова Федора Федоровича, укра-

їнського диригента, композитора та поета (1904–1981). 

– 105 років від дня народження Доценко Надії Петрівни, української  

актриси театру і кіно, народної артистки СРСР, лауреата Державної премії 

УРСР ім. Т. Г. Шевченка (1914–1994). 

– 95 років від дня народження Задніпровського Михайла Олександро-

вича, українського театрального актора, народного артиста УРСР, лауреата 

Державної премії УРСР ім. Т. Г. Шевченка (1924–1980). 

– 95 років від дня народження Параджанова Сергія Йосиповича, україн-

ського та вірменського кінорежисера, сценариста, художника, народного артис-

та УРСР, лауреата Державної премії України ім. Т. Г. Шевченка (1924–1990). 

– 70 років від дня народження Шимчука Миколи Олеговича, україн-

ського живописця, педагога, народного художника України (1949). 

10 – 90 років від дня народження Барсегяна Олександра Сергійовича, 

українського режисера, педагога, театрального діяча, народного артиста Украї-

ни (1929–2011). 

– 90 років від дня народження Зноби Валентина Івановича, українсько-

го скульптора, народного художника України, лауреата Державної премії Укра-

їни ім. Т. Г. Шевченка (1929–2006). 

– 75 років від дня народження Вострякова Олександра Андрійовича, ук-

раїнського співака (лірико-драматичний тенор), педагога, народного артиста Укра-

їни (1944). 

11 – 130 років від дня народження Садовської-Тимківської Тетяни Фе-

дорівни, української театральної актриси та співачки (1889–1991). 

– 95 років від дня народження Асталоша Василя Михайловича, україн-

ського майстра декоративно-ужиткового мистецтва (художня обробка дерева і 

металу), заслуженого майстра народної творчості України (1924–1993). 

– 75 років від дня народження Лесика Олександра Володимировича, 

українського архітектора, художника, педагога (1944). 

12  – 125 років від дня народження Блакитного (Еллан-Блакитний) Ва-

силя Михайловича (справж. прізв. – Елланський),  українського письменника і 

громадського діяча (1894–1925). 
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– 110 років від дня народження Примаченко (Приймаченко) Марії Овк-

сентіївни, українського майстра народного декоративного розпису, народного 

художника України, лауреата Державної премії УРСР ім. Т. Г. Шевченка (1909–

1997). 

– 90 років від дня народження Мащенка Миколи Павловича, україн-

ського кінорежисера, сценариста, письменника, народного артиста України, ла-

уреата Державної премії УРСР ім. Т. Г. Шевченка (1929–2013). 

– 75 років від дня народження Титаренка Володимира Васильовича, 

українського мистецтвознавця, заслуженого діяча мистецтв України (1944). 

– 60 років від дня народження Мусієнко Наталі Борисівни, українського 

культуролога,  мистецтвознавця, громадського діяча (1959). 

13 – 90 років від дня народження Михайлюка Василя Пилиповича, 

українського композитора, диригента, заслуженого працівника культури Украї-

ни (1929–2003). 
– 70 років від дня народження Шокала Олександра Андрійовича, укра-

їнського публіциста, перекладача, літературознавця, редактора та громадського 

діяча (1949). 

14 – 130 років від дня народження Коряка Володимира Дмитровича 

(справж. – Блюмштейн Волько Давидович), українського літературознавця і 

критика, педагога (1889–1937). 

– 95 років від дня народження М’ястківського Андрія Пилиповича, 

українського письменника, перекладача (1924–2003). 

– 95 років від дня народження Раковського Михайла Павловича, україн-

ського художника кіно (1924–2000). 

– 70 років від дня народження Гончарова Василя Омеляновича, україн-

ського живописця, заслуженого художника України (1949).   

– 70 років від дня народження Чорнощокова Анатолія Євгеновича, 

українського художника-дизайнера, архітектора, народного художника України 

(1949). 

– 60 років від дня народження Ковалик Надії Йосипівни, українського 

прозаїка, драматурга (1959). 

15 – 75 років від дня народження Дирбавки Михайла Васильовича, 

українського художника декоративно-ужиткового мистецтва (художня обробка 

дерева), живописця, графіка (1944). 

– 65 років від дня народження Бондаря Василя Васильовича, україн-

ського прозаїка, заслуженого журналіста України (1954). 

– 65 років від дня народження Кириченка Юрія Івановича, українсько-

го поета, перекладача, громадського діяча (1954–2015). 

– 125 років від дня смерті Мороза Данила Костянтиновича, українсько-

го письменника (1841–1894). 

16 – 145 років від дня народження Дорошенка (Дорошевич) Олександра 

Михайловича, українського та російського актора театру і кіно, народного ар-

тиста РРФСР, Героя Праці (1874–1950). 
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– 120 років від дня народження Кривицької Лесі (Олександра) Сергіїв-

ни, української театральної актриси, громадського діяча, народної артистки 

УРСР (1899–1983). 

– 85 років від дня народження Нові Світлани Ігорівни, українського кі-

нооператора, заслуженого діяча мистецтв України (1934). 

– 70 років від дня народження Лазарєва Віталія Федоровича, україн-

ського художника кіно (1949–2002). 

– 65 років від дня народження Бандурки Івана Петровича, українського 

літературознавця, публіциста, педагога, громадського діяча (1954). 

– 60 років від дня смерті Компанійця Григорія Ісаковича, українського 

композитора, диригента, педагога (1881–1959).  

– 30 років від дня смерті Луценка Дмитра Омеляновича, українського 

поета-пісняра, заслуженого діяча мистецтв УРСР, лауреата Державної премії 

УРСР  ім. Т.Г. Шевченка (1921–1989).  

17 – 165 років від дня народження Мандичевського Івана Корнилови-

ча, українського літературознавця, громадсько-політичного діяча (1854–1925). 

– 150 років від дня народження Труша Івана Івановича, українського 

живописця, художнього критика, громадського діяча (1869–1941). 

– 135 років від дня народження Кратка Бернарда Михайловича, україн-

ського скульптора (1884–1960). 

– 125 років від дня народження Власенко Тетяни Михайлівни, україн-

ського майстра декоративно-ужиткового мистецтва (плетіння з рогози; 1894–

1973). 

– 105 років від дня народження Козакова Георгія Миколайовича, укра-

їнського домриста, педагога, заслуженого діяча мистецтв України (1914–1997). 

– 100 років від дня народження Ірлявського (справж. – Рошко) Івана 

Івановича, українського поета, журналіста, громадського діяча (1919–1942). 

– 75 років від дня народження Логвиненка Євгена Спиридоновича, 

українського живописця і графіка, заслуженого художника України (1944). 

– 75 років від дня народження Мартинюка Святослава Леонтійовича, 

українського живописця, художника декоративно-ужиткового мистецтва (скло), 

педагога (1944). 

– 65 років від дня народження Бахтова Володимира Олександровича, 

українського живописця, графіка, фотохудожника, заслуженого художника Ук-

раїни (1954). 

– 55 років від дня народження Долі Олексія Леонтійовича, українського 

етнографа, заслуженого працівника культури України (1964–2017). 

18 – 185 років від дня народження Антоновича Володимира Боніфаті-

йовича, українського історика, археолога, етнографа та археографа (1834–1908).  

– 155 років від дня народження Їжакевича Івана Сидоровича, українсько-

го живописця і графіка, письменника, педагога, народного художника УРСР 

(1864–1962). 

– 125 років від дня народження Батюшкова Василя Миколайовича, 

українського живописця (1894–1981). 
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– 125 років від дня народження Лещука Осипа Микитовича, україн- 

ського письменника, теолога, педагога (1894–1949). 

– 120 років від дня народження По Ліни (справж. – Горенштейн Поліна 

Михайлівна), українського скульптора (1899–1948). 

– 110 років від дня народження Котляра Григорія Кириловича, україн-

ського живописця (1909–1975). 

– 80 років від дня народження Вантуха Мирослава Михайловича, укра-

їнського хореографа, педагога, Героя України, народного артиста України, лау-

реата Державної премії України ім. Т. Г. Шевченка (1939). 

– 70 років від дня народження Грипаса Володимира Васильовича, укра-

їнського письменника (1949–1998). 

– 70 років від дня народження Невінчаної Тамари Сергіївни, україн-

ського музикознавця, музично-громадського діяча (1949). 

– 60 років від дня народження Квеленкова Юрія Олександровича, 

українського естрадного співака, продюсера, музично-громадського діяча, за-

служеного діяча мистецтв України (1959). 

– 55 років від дня народження Кукурузи Володимира Івановича, україн-

ського режисера кіно і телебачення, заслуженого діяча мистецтв України (1964). 

– 50 років від дня народження Нагорної Ольги Володимирівни, україн-

ської співачки (сопрано), народної артистки України (1969). 

– 135 років від дня смерті Підгородинського Прокопа Михайловича, 

українського та російського співака (бас), диригента (1796–1884). 

– 75 років від дня смерті Самокиша Миколи Семеновича, українського 

живописця і графіка, заслуженого діяча мистецтв РРФСР, лауреата Державної 

премії СРСР (1860–1944). 

19 – 130 років від дня народження  Тим’як Марії Михайлівни, україн- 

ського майстра художньої кераміки (1889–1970). 

– 125 років від дня народження Терещенка Марка Степановича, україн-

ського актора та режисера театру і кіно, заслуженого артиста УРСР (1894–1982). 

– 95 років від дня народження Іванова (справж. – Капон) Перекопа Гав-

риловича, українського бандуриста, педагога (1924–1973). 

– 80 років від дня народження Колодія Віталія Дем’яновича, україн- 

ського письменника, перекладача, літературного критика, видавця та журналіс-

та  (1939–2016). 

– 70 років від дня народження Кнюх Ліанни Іванівни, українського ху-

дожника декоративно-ужиткового мистецтва (кераміка; 1949–2007). 

– 85 років від дня смерті Глазуненка (справж. – Глазунов) Степана Олек-

сандровича, українського театрального актора, режисера та антрепренера (1870–

1934). 

20 – 75 років від дня народження Короткова Анатолія Єгоровича, укра-

їнського хореографа, педагога, громадського діяча, народного артиста України 

(1944). 

– 75 років від дня народження Олійника Миколи Дмитровича, україн-

ського кіноактора, режисера, заслуженого артиста України (1944). 
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21 – 150 років від дня народження  Бершадського Юлія Рафаїловича, 

українського живописця, заслуженого діяча мистецтв УРСР  (1869–1956). 
– 120 років від дня народження Максимова Олексія Матвійовича, укра-

їнського актора театру і кіно російського походження, режисера, педагога, на-

родного артиста УРСР, лауреата Державної премії СРСР (1899–1965). 

– 105 років від дня народження Трощановського Аркадія Федоровича, 

українського актора театру і кіно, режисера, народного артиста УРСР (1914–1986). 

– 100 років від дня народження  Гаптаря Максима Лукича, українсько-

го поета (1919–1988). 

– 70 років від дня народження Хіміча Георгія Сергійовича, українського 

письменника, драматурга, заслуженого журналіста України (1949). 

– 70 років від дня народження Шумейка Володимира Вікторовича, 

українського композитора та педагога  (1949). 

22 – 95 років від дня народження Коваленко (справж. – Радзієвська) Бо-

женни Полікарпівни, української письменниці, літературознавця, журналіста, 

критика, громадського діяча в Австралії (1924–2016). 

– 85 років від дня народження Бойка Анатолія В’ячеславовича, україн-

ського співака (ліричний баритон), заслуженого артиста України (1934). 

– 75 років від дня народження Серганюка Юрія Миколайовича, україн-

ського хорового диригента, педагога, громадського діяча, заслуженого працівника 

культури України (1944). 

– 65 років від дня народження Кравчук Марії Василівни, українського 

майстра декоративно-ужиткового мистецтва (лозоплетіння), заслуженого майс-

тра народної творчості України (1954). 

– 80 років від дня смерті Вознесенського (справж. – Бродський) Олексан-

дра Сергійовича, українського кінодраматурга, критика, теоретика кіно (1880–

1939).  

23 – 175 років від дня народження Комарова Миколи Федоровича, 

українського бібліографа, критика, літературознавця, фольклориста, лексиког-

рафа, перекладача, громадського діяча (1844–1913). 

– 140 років від дня народження Глаголіна (справж. – Гусєв) Бориса Сер-

гійовича, українського актора та режисера театру і кіно, заслуженого артиста 

Республіки (1879–1948). 

– 135 років від дня народження  Кротевича Євгена Максимовича, укра-

їнського письменника, драматурга, педагога  (1884–1968). 

– 100 років від дня народження Бандуренка (справж. – Бондаренко) Єв-

гена Федоровича, українського поета, байкаря (1919–1972). 

– 75 років від дня народження Шевчука Миколи Івановича, українсько-

го кінооператора (1944–1993). 

– 70 років від дня народження Сектименка Миколи Григоровича, укра-

їнського кіноактора (1949–2007). 

– 95 років від дня смерті Кожушка Григорія Семеновича, українського 

кобзаря (1880–1924). 
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24 – 165 років від дня народження  Бутенка Івана Пилиповича, україн-

ського і російського співака (бас, 1854–1891). 

– 140 років від дня народження Людкевича Станіслава Пилиповича, 

українського композитора, музикознавця, фольклориста, педагога, народного 

артиста СРСР, Героя Соціалістичної Праці, лауреата Державної премії УРСР  

ім. Т. Г. Шевченка (1879–1979). 

– 115 років від дня народження Лойка Григорія Григоровича, українсько-

го актора театру і кіно, заслуженого артиста України (1904–1995). 

– 90 років від дня народження Зарицького Івана Васильовича, україн-

ського художника декоративного скла, народного художника України (1929–

2009). 

– 90 років від дня народження Никоненка Леоніда Максимовича, укра-

їнського письменника, драматурга, театрального актора (1929–2016). 

– 85 років від дня народження Арсенича Петра Івановича, українського 

історика, краєзнавця, музеєзнавця, філокартиста, заслуженого працівника куль-

тури України (1934–2017). 

– 85 років від дня народження Даньшина Анатолія Андрійовича, україн-

ського та російського співака (баритон), народного артиста РРФСР, лауреата 

Державної премії УРСР ім. Т. Г. Шевченка (1934–1984). 

– 80 років від дня народження Лободи Бориса Івановича, українського 

театрального актора, майстра художнього слова, педагога, заслуженого артиста 

України (1939). 

– 75 років від дня народження Саєнко Ніни Олександрівни, українського 

художника декоративного мистецтва, мистецтвознавця, заслуженого діяча мис-

тецтв України (1944). 

– 70 років від дня народження Васильєва (справж. – Могила) Олександ-

ра Павловича, українського театрального актора, педагога, народного артиста 

України (1949). 

– 65 років від дня народження Гнатюк Людмили Петрівни, української 

поетеси, сценариста, громадського діяча (1954–2015). 

– 100 років від дня смерті Ліньової Євгенії Едуардівни, української та 

російської співачки, фольклориста, перекладача (1854–1919). 

25 – 95 років від дня народження  Рядченка Івана Івановича, україн-

ського письменника, сценариста (1924–1997). 

– 70 років від дня народження Ганущака Василя Дмитровича, українсь-

кого поета, публіциста, перекладача, літературознавця (1949–2013). 

– 60 років від дня народження Гуцула Івана Андрійовича, українського 

художника станкового та монументального живопису, педагога (1959). 

– 60 років від дня народження Кравчука Юрія Федоровича, українсько-

го музично-громадського діяча, педагога, заслуженого діяча мистецтв України 

(1959). 

– 130 років від дня смерті Гриневецького Івана Миколайовича, україн-

ського театрального актора та режисера (1850–1889). 
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26 – 75 років від дня народження Пушика Степана Григоровича, україн-

ського письменника, драматурга, фольклориста, літературознавця, педагога, ку-

льтурного, громадського та політичного діяча, заслуженого діяча мистецтв                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

України, лауреата Державної премії УРСР ім. Т. Г. Шевченка (1944–2018). 

– 65 років від дня народження Проценка Володимира Миколайовича, 

українського письменника, публіциста, краєзнавця, громадського та політично-

го діяча, заслуженого діяча мистецтв України (1954). 

– 50 років від дня народження Болгарського Дмитра Анатолійовича, 

українського диригента, музикознавця, педагога, заслуженого діяча мистецтв 

України (1969). 

27 – 180 років від дня народження Чубинського Павла Платоновича, 

українського поета, етнографа, фольклориста,  громадського діяча, автора слів 

Державного Гімну України (1839–1884). 

– 135 років від дня народження Карбулицького Володимира Івановича, 

українського письменника, перекладача, публіциста (1884–1908). 

– 115 років від дня народження Довгаля Олександра Михайловича, 

українського графіка, заслуженого діяча мистецтв УРСР (1904–1961). 

– 90 років від дня народження Сівача Валерія Миколайовича, україн-

ського театрального актора, народного артиста України (1929–2004). 

– 85 років від дня народження Ільїнського Миколи Серафимовича, укра-

їнського кінорежисера, сценариста, педагога, народного артиста України (1934). 

– 80 років від дня народження Скорих Олександра Митрофановича, 

українського скульптора, заслуженого діяча мистецтв України (1939–2014). 

28 – 135 років від дня народження  Масютина Василя Миколайовича, 

українського художника (1884–1955). 

– 130 років від дня народження Заварихіної Ганни, української артистки 

балету, хореографа, педагога  в Канаді (1889–1972).  

– 120 років від дня народження  Яновського Петра Леонідовича, україн-

ського диригента (1899–1977). 

– 100 років від дня народження Корнієнка Олексія (Олекса) Зосимови-

ча, українського драматурга, перекладача, театрального критика, заслуженого 

працівника культури України (1919–2003). 

– 80 років від дня народження Макарова Анатолія Миколайовича, 

українського письменника, краєзнавця, культуролога, літературного критика 

(1939–2015). 

29 – 140 років від дня народження Агафонова Євгена Андрійовича, 

українського живописця і мистецтвознавця (1879–1955). 

– 95 років від дня народження Кулаковського Віталія Михайловича, 

українського письменника (1924–1990). 

– 90 років від дня народження Молостової Ірини Олександрівни, україн-

ського та російського театрального режисера, педагога, народної артистки Ук-

раїни (1929–1999). 

– 75 років від дня народження Гданського Володимира Івановича, україн-

ського композитора, диригента, педагога заслуженого артиста України (1944). 
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– 70 років від дня народження Птушкіна Володимира Михайловича, 

українського композитора, піаніста, педагога, народного артиста України (1949). 

– 65 років від дня народження Дубиківського Михайла Михайловича, 

українського співака (тенор), педагога, музичного діяча, заслуженого діяча ми-

стецтв України (1954). 

– 60 років від дня народження Сипняка Петра Михайловича, україн-

ського живописця, народного художника України (1959). 

– 40 років від дня смерті Воликівської (справж. – Підопригора) Ірини Іва-

нівни, української співачки (сопрано), народної артистки України (1902–1979). 

30 – 195 років від дня народження Лободи Віктора Васильовича, україн-

ського письменника, етнографа, громадського та політичного діяча (1824–1889). 

– 155 років від дня народження Андрейка Дмитра Андрійовича, україн-

ського композитора і хорового диригента (1864–1888). 

– 70 років від дня народження Гарченка Григорія Миколайовича, укра-

їнського поета-сатирика, гумориста (1949). 

31 – 110 років від дня народження  Говденка Георгія Гнатовича, україн-

ського архітектора (1909–1983). 

– 75 років від дня народження Сокол Олександри Михайлівни, україн-

ської театральної актриси, народної артистки України (1944). 
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ЛЛ ЮЮ ТТ ИИ ЙЙ   
1 – 195 років від дня народження Гальки Гната Михайловича, україн-

ського фольклориста, етнографа (1824–1903). 

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

ського живописця та графіка, громадського діяча (1949). 

– 70 років від дня народження Скакуна Ярослава Івановича, україн-

ського скульптора, педагога, народного художника України (1949). 

– 175 років від дня смерті Биленя Михайла, українського будівничого, 

представника бойківської архітектурної школи (1768–1844). 

2 – 120 років від дня народження  Литвиненка Василя Костянтинови-

ча, українського і грузинського балетмейстера, артиста балету і співака (бари-

тон), заслуженого артиста Грузинської РСР (1899–1967). 

– 105 років від дня народження Басова Якова Олександровича, україн-

ського живописця, графіка, народного художника України (1914–2004). 

– 90 років від дня народження Захарчука Олексія Миколайовича, укра-

їнського живописця, графіка, заслуженого художника України (1929–2013). 

– 85 років від дня народження Козачкова Валентина Федоровича, укра-

їнського кіноактора та режисера, заслуженого діяча мистецтв України (1934–

2012). 

– 80 років від дня народження Філіпенка Віталія Аркадійовича, україн-

ського композитора, народного артиста України (1939). 

– 70 років від дня народження Кульчицького Михайла Йосиповича, 

українського майстра декоративно-ужиткового (художня різьба по дереву) та 

сакрального мистецтва, педагога, заслуженого майстра народної творчості Ук-

раїни (1949). 

– 60 років від дня народження Чирипюка Дмитра Івановича, україн-

ського режисера театру та масових заходів, народного артиста України (1959). 

3 – 155 років від дня народження Самійленка Володимира Івановича, 

українського поета, сатирика, драматурга, перекладача (1864–1925). 

– 105 років від дня народження Борищенка Віктора Петровича, україн-

ського співака (лірико-драматичний тенор), народного артиста України (1914–

1996). 

– 80 років від дня народження Бугаєнка Ігоря Никоновича, українсько-

го мистецтвознавця, живописця, заслуженого діяча мистецтв України (1939).  

4 – 165 років від дня народження  Мидловського Ісидора  Михайлови-

ча, українського письменника, актора і театрального діяча (1854–1916). 

– 140 років від дня народження Короліва-Старого (справж. – Королів) 

Василя Костянтиновича, українського письменника і художника (1879–1943). 

– 80 років від дня народження Макогонова Володимира Сергійовича, 

українського театрального актора, заслуженого артиста України (1939–2015). 

 5 – 85 років від дня народження Арканової Валентини Федорівни, укра-

їнської співачки (лірико-колоратурне сопрано), педагога, народної артистки 

України (1934–2013). 
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– 85 років від дня народження Гараніна Володимира Михайловича, 

українського письменника, публіциста, літературного критика (1934–2014). 

– 65 років від дня народження Сторожука Леоніда Костянтиновича, 

українського графіка, карикатуриста, педагога, заслуженого діяча мистецтв Ук-

раїни (1954). 

6 – 130 років від дня народження Гранкіна Івана Андрійовича, україн-

ського та російського театрального актора, заслуженого артиста УРСР (1889–

1971). 

7 – 215 років від дня народження Маркевича (Маркович) Миколи Анд-

рійовича, українського письменника, етнографа, музиканта, історика та енцик-

лопедиста (1804–1860). 

– 155 років від дня народження Гайдамаки (справж. – Вертепов) Дмит-

ра Абрамовича, українського театрального актора, режисера, антрепренера 

(1864–1936). 

– 90 років від дня народження Лупейка Віктора Юхимовича, україн-

ського письменника, публіциста, педагога, заслуженого вчителя України (1929–

2010). 

– 70 років від дня народження Лютого Григорія Івановича, українсько-

го письменника, публіциста, критика, перекладача, заслуженого діяча мистецтв 

України (1949). 

8 – 115 років від дня народження Белзи Ігоря Федоровича, українського 

і російського історика культури, музикознавця, композитора, педагога, заслу-

женого діяча мистецтв Росії (1904–1994). 

– 80 років від дня народження Колесник Раїси Самсонівни, української 

співачки (лірико-колоратурне сопрано), педагога, народної артистки України 

(1939). 

– 75 років від дня народження Горбенка Анатолія Олександровича, 

українського живописця, народного художника України (1944). 

– 70 років від дня народження Васильєвої Валентини Борисівни, україн-

ської співачки (мецо-сопрано), педагога, народної артистки України (1949). 

– 130 років від дня смерті Барвінського Осипа Григоровича, українсь-

кого письменника і драматурга (1844–1889). 

9 – 145 років від дня народження Яременка Гната Гавриловича, україн-

ського живописця і графіка (1874–1915). 

– 85 років від дня народження Бевзенко-Зинкиної Наталії Михайлівни, 

українського художника театру, заслуженого художника України (1934–2014). 

– 80 років від дня народження Курбанова Валерія Біляловича, україн-

ського співака (бас-баритон), режисера, театрознавця, педагога, заслуженого 

діяча мистецтв України, заслуженого артиста Азербайджану (1939–2009). 

10 – 90 років від дня народження Клявіна (справж. – Візиренко) Роберта 

Альбертовича, українського артиста балету, балетмейстера, педагога, народ-

ного артиста України (1929–2002). 

11 – 100 років від дня народження Шиленко Ганни Гаврилівни, україн-

ського графіка (1919–1973). 
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– 80 років від дня народження Поліщука Бориса Миколайовича, україн-

ського письменника-гумориста, заслуженого журналіста України (1939–2011). 

12 – 185 років від дня народження Кралицького Анатолія Федоровича, 

українського письменника, педагога, культурного діяча (1834–1894). 
– 180 років від дня народження Василенка Віктора Івановича, україн-

ського етнографа, дослідника народних художніх промислів (1839–1914). 

– 100 років від дня народження Кецала Зіновія Євстахійовича, україн-

ського живописця і графіка, педагога, народного художника України (1919–2010). 

– 65 років від дня народження Котлярової-Прокопенко Ольги Юріївни, 

українського живописця, графіка, заслуженого художника України (1954). 

13 – 110 років від дня народження Іванова Віктора Михайловича, укра-

їнського кінорежисера, письменника, сценариста, заслуженого діяча мистецтв 

УРСР (1909–1981). 

– 80 років від дня народження Капустіна Анатолія Трохимовича, україн-

ського співака (тенор), педагога, народного артиста України (1939). 

– 80 років від дня народження Михайловського Володимира Іларіоно-

вича, українського письменника, публіциста, заслуженого журналіста України 

(1939–2014). 

– 60 років від дня народження Ясиновського Валерія Кириловича, 

українського письменника, публіциста, педагога, заслуженого журналіста Укра-

їни (1959). 

– 135 років від дня смерті Заклинського Корнила Гнатовича, українсь-

кого історика, етнографа,  фольклориста (1857–1884). 

14 – 125 років від дня народження Александрова (справж. – Селезень) 

Олександра Івановича, українського живописця та графіка (1894–1948). 

– 110 років від дня народження Зака Ізидора Аркадійовича, українсько-

го і російського диригента, народного артиста СРСР, лауреата Державної премії 

СРСР (1909–1998). 

– 70 років від дня народження Карпова Євгена Олександровича, україн-

ського скульптора, заслуженого діяча мистецтв України (1949). 

– 60 років від дня народження Гука Леоніда Йосиповича, українського 

художника-оформлювача, педагога, заслуженого працівника культури України 

(1959). 

– 55 років від дня народження Богомазова (справж. – Чекулаєв) Дмитра 

Михайловича, українського театрального режисера, педагога, заслуженого ді-

яча мистецтв України, лауреата Національної премії України імені Тараса Шев-

ченка (1964). 

15 – 100 років від дня народження Сидоренко-Малюкової Тамари Сте-

панівни, українського композитора, педагога, музично-громадського діяча, за-

служеного діяча мистецтв України (1919–2005). 

– 90 років від дня народження Лактіонова-Стезенка Миколи Полікар-

повича, українського режисера-документаліста, сценариста, заслуженого діяча 

мистецтв України (1929–2014). 
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– 65 років від дня народження Кулик Олени Андріївни, української спі-

вачки (ліричне сопрано), народної артистки України (1954). 

16 – 80 років від дня народження Єрмакова Володимира Дмитровича, 

українського художника-оформлювача, живописця, графіка, фотохудожника, 

заслуженого художника України (1939). 

– 70 років від дня народження Громцева Валерія Павловича, українсь-

кого композитора, музиканта, заслуженого діяча мистецтв України (1949). 

17 – 85 років від дня народження Чечота Василя Юхимовича, україн-

ського театрального актора, народного артиста України (1934–2016). 

– 70 років від дня народження Романенко Олени Вікторівни, україн-

ської співачки (мецо-сопрано), педагога, народної артистки України (1949). 

– 100 років від дня смерті  Альтані Іполита Карловича, українського та 

російського диригента, скрипаля, хормейстера, педагога (1846–1919). 

18 – 80 років від дня народження Лосєва Сергія Дмитровича, україн-

ського режисера-документаліста, заслуженого діяча мистецтв України (1939–

2004). 

– 75 років від дня народження Гавриш-Сікорської Оксани Петрівни, 

українського майстра декоративно-ужиткового мистецтва (художня обробка де-

рева; 1944). 

19 – 120 років від дня народження Паторжинської-Снаги Марфи Хомі-

вни, української піаністки і педагога, заслуженого діяча мистецтв УРСР (1899–

1981). 

– 80 років від дня народження Безпальківа Михайла Васильовича, 

українського живописця, графіка, заслуженого діяча мистецтв України (1939). 

20 – 130 років від дня народження Ревуцького Лева (Левко) Миколайо-

вича, українського композитора, педагога, мистецтвознавця,  музичного і гро-

мадського діяча, народного артиста СРСР, Героя Соціалістичної Праці, лауреа-

та Державної премії СРСР та Державної премії УРСР ім. Т. Г. Шевченка (1889–

1977). 

21 – 150 років від дня народження Нілуса Петра Олександровича, укра-

їнського живописця та художнього критика у Франції (1869–1943).  

– 120 років від дня народження Мілютенка Дмитра Омеляновича, україн-

ського актора театру і кіно, педагога, народного артиста СРСР (1899–1966). 

– 95 років від дня народження Панка Федора Савович, українського ху-

дожника декоративно-ужиткового мистецтва (петриківський розпис), заслуже-

ного майстра народної творчості України (1924–2007). 

22 – 110 років від дня народження Дубровіна-Заболотського Бориса 

Семеновича, українського режисера-документаліста (1909–1994). 

23 – 100 років від дня народження Роготченка Олексія Петровича, 

українського письменника і журналіста (1919–2005). 
– 80 років від дня народження Малахути Миколи Даниловича, україн-

ського письменника, публіциста, літературознавця, критика, перекладача 

(1939). 
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– 65 років від дня народження Ільченка Петра Івановича, українського 

режисера театру, педагога, заслуженого діяча мистецтв України, заслуженого 

працівника культури АРК (1954). 

24 – 85 років від дня народжння Куріна Віктора Миколайовича, україн-

ського співака (баритон), педагога, народного артиста України та Молдови 

(1934–2005). 

– 60 років від дня народження Горянського Володимира Вікторовича, 

українського актора театру і кіно, телеведучого, народного артиста України 

(1959). 

25 – 195 років від дня народження Тарновського Авксентія Івановича, 

українського диригента, театрального і музичного діяча (1824–після 1881). 

– 90 років від дня народження Скоблікова Олександра Павловича, 

українського скульптора, народного художника України (1929–2005).  

– 90 років від дня народження Сліпця Степана Павловича, українського 

архітектора, лауреата Державної премії УРСР ім. Т. Г. Шевченка (1929). 

– 70 років від дня народженя В’язовського Володимира Євгеновича, 

українського акордеоніста, педагога, заслуженого діяча мистецтва України (1949). 

– 65 років від дня смерті Яновського Юрія Івановича, українського  

письменника, журналіста, редактора, лауреата Державної премії СРСР (1902–1954). 

26 – 185 років від дня народження Зарицького Олександра, українсько-

го та польського піаніста, композитора, диригента і педагога (1834–1895). 

27 – 115 років від дня народження Смілянського Леоніда Івановича, 

українського письменника, літературного критика, драматурга та кіносценарис-

та (1904–1966). 

– 80 років від дня народження Лисенко Антоніни Борисівни, українсь-

кого театрознавця, заслуженого працівника культури України (1939). 

28 – 130 років від дня народження Білика Михайла Йосиповича, укра-

їнського перекладача, літературознавця, педагога (1889–1970). 

– 65 років від дня народження Масальської Неллі Павлівни, української 

театральної актриси, заслуженої артистки України (1954). 
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ББ ЕЕ РР ЕЕ ЗЗ ЕЕ НН ЬЬ   
1 – 110 років від дня народження Сивкович Марії Олександрівни, укра-

їнського режисера, заслуженого працівника культури України (1909–2008). 

– 80 років від дня народження Полторжицької Тамари Аліївни, україн-

ської актриси театру та кіно, майстра художнього слова, заслуженої артистки 

України (1939). 

– 75 років від дня народження Затуливітра Володимира Івановича, 

українського поета, журналіста, педагога (1944–2003). 

– 75 років від дня народження Сокола Олександра Вікторовича, україн-

ського музикознавця, композитора, педагога, громадського діяча, заслуженого 

діяча мистецтв України (1944). 

– 65 років від дня народження Крячка Василя Михайловича, україн-

ського тромбоніста, диригента, педагога, заслуженого діяча мистецтв України 

(1954). 

2 – 200 років від дня народження Сементовського Миколи Максимо-

вича, українського письменника, археолога, історика-краєзнавця, етнографа 

(1819–1879). 

– 195 років від дня народження Ушинського Костянтина Дмитровича, 

українського педагога, мислителя, освітнього діяча (1824–1871). 

– 160 років від дня народження Шолом-Алейхема (справж. – Рабинович 

Соломон Наумович), єврейського письменника, драматурга (1859–1916). 

– 55 років від дня народження Фенюка Павла Віталійовича, українсько-

го баяніста, педагога, заслуженого артиста України (1964). 

3 – 85 років від дня народження Лагна Анатолія Максимовича, україн-

ського художника театру, заслуженого художника України (1934–2002). 

– 70 років від дня народження Салія Степана Ілліча, українського хоро-

вого диригента, педагога (1949). 

– 85 років від дня смерті Олеся Досвітнього (справж. – Скрипаль-

Міщенко Олександр Федорович), українського письменника (1891–1934). 

– 85 років від дня смерті Пилипенка Сергія Володимировича, українсь-

кого письменника, літературного критика, громадського діяча (1891–1934). 

4 – 160 років від дня народження Білиловського Кесаря Олександро-

вича, українського поета, перекладача, видавця, культурного діяча (1859–

1938). 

– 135 років від дня народження Пати Тетяни Якимівни, українського 

графіка, майстра петриківського розпису, заслуженого майстра народної твор-

чості УРСР (1884–1976). 

– 110 років від дня народження Бабенка Георгія Гавриловича, україн-

ського актора театру і кіно, народного артиста УРСР (1909–1977). 

– 95 років від дня народження Бурцевої-Ісиченко Таїсії Миколаївни, 

української співачки (сопрано), заслуженої артистки України (1924–1997). 

– 80 років від дня народження Романця Богдана Степановича, україн-

ського живописця, скульптора, заслуженого художника України (1939–2009). 
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– 70 років від дня народження Івасюка Володимира Михайловича, 
українського композитора-виконавця, поета, Героя України, лауреата Держав-
ної премії України ім. Т. Г. Шевченка (1949–1979). 

5 – 95 років від дня народження Дорошенка Івана Івановича, українсь-
кого літературознавця і критика, письменника, перекладача (1924–1985). 

– 75 років від дня народження Грабовської Ганни Федорівни, україн-
ського майстра декоративно-ужиткового мистецтва (вишивка), заслуженого май-
стра народної творчості України (1944). 

6 – 230 років від дня народження Брауна Августина Томаса, українсь-
кого і польського скрипаля, композитора, диригента (1789–1861). 

– 85 років від дня народження Жванецького Михайла Михайловича, 
українського та російського письменника-гумориста, кіносценариста, телеведу-
чого, народного артиста України та Росії (1934). 

– 80 років від дня народження Ігнатченко Світлани Іванівни, україн-
ського майстра декоративно-ужиткового мистецтва (вишивка), заслуженого 
майстра народної творчості України (1939). 

– 55 років від дня смерті Петрицького Анатолія Галактіоновича, укра-
їнського живописця, графіка, художника театру, педагога, народного художни-
ка СРСР, лауреата державних премій СРСР (1895–1964). 

7 – 145 років від дня народження Рубчака Івана Дем’яновича, україн- 
ського співака (бас), театрального актора, заслуженого артиста УРСР, лауреата 
Державної премії СРСР (1874–1952). 

– 135 років від дня народження Лярова Матвія Львовича, українського 
та російського актора театру і кіно, народного артиста УРСР (1884–1964). 

– 135 років від дня народження Скибицької Марини Михайлівни, укра-
їнської та російської співачки (мецо-сопрано; 1884–1943). 

– 70 років від дня народження Загайкевича Стефана Михайловича, 
українського скульптора, заслуженого художника України (1949). 

8 – 100 років від дня народження Каспрука Арсена Арсеновича, україн-
ського письменника, літературознавця, критика (1919–1982). 

– 95 років від дня народження Ахвледіані Вахтанга Георгійовича, укра-
їнського живописця, заслуженого художника України (1924–1984). 

– 75 років від дня народження Прибєги Леоніда Володимировича, укра-
їнського архітектора-реставратора, педагога, громадського діяча, заслуженого 
працівника культури України (1944). 

– 70 років від дня народження Канцедайла Анатолія Івановича, україн-
ського театрального актора та режисера, заслуженого діяча мистецтв України 
(1949). 

– 55 років від дня народження Віднянського Аттіли Йосиповича, україн-
ського театрального режисера, заслуженого діяча мистецтв України (1964). 

9 – 205 років від дня народження Шевченка Тараса Григоровича, україн-
ського поета, художника, мислителя (1814–1861). 

– 110 років від дня народження Пономаренка Євгена Порфировича, 

українського актора театру і кіно, народного артиста СРСР, лауреата Державної 

премії УРСР ім. Т. Г. Шевченка (1909–1994). 
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– 75 років від дня народження Зорич-Кондрацької Квітки-Галини Бог-

данівни, українського хорового диригента, музично-громадського діяча, педа-

гога у Канаді (1944). 

10 – 158 років від дня смерті Шевченка Тараса Григоровича, україн-

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

– 80 років від дня народження Савки Ореста Івановича, українського 

театрального актора та режисера, сценариста, громадського діяча, заслуженого 

діяча мистецтв України (1939). 

 – 80 років від дня народження Сергійчука Тараса Івановича, українсь-

кого письменника, перекладача, видавця, заслуженого працівника культури Ук-

раїни (1939). 

– 195 років від дня смерті Долинського Луки, українського живописця 

(бл. 1745–1824). 

11 – 135 років від дня народження Батюка Порфирія Кириловича, 

українського композитора, фольклориста, педагога (1884–1973). 

– 80 років від дня народження Пугача Володимира Гавриловича, україн-

ського літературного критика, поета, перекладача, заслуженого журналіста Ук-

раїни (1939). 

– 70 років від дня народження Васюти Олега Павловича, українського 

музикознавця, педагога, заслуженого діяча мистецтв України (1949). 

– 55 років від дня народження Гомельської Юлії Олександрівни, укра-

їнського композитора, мистецтвознавця, педагога (1964–2016). 

12 – 255 років від дня народження Відорта Гжегожа (Григорій Адамо-

вич), польського та українського поета, співака-торбаніста (1764–1834). 

– 95 років від дня народження Ворони Івана Йосиповича, українського 

хорового диригента, педагога (1924–2013). 

– 80 років від дня народження Ілляшевича Володимира Миколайови-

ча, українського балалаєчника, диригента, педагога, народного артиста України 

(1939–2004). 

– 70 років від дня народження Матюхіна Валерія Олександровича, 

українського піаніста і диригента, народного артиста України, лауреата Націо-

нальної премії України імені Тараса Шевченка (1949). 

– 65 років від дня народження Красьохи Василя Андрійовича, україн-

ського живописця, заслуженого художника України (1954). 

13 – 75 років від дня народження Маркової Олени Миколаївни, україн-

ського мистецтвознавця, критика, педагога, заслуженого працівника культури 

України (1944). 

– 60 років від дня народження Крамаренка Михайла Петровича, укра-

їнського артиста розмовного жанру, заслуженого діяча мистецтв України 

(1959). 

– 55 років від дня народження Астаф’євої Тетяни Владленівни, україн-

ського балетмейстера-постановника, заслуженої артистки України (1964). 
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14 – 110 років від дня народження Бедровського Олександра Яковича, 

українського артиста балету і балетмейстера, заслуженого артиста УРСР (1909–

1981). 

– 105 років від дня народження Олійника Олексія Прокоповича, україн-

ського скульптора, народного художника УРСР, лауреата Державної премії 

СРСР (1914–1977). 

– 80 років від дня народження Комарова Олега Васильовича, україн-

ського актора театру і кіно, педагога, народного артиста України (1939). 

– 75 років від дня народження Мельничука Святослава Филимонови-

ча, українського музичного діяча, педагога, народного артиста України (1944). 

– 55 років від дня народження Сомова Лева Миколайовича, українсько-

го актора театру і кіно, режисера, хореографа, драматурга, народного артиста 

України (1964). 

– 115 років від дня смерті Кошиця (справж. – Порай-Кошиць) Павла 

Олексійовича, українського та російського співака (тенор), педагога (1863–                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

1904). 

15 – 170 років від дня народження Шухевича Володимира Осиповича, 

українського етнографа, публіциста, педагога, громадського діяча (1849–1915). 

– 90 років від дня народження Кушакова Євгена Івановича, українсько-

го режисера театру, педагога, народного артиста України (1929–2009). 

– 80 років від дня народження Карася Валерія Юрійовича, українського 

художника монументально-декоративного мистецтва (1939–2017). 

– 70 років від дня народження Ворлуєва Володимира Миколайовича, 

українського хорового диригента, заслуженого діяча мистецтв України (1949). 

– 60 років від дня народження Куріцина Бориса Олександровича, укра-

їнського театрознавця, радіо- і телеведучого, педагога, заслуженого діяча мис-

тецтв України (1959). 

16 – 155 років від дня народження Фельдмана Валентина Августовича, 

українського художника та архітектора, педагога (1864–1928). 

– 135 років від дня народження Лукомського Георгія Крискентійовича, 

українського художника,  архітектора, мистецтвознавця, дослідника пам’яток 

архітектури (1884–1952). 

– 75 років від дня народження Підгорного Миколи Васильовича, україн-

ського живописця, заслуженого художника України (1944). 

17 – 120 років від дня народження Рябова Олексія Пантелеймоновича, 

українського композитора, скрипаля, диригента, заслуженого діяча мистецтв 

УРСР (1899–1955). 

– 110 років від дня народження Олекси Десняка (справж. – Руденко 

Олексій Гнатович), українського письменника, редактора (1909–1942). 

– 100 років від дня народження Коломійця Олексія Федотовича, україн-

ського письменника, драматурга, лауреата Державної премії СРСР та Держав-

ної премії УРСР ім. Т. Г. Шевченка (1919–1994). 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%B6%D0%B8%D1%81%D0%B5%D1%80
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B3
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D1%81%D1%82_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D1%81%D1%82_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8
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– 70 років від дня народження Маренич Антоніни Олександрівни, укра-

їнської співачки, народної артистки України (1949). 

– 65 років від дня народження Гудими-Білоус Романи Володимирівни, 

українського художника гутного скла, заслуженого художника України (1954).  

– 65 років від дня народження Чорнобая Володимира Миколайовича, 

українського художника-монументаліста, заслуженого художника України (1954). 

– 50 років від дня народження Ніцой Лариси Миколаївни, української 

письменниці, педагога, громадського діяча (1969). 

– 140 років від дня смерті Селецького Петра Дмитровича, українського 

піаніста і композитора (1821–1879). 

– 70 років від дня смерті Екстер Олександри Олександрівни, україн-

ського художника, сценографа, педагога (1882–1949). 

18 – 135 років від дня народження Брукмана Марка Борисовича (справж. – 

Мордух Беркович), українського живописця-портретиста та плакатиста, Героя Пра-

ці (1884–1929). 

– 110 років від дня народження Островської-Кордюм Лідії Миколаївни, 

української кіноактриси, режисера-документаліста, заслуженого діяча мистецтв 

УРСР (1909–1986). 

– 105 років від дня народження Вишеславського Леоніда Миколайови-

ча, українського поета, перекладача, літературознавця, критика, лауреата Дер-

жавної премії УРСР ім. Т. Г. Шевченка (1914–2002). 

– 80 років від дня народження Гуріна Василя Івановича, українського 

живописця, педагога, народного художника України (1939–2018). 

– 70 років від дня народження Барил Клавдії Федорівни, української те-

атральної актриси, народної артистки України (1949). 

19 – 95 років від дня народження Єременка Костянтина Андрійовича, 

українського концертмейстера та диригента, музикознавця, заслуженого діяча 

мистецтв України, лауреата Державної премії СРСР (1924–2005). 

– 80 років від дня народження Костенка Миколи Васильовича, україн-

ського письменника, публіциста, літературознавця, критика, перекладача 

(1939–2016). 

20 – 80 років від дня народження Микитки Тараса Остаповича, україн-

ського диригента, педагога, народного артиста України (1939). 

– 65 років від дня народження Логвиненко Олени Михайлівни, україн-

ського публіциста, критика, літературознавця, заслуженого працівника культу-

ри України (1954). 

21 – 165 років від дня народження Думки Павла Андрійовича, україн-

ського поета, публіциста, громадсько-політичного діяча (1854–1918). 

– 145 років від дня народження Носалевича Олександра Модестовича, 

українського співака (бас-баритон; 1874–1959). 
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– 135 років від дня народження Шовкуненка Олексія Олексійовича, 

українського живописця, педагога, народного художника СРСР, лауреата Дер-

жавної премії УРСР ім. Т. Г. Шевченка (1884–1974). 

– 130 років від дня народження Вертинського Олександра Миколайо-

вича, російського артиста естради, співака, поета та композитора, кіноактора 

українського походження, лауреата Державної премії СРСР (1889–1957). 

– 130 років від дня народження Корнієвського Олександра Самійлови-
ча, українського майстра музичних інструментів, творця сучасної бандури та 
художника-оформлювача (1889–1988). 

– 105 років від дня народження Лесина Василя Максимовича, україн-
ського літературознавця, критика, педагога, заслуженого працівника культури 
УРСР (1914–1991). 

– 90 років від дня народження Мушкетика Юрія Михайловича, україн-
ського письменника, Героя України, лауреата Державної премії СРСР та Дер-
жавної премії УРСР ім. Т. Г. Шевченка (1929). 

– 70 років від дня народження Петрової Світлани Петрівни, української 
бандуристки, народної артистки України (1949). 

– 60 років від дня народження Мойсеєва Станіслава Анатолійовича, 
українського театрального режисера, педагога, народного артиста України 
(1959). 

22 – 60 років від дня народження Іванківа Тараса Степановича, україн-
ського театрального актора, фотохудожника, заслуженого артиста України (1959). 

23 – 190 років від дня народження Затиркевича Івана Олександровича, 
українського письменника  (1829–1902). 

– 95 років від дня народження Флиса Володимира Васильовича, україн-
ського композитора, музикознавця, педагога (1924–1987). 

24 – 150 років від дня народження Кисілевської Олени Львівни, україн-
ської письменниці, редактора, видавця, журналіста, громадсько-політичного та 
культурно-освітнього діяча (1869–1956). 

– 115 років від дня народження Годзяцького (псевд. – Сніжинський) 
Олексія Костянтиновича, українського композитора, хормейстера, регента 
(1904–1979). 

25 – 80 років від дня народження Голінатого Петра Миколайовича, 
українського хорового диригента, педагога, заслуженого працівника культури 
України (1939). 

– 70 років від дня народження Нагірняка Івана Семеновича, україн-
ського письменника, драматурга, публіциста, громадсько-політичного діяча (1949–
2014). 

– 70 років від дня народження Шакун Надії Федорівни, української спі-
вачки (сопрано), педагога, заслуженої артистки України (1949). 

– 65 років від дня народження Добронравової Світлани Альбертівни, 
української співачки (сопрано), педагога, народної артистки України (1954). 

26 – 95 років від дня народження Таранця Олександра Михайловича, 
українського співака (баритон), народного артиста України (1924–1998). 
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– 80 років від дня народження Геляс Майї Володимирівни, української 
актриси театру і кіно, заслуженої артистки України (1939–2017). 

– 60 років від дня народження Книги Олександра Андрійовича, україн-
ського театрознавця, народного артиста України (1959). 

– 110 років від дня смерті Аркаса Миколи Миколайовича, українського 

композитора, письменника, історика, музичного та культурно-громадського ді-

яча (1853–1909). 

27 – 80 років від дня народження Боярської Людмили Данилівни, укра-

їнського художника театру, заслуженого діяча мистецтв України (1939–2016). 

28 – 130 років від дня народження Герасимович Ганни Юліанівни, 

українського майстра декоративно-ужиткового мистецтва (вишивка, ткацтво), 

заслуженого майстра народної творчості УРСР (1889–1974). 

– 95 років від дня народження Родзіна Миколи Івановича, українського 

графіка, заслуженого художника України (1924–1978). 

– 60 років від дня смерті Зіньківського Костянтина Максимовича, 

українського поета і педагога (1873–1959). 

29 – 90 років від дня народження Шейкіна Едуарда Костянтиновича, 

українського художника кіно (1929–1998). 

– 75 років від дня народження Глущенка Федора Івановича, українсько-

го диригента, народного артиста України (1944–2017). 

30 – 110 років від дня народження Герасимова Олексія Олександрови-

ча, українського кінооператора (1909–1989). 

31 – 105 років від дня народження Новиченка Леоніда Миколайовича, 

українського літературознавця і критика, редактора, лауреата Державної премії 

УРСР ім. Т. Г. Шевченка (1914–1996). 

– 80 років від дня народження Бурдученко (Кирилюк) Інни Георгіївни, 

української актриси театру і кіно (1939–1960).    

– 65 років від дня народження Клименка Станіслава Степановича, 

українського кінорежисера, заслуженого діяча мистецтв України (1954–2008). 

– 80 років від дня смерті Єфремова Сергія Олександровича, україн-

ського письменника, публіциста, літературознавця, критика, громадсько-полі-

тичного діяча (1876–1939).   
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КК ВВ ІІ ТТ ЕЕ НН ЬЬ   
1 – 210 років від дня народження Гоголя Миколи Васильовича, україн-

ського та російського письменника (1809–1852). 

– 105 років від дня народження Веске Тамари Яківни, української співа-

чки (лірико-драматичне сопрано), педагога, заслуженого діяча мистецтв Украї-

ни (1914–2005). 

– 95 років від дня народження Сидорова Олексія Євдокимовича, україн-

ського живописця, заслуженого художника України (1924–2001). 

– 90 років від дня народження Поливанової Галини Анатоліївни, україн-

ської співачки (сопрано), педагога, народної артистки України (1929). 

– 80 років від дня народження Юзюка Івана Семеновича, українського 

диригента, педагога, народного артиста України (1939). 

– 75 років від дня народження Зіновчука Миколи Миколайовича, укра-

їнського прозаїка, заслуженого журналіста України  (1944). 

– 75 років від дня народження Крайнєва Володимира Всеволодовича, 

російського піаніста, педагога, народного артиста України, народного артиста 

СРСР, лауреата Державної премії СРСР (1944–2011). 

– 65 років від дня народження Легіна Валерія Петровича, українського 

актора театру і кіно, народного артиста України (1954). 

– 175 років від дня смерті Данилевського Адріана Трохимовича, україн-

ського піаніста, композитора, педагога (бл.1770–1844). 

– 80 років від дня смерті Макаренка Антона Семеновича, українського 

педагога, письменника і публіциста (1888–1939). 

2 – 125 років від дня народження Стабового Георгія (Юрій) Михайло-

вича, українського кінорежисера і кінодраматурга (1894–1968). 

– 90 років від дня народження Дерегус Вікторії-Марини Михайлівни, 

українського живописця (1929–1995). 

– 60 років від дня народження Бабенка Олександра Олексійовича, 

українського майстра декоративно-ужиткового мистецтва (ткацтво, килимарст-

во), педагога, народного художника України (1959). 

– 60 років від дня народження Криворучка Дмитра Ігоровича, україн-

ського режисера театру та масових заходів, продюсера, заслуженого діяча мис-

тецтв України (1959). 

3 – 80 років від дня народження Мамедова Хаджи-Мурата Миколайо-

вича, українського кінооператора та режисера, заслуженого діяча мистецтв Ук-

раїни (1939). 

– 80 років від дня народження Цигилика Олега Івановича, українського 

хорового диригента, співака (баритон), педагога, заслуженого діяча мистецтв 

України (1939). 

– 75 років від дня народження Чоловського Петра Михайловича, україн-

ського хорового диригента, баяніста, співака, педагога, заслуженого працівника 

культури України (1944). 

– 85 років від дня смерті Воячека Богумила (Федір) Івановича, україн-

ського контрабасиста, диригента, композитора, педагога (1857–1934). 
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4 – 235 років від дня народження Доленги-Ходаковського Зоріана Яко-

вича (справж. – Чарноцький Адам Зоріан), польського та українського фольк-

лориста, етнографа, археолога (1784–1825). 

– 135 років від дня народження Манзія Володимира Даниловича, україн-

ського оперного режисера, народного артиста УРСР (1884–1954). 

– 125 років від дня народження Чижевського Дмитра Івановича, україн-

ського вченого-енциклопедиста, філософа, культуролога-славіста, лінгвіста, лі-

тературо- та релігієзнавця (1894–1977). 

– 80 років від дня народження Смаровоза Володимира Івановича, укра-

їнського скульптора, заслуженого художника України (1939–2008). 

5 – 130 років від дня народження Катоніна Євгена Івановича, україн-

ського архітектора, педагога, заслуженого архітектора України (1889–1984). 

– 90 років від дня народження Жеплинського Богдана Михайловича, 

українського бандуриста, дослідника кобзарства, науковця, публіциста, громад-

ського діяча, заслуженого працівника культури України (1929). 

– 85 років від дня народження Сколоздри Івана Миколайовича, україн-

ського художника декоративно-ужиткового мистецтва (скло), заслуженого май-

стра народної творчості України (1934–2008). 

– 70 років від дня народження Мамонова Сергія Олексійовича, україн-

ського композитора, педагога, музично-громадського діяча, заслуженого діяча 

мистецтв України (1949). 

6 – 110 років від дня народження Білоконя Никифора Григоровича, 

українського поета-гумориста (1909–1975). 

– 85 років від дня народження Смирнова-Голованова Віктора Вікторо-

вича, українського і російського артиста балету, балетмейстера, театрального 

та кінорежисера, заслуженого діяча мистецтв України (1934–2013). 

– 75 років від дня народження Прокопчука Олега Григоровича, україн-

ського скульптора, педагога, заслуженого художника України (1944).  

– 60 років від дня народження Сарайкіна Віктора Вікторовича, україн-

ського актора театру і кіно, народного артиста України, заслуженого артиста 

Росії (1959). 

– 35 років від дня смерті Китастого Григорія Трохимовича, українсько-

го композитора, диригента, бандуриста, мистецтвознавця, Героя України  

(1907–1984). 
7 – 180 років від дня народження Шашкевича Володимира Маркіяно-

вича, українського письменника, перекладача, народознавця, освітньо-

культурного діяча (1839–1885). 

– 115 років від дня народження Коцюбинської-Єфіменко Зої Хомівни, 

українського літературознавця, критика, педагога (1904–1984). 

– 110 років від дня народження Пошивайла Гаврила Никифоровича, 

українського майстра декоративно-ужиткового мистецтва (художня кераміка; 

1909–1991). 

– 80 років від дня народження Корнієнко Неллі Миколаївни, україн-

ського театрознавця, культуролога, соціолога, громадського діяча, академіка 
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Національної академії мистецтв України, заслуженого діяча мистецтв України 

(1939). 

– 75 років від дня народження Буряка (Селиванов)  Володимира Дмит-

ровича, українського письменника, журналіста, літературознавця (1944–2011). 

8 – 190 років від дня народження Носа Степана Даниловича, українсь-

кого етнографа і фольклориста (1829–1900). 

– 145 років від дня народження Коссака Михайла Андрійовича, україн-

ського композитора, диригента, музикознавця та педагога (1874–1938). 

– 130 років від дня народження Євсевського Федора Андрійовича, укра-

їнського композитора, хорового диригента, педагога у Франції (1889–1969). 

– 65 років від дня народження Приходька Олега Костянтиновича, укра-

їнського живописця, заслуженого діяча мистецтв України (1954). 

– 100 років від дня смерті Зубрицького Михайла Івановича, україн-

ського етнографа, фольклориста, історика та священика (1856–1919). 

9 – 125 років від дня народження Маркевича Олександра Андрійовича, 

українського кобзаря (1894–1978). 

– 75 років від дня народження Трофимчука Олександра Павловича, 

українського співака (тенор), актора оперети, народного артиста України (1944). 

– 60 років від дня народження Базилевської-Барташевич Тетяни Ана-

толіївни, українського майстра декоративно-ужиткового мистецтва (художнє 

ткацтво), заслуженого майстра народної творчості України (1959). 

10 – 80 років від дня народження Савченка Бориса Івановича, україн-

ського кіноактора і режисера, педагога, народного артиста України (1939). 

– 65 років від дня народження Ковалика Павла Андрійовича, українсь-

кого хорового диригента, педагога, заслуженого діяча мистецтв України (1954). 

– 55 років від дня смерті Мироненка Василя Федоровича, українського 

графіка, педагога, народного художника УРСР (1911–1964). 

– 30 років від дня смерті Гринька Миколи Григоровича, українського 

кіноактора, народного артиста УРСР (1920–1989). 

11 – 100 років від дня народження Смолича Дмитра Миколайовича, 

українського та російського театрального режисера, народного артиста СРСР, 

лауреата Державної премії УРСР ім. Т. Г. Шевченка (1919–1987). 

– 80 років від дня народження Ткача Анатолія Степановича, україн-

ського живописця, громадського діяча, заслуженого діяча мистецтв України 

(1939–2006). 

– 40 років від дня смерті Бикова Леоніда Федоровича, українського ак-

тора театру і кіно, кінорежисера, народного артиста УРСР, лауреата Державної 

премії УРСР ім. Т. Г. Шевченка (1928–1979). 

12 – 130 років від дня народження Седляра Василя Теофановича (Фео-

фанович), українського живописця, графіка, художнього критика, педагога 

(1889–1937). 

– 65 років від дня смерті Донченка Олеся (Олександр) Васильовича, 

українського письменника (1902–1954). 
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– 40 років від дня смерті Міньківського Олександра Захаровича, укра-

їнського хорового диригента, педагога, народного артиста СРСР, лауреата Дер-

жавної премії УРСР ім. Т. Г. Шевченка (1900–1979). 

13 – 140 років від дня народження Маргуляна Арнольда Евадійовича, 

українського і російського диригента, народного артиста УРСР та РРФСР, лау-

реата Державної премії СРСР (1879–1950). 

– 95 років від дня народження Харченко Марії Федорівни, української 

театральної актриси, співачки, народної артистки України (1924–2016). 

– 85 років від дня народження Бодака Ярослава Антоновича, україн-

ського фольклориста, музикознавця, педагога (1934–2016). 

– 85 років від дня народження Бучинської Олени Григорівни, україн-

ської скрипальки, педагога, заслуженої артистки України (1934–1992). 

– 70 років від дня народження Коваліва Юрія Івановича, українського 

поета, критика, літературознавця, педагога, заслуженого працівника освіти Ук-

раїни, лауреата Державної премії України ім. Т. Г. Шевченка (1949). 

14 – 105 років від дня народження Коштелянчука Леонтія Пилиповича, 
українського живописця, педагога (1914–1984). 

– 65 років від дня народження Чепелюка Василя Адамовича, україн-

ського співака (тенор), композитора, народного артиста України (1954). 

– 60 років від дня народження Тимківа Богдана Михайловича, україн-

ського мистецтвознавця, художника декоративно-ужиткового мистецтва (худо-

жня обробка дерева), педагога, заслуженого діяча мистецтв України (1959). 

– 130 років від дня смерті Яхимовича Федора (Теодор),  українського ху-

дожника театру і живописця (1800–1889). 

– 60 років від дня смерті Досенка-Журби Олександра Васильовича, 

українського співака-бандуриста (1892–1959). 

15 – 175 років від дня народження Копистинського Теофіла Дорофійо-

вича, українського живописця і реставратора (1844–1916). 

– 105 років від дня народження Стеценка Вадима Кириловича, україн-

ського скрипаля, композитора, музикознавця, педагога (1914–1984). 

– 75 років від дня народження Морозюка Георгія Івановича, україн-

ського актора театру і кіно, народного артиста України (1944). 

– 65 років від дня народження Давиденка Леоніда Федоровича, україн-

ського живописця, педагога, заслуженого художника України (1954). 

16 – 80 років від дня народження Компанця Миколи Івановича, україн-

ського графіка, педагога, заслуженого діяча мистецтв України, лауреата Націо-

нальної премії України імені Тараса Шевченка (1939). 

17 – 50 років від дня народження Паперника Максима Юрійовича, 

українського кінорежисера, сценариста, продюсера, кліпмейкера (1969–2017). 

– 75 років від дня смерті Ріттера Павла Григоровича, українського літе-

ратурознавця і мовознавця, сходознавця, перекладача (1872–1939). 

18 – 165 років від дня народження Сумцова Миколи Федоровича, укра-

їнського фольклориста, етнографа, літературознавця, педагога та громадського 

діяча (1854–1922). 
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– 90 років від дня народження Луговського Володимира Івановича, 

українського кінорежисера та письменника (1929–2005). 

– 75 років від дня народження Клеваєва Вадима Михайловича, україн-

ського мистецтвознавця, художнього критика, поета, перекладача, педагога 

(1944–2002). 

– 75 років від дня народження Мельниченко Ірини Андріївни, україн-

ської співачки (сопрано), концертмейстера і диригента, педагога, заслуженого 

діяча мистецтв України (1944). 

– 70 років від дня народження Туркевича Василя Дмитровича, україн-

ського прозаїка, мистецтвознавця, заслуженого діяча мистецтв України (1949). 

– 60 років від дня народження Андрющенка Олександра Павловича, 

українського фотохудожника, фотожурналіста, засновника Херсонської школи 

фотографії (1959). 

19 – 100 років від дня народження Сегаля Олександра Наумовича,  

українського артиста балету, балетмейстера, актора кіно, народного артиста 

України (1919–2010). 

– 70 років від дня народження Бійми Олега Івановича, українського  

кінорежисера, сценариста, заслуженого діяча мистецтв України, лауреата Дер-

жавної премії УРСР ім. Т. Г. Шевченка (1949). 

– 55 років від дня народження Луньова Святослава Ігоревича, україн                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

ського композитора, педагога (1964). 

– 80 років від дня смерті Синельникова Миколи Миколайовича, україн-

ського та російського театрального актора, режисера і педагога, народного арти-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

ста РРФСР (1855–1939). 

20 – 130 років від дня народження Яблонського Вільгельма Мар’яно-

вича, українського трубача,  педагога, заслуженого діяча мистецтв УРСР (1889–

1977). 

– 100 років від дня народження Панича Ігоря Васильовича, українсько-

го живописця, заслуженого художника УРСР (1919–1990). 

– 95 років від дня народження Чернявського Георгія Георгійовича, 

українського живописця, народного художника УРСР, лауреата Державної пре-

мії УРСР ім. Т. Г. Шевченка (1924–1981). 

– 65 років від дня смерті Пірадова Володимира Йосиповича, україн-

ського диригента, народного артиста УРСР та Казахської РСР (1892–1954). 

21 – 135 років від дня народження Золденка-Круглова (справж. – Зол- 

денко) Володимира Івановича, українського співака (баритон; 1884–1971). 

– 105 років від дня народження Анурова (справж. – Онуров) Олександра 

Герасимовича, українського та російського актора театру і кіно, народного ар-

тиста України (1914–1995). 

– 105 років від дня народження Великодної Олександри Кузьмівни, 

українського майстра декоративно-ужиткового мистецтва (вишивка), заслуже-

ного майстра народної творчості України (1914–2002). 

– 105 років від дня народження Данченка Володимира Андрійовича, 

українського театрального актора, народного артиста УРСР (1914–1967). 
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– 95 років від дня народження Червонюка Євгена Івановича, українсь-

кого співака (бас), педагога, народного артиста СРСР (1924–1982). 

– 80 років від дня народження Козаровицької Зінаїди Григорівни, укра-

їнського кінокритика, заслуженого працівника культури України (1939). 

– 65 років від дня народження Горбунова Володимира Михайловича, 

українського театрального актора, диктора, педагога, заслуженого артиста Укра- 

їни (1954–2017). 

22 – 135 років від дня народження Юри Терентія Петровича, україн-

ського актора театру і кіно, народного артиста УРСР (1884–1973). 

– 120 років від дня народження Довженка Григорія Овксентійовича, 

українського монументаліста, заслуженого художника УРСР (1899–1980). 

– 105 років від дня народження Верещака Вадима Семеновича, україн-

ського кінооператора, заслуженого діяча мистецтв України (1914–2008). 

– 95 років від дня народження Насєдкіна Анатолія Леонідовича, україн-

ського живописця, графіка, народного художника України, лауреата Державної 

премії УРСР ім. Т. Г. Шевченка (1924–1994). 

– 70 років від дня народження Поповича Івана Дмитровича, україн-

ського співака (баритон), композитора, педагога, народного артиста України 

(1949). 

23 – 110 років від дня народження Барчука Івана Івановича, україн-

ського кінорежисера, художника (1909–1984). 

24 – 150 років від дня народження Цисса Григорія Івановича, україн-

ського живописця, педагога (1869–1934). 

– 120 років від дня народження Твердохліба Івана Йосиповича, україн-

ського театрального актора, народного артиста УРСР (1899–1986). 

25 – 110 років від дня народження Лесича Ярослава Володимировича, 

українського поета, літературознавця та перекладача у США (1909-1982). 

– 75 років від дня народження Лагунової Тамари Олексіївни, україн-

ської співачки (сопрано), народної артистки України (1944). 

– 75 років від дня народження Сіробаби Миколи Васильовича, україн-

ського живописця, графіка, народного художника України (1944). 

26 – 190 років від дня народження Данилевського Григорія Петровича, 

українського і російського письменника, публіциста, етнографа, історика, куль-

турно-освітнього діяча, мецената (1829–1890). 

– 140 років від дня народження Гвоздецької (справж. – Розмисловська) 

Олександри Андріївни, української співачки (сопрано; 1879–1969). 

– 135 років від дня народження Меллера Вадима Георгійовича, україн-

ського художника театру, дизайнера театральних костюмів, ілюстратора, архі-

тектора,  заслуженого діяча мистецтв УРСР (1884–1962). 

– 120 років від дня народження Шутя Василя Кириловича, українського 

композитора, диригента, піаніста та педагога в США (1899–1982). 

– 80 років від дня народження Дворжецького Владислава Вацлавовича, 

російського актора, лауреата Державної премії УРСР ім. Т. Г. Шевченка (1939–

1978). 
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27 – 80 років від дня народження Волги Миколи Семеновича, україн-

ського архітектора, художника-ювеліра, педагога, заслуженого діяча мистецтв 

України (1939). 

– 115 років від дня смерті Старицького Михайла Петровича, україн-

ського письменника, драматурга, перекладача, театрального та культурно-гро-

мадського діяча (1840–1904). 

– 95 років від дня смерті Грицька Григоренка (справж. – Судовщикова-

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

кого діяча (1867–1924). 

28 – 290 років від дня народження Полторацького Марка Федоровича, 

українського та російського співака (баритон), хорового диригента, педагога, 

музичного діяча (1729–1795).ь 

– 85 років від дня народження Коцюбинського Юлія Романовича, укра-

їнського літературознавця, заслуженого працівника культури України (1934–

2000). 

29 – 190 років від дня народження Кобринського Миколи Миколайо-

вича, українського фольклориста, письменника та культурно-освітнього діяча 

(1829–1893). 

– 110 років від дня народження Московченка Володимира Петровича, 

українського художника театру, заслуженого діяча мистецтв УРСР (1909–1970). 

– 75 років від дня народження Маслюка Григорія Андрійовича, україн-

ського театрального актора, народного артиста України (1944). 

– 75 років від дня смерті Столярського Петра Соломоновича, українсь-

кого скрипаля і педагога, засновника першої в СРСР спеціалізованої музичної 

школи для обдарованих дітей в Одесі, народного артиста УРСР (1871–1944). 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0-%D1%96%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%82_%D1%96%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%96_%D0%A1%D1%82%D0%BE%D0%BB%D1%8F%D1%80%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0-%D1%96%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%82_%D1%96%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%96_%D0%A1%D1%82%D0%BE%D0%BB%D1%8F%D1%80%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B4%D0%B5%D1%81%D0%B0
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ТТ РР АА ВВ ЕЕ НН ЬЬ   
1 – 115 років від дня народження Постеля Олександра Борисовича, укра-

їнського живописця, графіка, заслуженого діяча мистецтв УРСР (1904–1989). 
– 80 років від дня народження Гамкала Івана (Ярослав) Дмитровича, 

українського диригента, педагога, музикознавця, музично-громадського діяча, 
народного артиста України (1939). 

2 – 110 років від дня народження Лукова Леоніда Давидовича, україн-

ського і російського кінорежисера, народного артиста РРФСР, лауреата Держа-
вної премії СРСР (1909–1963). 

– 90 років від дня народження Борисенка Валентина Назаровича, укра-
їнського скульптора, педагога, народного художника УРСР, лауреата Держав-
ної премії УРСР ім. Т. Г. Шевченка (1929–1990). 

– 60 років від дня смерті Гузя Петра Івановича, українського кобзаря 
(1895–1959). 

3 – 80 років від дня народження Замєсова Валерія Федоровича, україн-
ського письменника, перекладача (1939–2011). 

– 65 років від дня народження Бєльського Олександра Михайловича, 
українського живописця, педагога (1954). 

4 – 130 років від дня народження Донець-Тессейр Марії Едуардівни, 
української співачки (колоратурне сопрано), педагога, народної артистки УРСР 
(1889–1974). 

– 95 років від дня народження Жили Олександри Петрівни, української 
співачки (сопрано), заслуженої артистки УРСР (1924–1978). 

– 75 років від дня народження Сяркевича Юрія Івановича, українсько-
го живописця, заслуженого художника України (1944). 

– 55 років від дня смерті Горленко Ніни, української театральної актриси 
у США (1895–1964). 

5 – 115 років від дня народження Кравціва Богдана Миколайовича, 
українського поета, літературознавця і перекладача у США (1904–1975). 

– 100 років від дня народження  Левіна Бориса Наумовича, українсько-
го письменника, журналіста, педагога (1919–2002). 

– 95 років від дня народження Вітвиновського Володимира Петровича, 
українського співака (бас), заслуженого артиста України (1924–1999). 

– 80 років від дня народження Чухрая Олексія Івановича, українського 
композитора, педагога, заслуженого діяча мистецтв України (1939). 

– 70 років від дня народження Семчишина Володимира Франковича, 
українського хорового диригента, аранжувальника, педагога, заслуженого пра-
цівника культури України (1949–2017). 

– 70 років від дня народження Сидорук Валентини Олександрівни, ук-
раїнської письменниці, педагога (1949). 

6 – 120 років від дня народження Каплана Лева Борисовича, україн-
ського графіка (1899–1972). 

– 80 років від дня народження Дудника Валерія Миколайовича, україн-

ського театрального актора, педагога, народного артиста України (1939). 
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– 60 років від дня смерті Волкова Романа Михайловича, українського 

фольклориста і літературознавця (1885–1959). 

7 – 170 років від дня народження Габеля Станіслава Івановича, україн-

ського та російського співака (бас), педагога, заслуженого артиста Республіки 

(1849–1924). 

– 60 років від дня народження Качули Віктора Володимировича, україн-

ського поета-пісняра, редактора, заслуженого журналіста України (1959). 

– 65 років від дня смерті Демуцького Данила Порфировича, україн-

ського кінооператора, фотохудожника, заслуженого діяча мистецтв УРСР та 

Узбецької РСР, лауреата Державної премії СРСР (1893–1954). 

8 – 205 років від дня народження Стебліна-Камінського Степана Пав-

ловича, українського письменника та педагога (1814–1885). 

– 185 років від дня народження Вовка-Карачевського Василя Никоди-

мовича, українського публіциста, перекладача, журналіста, громадсько-куль-

турного діяча (1834–1893). 

– 115 років від дня народження Кожушного Марка Прокоповича, укра-

їнського поета-пісняра, журналіста (1904–1942). 

– 85 років від дня народження Борук Параски Петрівни, українського 

художника декоративно-ужиткового мистецтва (ручне ткацтво), заслуженого 

майстра народної творчості України (1934). 

– 85 років від дня народження Кобзаренко Анастасії Степанівни, україн-

ського бібліотекознавця, Героя України, заслуженого працівника культури Ук-

раїни (1934). 

– 85 років від дня народження Кравчука Анатолія Андрійовича, україн-

ського актора театру і кіно, режисера, народного артиста України (1934–2000). 

– 75 років від дня народження Щипківського (Щіпковський) Геннадія 

Павловича, українського письменника, заслуженого діяча мистецтв України 

(1944). 

9  – 100 років від дня народження Гордійчука Миколи Максимовича, 

українського музикознавця, фольклориста, педагога, заслуженого діяча мистецтв 

України (1919–1995). 

10 – 95 років від дня народження Ковальчука Олександра Володими-

ровича, українського письменника, перекладача, журналіста (1924–2005).  

– 85 років від дня народження Бакштаєва Леоніда Георгійовича, україн-

ського актора театру і кіно, народного артиста України (1934–1995). 

11 – 60 років від дня народження Новикової Лідії Василівни, українсь-

кої поетеси (1959–2016). 

– 50 років від дня народження Кашлікова Кирила Григоровича, україн-

ського актора театру і кіно, режисера, театрального діяча, народного артиста 

України (1969). 

12 – 235 років від дня народження Снігурського Івана, українського цер-

ковного діяча, мецената (1784–1847). 

– 160 років від дня народження Алісова Михайла Олександровича, 

українського живописця (1859–після 1930). 
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– 70 років від дня народження Бородай Галини Василівни, українського 

живописця (1949–1980). 

– 70 років від дня народження Моргунова Ігоря Івановича, українського 

живописця, художника монументально-декоративного мистецтва, заслуженого 

художника України (1949). 

– 65 років від дня народження Петриченка Віктора Вікторовича, україн-

ського хорового диригента, педагога, народного артиста України (1954–2014). 

– 65 років від дня народження Роготченка Олексія Олексійовича, укра-

їнського мистецтвознавця, заслуженого діяча мистецтв України (1954). 

– 55 років від дня народження Пахаренка Василя Івановича, україн-

ського поета, публіциста, критика, літературознавця, перекладача (1964). 

13 – 170 років від дня народження Панаса Мирного (справж. – Рудченко 

Панас Якович), українського письменника, драматурга, культурного та громад-

ського діяча (1849–1920). 

– 110 років від дня народження Гайдабури Михайла Денисовича, україн-

ського письменника, літературного критика та журналіста, педагога (1909–1942). 

14 – 130 років від дня народження Золотарьова Віктора Володимиро-

вича, українського театрального актора та режисера, заслуженого артиста 

УРСР (1889–1966). 

– 90 років від дня народження Бойка Володимира Григоровича, україн-

ського літературознавця та фольклориста, педагога (1929–2009). 

– 75 років від дня народження Рубіної Алли Давидівни, української ар-

тистки балету, хореографа, критика, театрознавця, педагога, заслуженої артист-

ки України (1944). 

– 70 років від дня народження Ушеренко Ганни Михайлівни, україн-

ського майстра декоративно-ужиткового мистецтва (художня вишивка), педаго-

га, заслуженого майстра народної творчості України (1949). 

– 60 років від дня народження Мідянки Петра Миколайовича, україн-

ського поета, перекладача, педагога, лауреата Національної премії України іме-

ні Тараса Шевченка (1959). 

– 85 років від дня смерті Болотова Костянтина Григоровича, україн-

ського кінорежисера (1892–1934). 

 

15 – 255 років від дня народження Лодія Петра Дмитровича, україн- 

ського письменника, просвітителя, педагога (1764–1829). 

– 160 років від дня народження Саксаганського (справж. – Тобілевич) 

Панаса Карповича, українського театрального актора і режисера, драматурга, 

педагога, театрального діяча, Героя Праці, народного артиста СРСР (1859–1940). 

– 130 років від дня народження Зарицького Соломона Мойсейовича, 

українського художника театру і кіно (1889–1975). 

– 115 років від дня народження Орфєєва Серафима Дмитровича, україн-

ського композитора, педагога, музично-громадського діяча (1904–1974). 
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– 90 років від дня народження Лісняка Юрія Яковича, українського  

перекладача, художника-графіка (1929–1995). 

– 70 років від дня народження Зайцевої Аїди Набіївни, українського  

хорового диригента, педагога, заслуженої артистки України (1949). 

– 60 років від дня народження Вандяка Богдана Михайловича, україн-

ського живописця і графіка, поета в Канаді (1959–2015). 

– 50 років від дня смерті Манастирського Антона Івановича, україн-

ського живописця та графіка, народного художника УРСР (1878–1969). 

16 – 140 років від дня народження Гашинської Леоніди Гаврилівни, 

української та російської співачки (сопрано), педагога (1879–1951). 

– 130 років від дня народження Самійленко Поліни Микитівни, україн-

ської театральної актриси, заслуженої артистки УРСР (1889–1984). 

– 65 років від дня народження Яковенко Тетяни Василівни, української 

поетеси, літературознавця, педагога, заслуженого працівника культури України 

(1954). 

17 – 115 років від дня народження Верхацького Михайла Полієвктови-

ча, українського режисера, педагога, театрального діяча (1904–1973). 

– 90 років від дня народження Шарварка Бориса Георгійовича, україн-

ського режисера масових заходів, народного артиста України (1929–2002). 

– 70 років від дня народження Слободського Віталія Васильовича, 

українського живописця, заслуженого художника України (1949). 

18 – 160 років від дня народження Заузе Володимира Християновича, 

українського графіка (1859–1939). 

– 95 років від дня народження Чуйкова Євгена Васильовича, українсь-

кого живописця, народного художника України (1924–2000).   

– 80 років від дня народження Запорожець Валентини Григорівни, 

українського прозаїка, перекладача, заслуженого працівника культури України 

(1939–2015). 

19 – 80 років від дня народження Браїлова Рюрика Івановича, україн-

ського графіка (1939–2002). 

– 75 років від дня народження Крутикова Святослава Леонтійовича, 

українського композитора, музиканта, художника (1944). 

– 250 років від дня смерті Левицького-Носа Григорія Кириловича, 

українського і російського гравера, представника українського бароко  (бл. 1697 – 

1769). 

20 – 175 років від дня народження Мурашка Миколи Івановича, укра-

їнського живописця, педагога, громадського діяча (1844–1909). 

– 110 років від дня народження Шаховського Семена Михайловича, 

українського літературознавця, критика, педагога (1909–1984). 

– 95 років від дня народження Апухтіна Миколи Олександровича, укра-

їнського артиста балету, хореографа, народного артиста України (1924–1996). 

– 70 років від дня народження Ареф’єва Володимира Анатолійовича, 

українського художника театру, заслуженого художника України (1949). 
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21 – 90 років від дня народження Миська Еммануїла Петровича, україн-

ського скульптора, народного художника України, лауреата Державної премії 

УРСР ім. Т. Г. Шевченка (1929–2000). 

– 70 років від дня народження Ігнатьєва Олега Григоровича, україн-

ського театрального актора та режисера, заслуженого діяча мистецтв України 

(1949). 

22 – 140 років від дня народження Кричевського Федора Григоровича, 

українського живописця, педагога, громадського діяча, заслуженого діяча мис-

тецтв УРСР (1879–1947). 

– 105 років від дня народження Парсаданяна Едуарда Євгеновича, ук-

раїнського диригента, заслуженого діяча мистецтв України (1914–1992). 

– 100 років від дня смерті Нижанківського Остапа Йосиповича, україн-

ського композитора, диригента, видавця, священика, громадського діяча (1863–

1919). 

23 – 80 років від дня народження Ільїна Володимира Георгійовича, 

українського поета, перекладача, науковця, заслуженого діяча науки і техніки 

України (1939–2016). 

24 – 125 років від дня народження Стешенка Івана Никифоровича, 

українського співака (бас; 1894–1937). 

– 80 років від дня народження Зленка Віталія Миколайовича, україн-

ського письменника та журналіста (1939–2005). 

– 70 років від дня народження Пазізіна Миколи Івановича, українського 

живописця, графіка, заслуженого художника України (1949). 

– 55 років від дня народження Скрипки Олега Юрійовича, українського 

рок-музиканта, автора та виконавця пісень, актора, громадського діяча, заслу-

женого артиста України (1964). 
– 50 років від дня народження Ігнатович Олександри Степанівни, укра-

їнського літературознавця, критика, педагога (1969).  

25 – 120 років від дня народження Дутки Івана Олександровича, україн-

ського співака (баритон), театрального актора і режисера (1899–1940). 

– 80 років від дня народження Сагайдачного Валерія Михайловича, 

українського піаніста і педагога, заслуженого артиста України (1939–2009). 

– 75 років від дня народження Білоуса Володимира Олексійовича, укра-

їнського живописця, заслуженого діяча мистецтв України (1944). 

– 70 років від дня народження Кузьменка Юрія Олександровича, укра-

їнського та російського кіноактора, режисера, сценариста, продюсера (1949). 

– 60 років від дня народження Бородіної Ніни Вікторівни, українського 

художника декоративно-ужиткового мистецтва (петриківський розпис; 1959). 

26 – 80 років від дня народження Реунова Валентина Амплійовича, 

українського живописця, колекціонера, реставратора (1939–2007). 

– 55 років від дня народження Зваричук Жанни Йосипівни, українського 

хорового диригента, педагога, заслуженого працівника культури України (1964). 

– 110 років від дня смерті Січинського Дениса Володимировича, україн-

ського композитора, диригента і музичного діяча (1865–1909). 
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27 – 120 років від дня народження Лазуріна (справж. – Баєвський) Со-

ломона Мойсейовича, українського сценариста, кінорежисера, редактора кіно 

(1899–1959). 

– 90 років від дня народження Іваничука Романа Івановича, україн-

ського письменника, громадського та політичного діяча, Героя України, заслу-

женого працівника культури України, лауреата Державної премії УРСР ім.  

Т. Г. Шевченка (1929–2016). 

– 65 років від дня народження Гавдзинської Олени Альбінівни, україн-

ського живописця, заслуженого художника України (1954). 

28 – 80 років від дня народження Капустіна Володимира Семеновича, 

українського поета, прозаїка, публіциста, перекладача (1939). 

– 60 років від дня смерті Козюренка Олександра Григоровича, українсь-

кого художника-карикатуриста, заслуженого діяча мистецтв України (1892–1959). 

29 – 60 років від дня народження Дригуш (псевд. – Крем’янчанка) Не-

оніли Ігорівни, української поетеси, публіциста (1959). 

– 55 років від дня народження Валенюка Олега Васильовича, україн-

ського художника декоративно-ужиткового мистецтва (кераміка, ювелірна пла-

стика, офорт), графіка (1964–2012). 

30 – 60 років від дня народження Стеценко Ксенії Олександрівни, укра-

їнського художника-оформлювача, живописця, заслуженого художника Украї-

ни (1959). 

31 – 100 років від дня народження Махновця Леоніда Єфремовича, 

українського літературознавця, історика, археолога, перекладача, бібліографа, 

лауреата Державної премії УРСР ім. Т. Г. Шевченка (1919–1993). 

– 75 років від дня народження Комарова Леоніда Григоровича, україн-

ського письменника-гумориста, педагога (1944–1993). 

– 65 років від дня народження Тартаковського Анатолія Ісааковича, 

українського живописця, заслуженого художника України (1954). 

– 55 років від дня народження Бондура Сергія Олексійовича, україн-

ського артиста балету, балетмейстера, народного артиста України (1964). 
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ЧЧ ЕЕ РР ВВ ЕЕ НН ЬЬ   
1 – 95 років від дня народження Гольдріна Бориса Соломоновича, 

українського скульптора, педагога (1924–1994). 

– 85 років від дня народження Кравцова Івана Васильовича, українсько-

го актора театру, народного артиста України (1934–2010). 

– 80 років від дня народження Плахова-Модестова Ростислава Петро-

вича, українського кінорежисера, сценариста, заслуженого діяча мистецтв Укра-

їни (1939–2017). 

– 65 років від дня народження Денисенка Сергія Михайловича, українсь-

кого художника декоративно-ужиткового мистецтва (художня кераміка; 1954). 

– 60 років від дня народження Чечені Костянтина Анатолійовича, укра-

їнського музиканта, мистецтвознавця, педагога, заслуженого діяча мистецтв 

України (1959). 

2 – 115 років від дня народження Маслюкова Олексія Семеновича, 

українського кінорежисера, заслуженого діяча мистецтв УРСР (1904–1961). 

– 100 років від дня народження Тимошенка Юрія (Георгій) Трохимови-

ча (сценічний псевд. – Тарапунька), українського артиста естради, кіноактора, 

народного артиста УРСР, лауреата Державної премії СРСР (1919–1986). 

– 95 років від дня народження Небери Володимира Павловича, україн-

ського режисера-документаліста, педагога, заслуженого діяча мистецтв України 

(1924–1994). 

– 90 років від дня народження Дем’яна Григорія Васильовича, україн-

ського фольклориста, етнографа, літературознавця, бібліографа, археолога, 

краєзнавця, громадського діяча (1929–2013). 

– 80 років від дня народження Бровді Івана Васильовича, українського 

скульптора, народного художника України (1939). 

– 60 років від дня народження Берлінського Юрія Григоровича, україн-

ського театрального актора, народного артиста України (1959). 

– 60 років від дня народження Герасименко Оксани Василівни, україн-

ської бандуристки, композитора, педагога, заслуженого діяча мистецтв України 

(1959). 

– 75 років від дня смерті Красицького Фотія Степановича, українського 

живописця і графіка (1873–1944). 

– 75 років від дня смерті Чепурного Дмитра Івановича, українського 

поета і драматурга (1908–1944). 

– 70 років від дня смерті Крайнєва Данила Карповича, українського 

живописця, заслуженого діяча мистецтв УРСР (1872–1949). 

3 – 130 років від дня народження Майського (справж. – Булгаков) Ми-

хайла Семеновича, українського письменника, сценариста (1889–1960). 

– 80 років від дня народження Зимовця Віталія Андрійовича, україн-

ського кінооператора, заслуженого діяча мистецтв України (1939). 

– 80 років від дня народження Пацунова Валерія Петровича, україн-

ського театрального режисера, сценографа, педагога, заслуженого діяча мис-

тецтв України (1939). 
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– 70 років від дня народження Стрельбицького Михайла Петровича, 

українського поета, критика, літературознавця (1949–2018). 

– 60 років від дня народження Піроженка Олександра Івановича, укра-

їнського музиканта (ударні інструменти), заслуженого працівника культури 

України (1959). 

– 55 років від дня смерті Пархоменка Миколи Миколайовича, україн-

ського композитора, скрипаля, педагога (1902–1964). 

4 – 140 років від дня народження Костенка Костянтина Євтихійовича, 

українського живописця і графіка (1879–1956). 

– 110 років від дня народження Ільченка Олександра Єлисейовича, 

українського письменника, сценариста, громадського діяча (1909–1994). 

5 – 90 років від дня народження Снігура Івана Назаровича, україн-

ського письменника, мистецтвознавця, етнографа, фольклориста, краєзнавця, 

майстра декоративно-ужиткового мистецтва (писанкарство, лозоплетіння), заслу- 

женого майстра народної творчості України (1929–2016). 

– 85 років від дня народження Бахтинського Михайла Йосиповича, 

українського поета, журналіста (1934–2008). 

6 – 125 років від дня народження Дем’яна Луки Васильовича, україн-

ського письменника, збирача фольклору (1894–1968). 

– 120 років від дня народження Ушакова Миколи Миколайовича, 

українського та російського поета, перекладача, лауреата Державної премії УРСР 

ім. Т. Г. Шевченка (1899–1973). 

– 110 років від дня народження Сікала Івана Михайловича, україн-

ського театрального актора та режисера, народного артиста УРСР (1909–1975). 

– 105 років від дня народження Савченка Михайла Максимовича,  

українського драматурга, театрального актора (1914–1982). 

7 – 65 років від дня народження Потурая Олега Гнатовича, україн-

ського поета, драматурга, журналіста і перекладача (1954–2015). 

– 65 років від дня смерті Шумського (справж. – Шомін) Юрія Васильо-

вича, українського актора театру і кіно, народного артиста СРСР, лауреата 

державних премій СРСР (1887–1954). 

8 – 105 років від дня народження Балановського Юрія Васильовича, 

українського живописця і графіка (1914–1984). 

– 95 років від дня народження Голубєвої Зінаїди Сергіївни, українського 

літературознавця, критика, педагога (1924–2011). 

– 90 років від дня народження Кравчука Василя Івановича, українсько-

го поета-гумориста, заслуженого працівника культури України (1929–2015). 

– 80 років від дня народження Григорова Віктора Федоровича, україн-

ського живописця-монументаліста, заслуженого діяча мистецтв України (1939–

2002). 

– 70 років від дня народження Іваницької Лідії Іванівни, українського 

майстра декоративно-ужиткового мистецтва (печворк, ткацтво), педагога, за-

служеного діяча мистецтв України (1949). 
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– 60 років від дня народження Андрієвського Ігоря Михайловича, укра-

їнського скрипаля, диригента, композитора, педагога, народного артиста Украї-

ни (1959). 

– 60 років від дня народження Іванова Олега Олексійовича, українсько-

го художника кіно, заслуженого діяча мистецтв України (1959). 

– 80 років від дня смерті Фореггера (справж. – фон Грейфентурн) Мико-

ли Михайловича, українського та російського режисера театру і кіно, балет-

мейстера, педагога, театрального діяча, народного артиста УРСР (1892–1939). 

9 – 120 років від дня народження Аведикова Петра Овдійовича, укра-

їнського театрального актора, заслуженого артиста УРСР (1899–1972). 

– 80 років від дня народження Войнової-Павловської Ольги Петрівни, 

української співачки (контральто), народної артистки України, лауреата Дер-

жавної премії УРСР ім. Т. Г. Шевченка (1939–2002). 

– 80 років від дня народження Гайдамаки Анатолія Васильовича, 

українського художника-монументаліста, народного художника України, лауре-

ата Державної премії УРСР ім. Т. Г. Шевченка (1939). 

– 80 років від дня народження Сов’яка Романа Петровича, українського 

хорового диригента, композитора, педагога, музикознавця, культурно-громад-

ського діяча (1939–2007). 

10 – 120 років від дня народження Усачова Леоніда Антоновича, укра-

їнського хорового диригента, композитора (1899–1965). 

– 65 років від дня народження Бабака Миколи Пантелеймоновича, 

українського живописця, письменника, колекціонера, видавця, народного ху-

дожника України, лауреата Національної премії України імені Тараса Шевченка 

(1954). 

– 75 років від дня загибелі Ольжича (справж. – Кандиба) Олега Олек-

сандровича, українського поета, археолога, громадського і політичного діяча 

(1907–1944). 

– 50 років від дня смерті Добровольського Аркадія Захаровича, україн-

ського письменника, сценариста, перекладача (1911–1969). 

– 50 років від дня смерті Нечеса Павла Федоровича, українського орга-

нізатора кіновиробництва, сценариста (1891–1969). 

11 – 120 років від дня народження Барвінської Феодосії Андріївни, укра-

їнської театральної актриси, народної артистки УРСР (1899–1966). 

– 110 років від дня народження Приймака Бориса Івановича, україн-

ського архітектора, народного архітектора СРСР (1909–1996). 

– 95 років від дня народження Домнича Анатолія Трохимовича, україн-

ського художника-монументаліста, графіка, заслуженого працівника культури 

України (1924–2007). 

– 95 років від дня народження Оберюхтіна Михайла Дмитровича, укра-

їнського баяніста, педагога, заслуженого діяча мистецтв України (1924–1993). 

– 90 років від дня народження Мєстечкіна Григорія Абрамовича, україн-

ського сценариста, драматурга, мистецтвознавця, журналіста та педагога, за-

служеного працівника культури України (1929–2005). 
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– 75 років від дня народження Шерстюка Валентина Панасовича, укра-

їнського піаніста, педагога, заслуженого діяча мистецтв України (1944). 

12 – 90 років від дня народження Безано-Пірадової Елеонори Володи-

мирівни, української піаністки, концертмейстера-акомпаніатора, народної арти-

стки України (1929–2012). 

– 70 років від дня народження Заболотного Івана Петровича, українсь-

кого хорового диригента, педагога, заслуженого діяча мистецтв України (1949). 

– 55 років від дня народження Гнатюка Анатолія Васильовича, україн-

ського актора театру і кіно, телеведучого, народного артиста України (1964). 

– 115 років від дня смерті Підвисоцького Костянтина Осиповича, укра-

їнського театрального актора та режисера, драматурга (1851–1904). 

13 – 160 років від дня народження Горського Костянтина Костянти-

новича, українського і польського скрипаля, композитора, педагога, диригента, 

громадського діяча (1859–1924). 

– 145 років від дня народження Марка Черемшини (справж. – Семанюк 

Іван Юрійович), українського письменника і громадсько-культурного діяча 

(1874–1927). 

– 110 років від дня народження Старицького Мирослава Григоровича, 

українського співака (тенор), педагога, громадського діяча (1909–1969). 

– 85 років від дня народження Губаренка Віталія Сергійовича, укра-

їнського композитора, педагога, народного артиста України, лауреата Держав-

ної премії УРСР ім. Т. Г. Шевченка (1934–2000). 

– 125 років від дня смерті Ге Миколи Миколайовича, українського і ро-

сійського живописця, портретиста, педагога, громадського діяча (1831–1894). 

14 – 200 років від дня народження Витвицького Софрона, українського 

письменника, етнографа, літературознавця, священика (1819–1879). 

– 105 років від дня народження Упеника Миколи Олександровича, 

українського поета, публіциста та сценариста (1914–1994). 

– 95 років від дня народження Колосової Реї Олександрівни, української 

театральної актриси, педагога, народної артистки України (1924–2008). 

– 95 років від дня народження Попової Людмили Іванівни, української 

театральної актриси, заслуженої артистки України (1924–2008). 

– 90 років від дня народження Силаєва Бориса Дмитровича, україн-

ського письменника і сценариста (1929–2005). 

– 80 років від дня народження Кушкової-Шевченко Лідії Степанівни, 

української театральної актриси та режисера, народної артистки України (1939). 

– 75 років від дня народження Дацика Миколи Володимировича, 

українського хормейстера, композитора, педагога, заслуженого діяча мистецтв 

України (1944–2012). 

– 100 років від дня смерті Мурашка Олександра Олександровича, 

українського живописця, педагога, громадського діяча (1875–1919). 

15 – 115 років від дня народження Таранова Гліба Павловича, укра-

їнського композитора, педагога, мистецтвознавця, заслуженого діяча мистецтв 

УРСР (1904–1989). 
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– 105 років від дня народження Андрєєвої Олени Федорівни, українського 

композитора, музикознавця (1914–2007). 

– 100 років від дня народження Шаповала Миколи Терентійовича, 

українського письменника (1919–1982). 

– 70 років від дня народження Чорногуз Олени Іванівни, українського 

художника декоративно-ужиткового мистецтва (художній текстиль; 1949). 

16 – 130 років від дня народження Суходольського Володимира Олек-

сійовича, українського драматурга (1889–1962).  

– 65 років від дня народження Куркова Георгія Володимировича, укра-

їнського піаніста, диригента, педагога, заслуженого діяча мистецтв України 

(1954). 

– 65 років від дня народження Пилатюка Ігоря Михайловича, укра-

їнського скрипаля, диригента, педагога, культурно-громадського діяча, народ-

ного артиста України (1954). 

17 – 105 років від дня народження Жарка Федора Аврамовича, укра-

їнського співака-бандуриста, збирача фольклору, заслуженого артиста УРСР 

(1914–1986). 

– 340 років від дня смерті Гаватовича (Гават) Якуба, українського і поль- 

ського письменника, священика, педагога, церковного та культурно-освітнього 

діяча, перекладача (1598–1679). 

18 – 75 років від дня народження Чайковського Сергія Михайловича, 

українського музеєзнавця, заслуженого працівника культури України (1944). 

19 – 90 років від дня народження Тимохіна Володимира Ілліча, україн-

ського співака (тенор), педагога, народного артиста України (1929–1999). 

– 85 років від дня народження Оленської-Петришин Аркадії, україн-

ського живописця і графіка, громадського діяча  у США (1934–1996). 

20 – 185 років від дня народження Лазаревського Олександра Матві-

йовича, українського історика, джерелознавця, бібліографа, видавця та громад-

ського діяча (1834–1902). 

– 80 років від дня народження Василашка Василя Федоровича, 

українського поета, публіциста, заслуженого журналіста України (1939). 

– 65 років від дня народження Дмітруха Миколи Антоновича, укра-

їнського живописця і графіка, педагога, заслуженого художника України 

(1954). 

– 65 років від дня народження Севиріної Євгенії Михайлівни, україн-

ської театральної актриси, заслуженої артистки України (1954–2016). 

– 90 років від дня смерті Чикаленка Євгена Харлампійовича, 

українського публіциста, видавця, мецената, громадсько-політичного діяча 

(1861–1929). 

21 – 75 років від дня народження Коровицького Олександра Олексан-

дровича, українського дизайнера одягу, педагога, заслуженого діяча мистецтв 

України (1944). 

 – 390 років від дня смерті Зиморовича Симона, українського та поль-

ського поета (1608–1629). 



Червень   
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22 – 85 років від дня народження Загребельного Павла Івановича, укра- 

їнського актора театру і кіно, режисера, педагога, народного артиста України 

(1934–1997). 

– 85 років від дня народження Рудницької Нонни Василівни, україн-

ської театральної актриси, народної артистки України (1934–2012). 

– 75 років від дня народження Фелдеші Петра Андрійовича, україн-

ського графіка, заслуженого художника України (1944). 

– 70 років від дня смерті Багрія Олександра Васильовича, українського 

літературознавця, бібліографа, педагога (1891–1949). 

23 – 130 років від дня народження Ахматової (справж. – Горенко) Анни 

Андріївни, російської поетеси українського походження (1889–1966). 

– 105 років від дня народження Чистякова Бориса Ілліча, українського 

диригента, народного артиста УРСР (1914–1980). 

– 90 років від дня народження Погребенника Федора Петровича, укра-

їнського культуролога, літературо- та книгознавця, бібліографа, лауреата Дер-

жавної премії УРСР ім. Т. Г. Шевченка, заслуженого діяча науки і техніки 

України (1929–2000). 

– 80 років від дня народження Іллі Валерія Павловича, українського 

поета (1939–2005). 

– 65 років від дня народження Пікуш Марії Іванівни, українського ху-

дожника декоративно-ужиткового мистецтва (петриківський розпис), заслуже-

ного майстра народної творчості України (1954). 

– 65 років від дня народження Шевченка Віталія Федоровича, українсь-

кого письменника, журналіста, педагога, громадського і політичного діяча, за-

служеного журналіста України (1954). 

– 60 років від дня смерті Слуцького Михайла Яковича, українського кіно-

режисера, заслуженого діяча мистецтв УРСР, лауреата Державної премії СРСР 

(1907–1959). 

24 – 155 років від дня народження Бальца Володимира Степановича, 

українського живописця (1864–1939). 

– 125 років від дня народження Січинського Володимира Юхимовича, 

українського художника-графіка, архітектора, мистецтвознавця, бібліографа 

(1894–1962). 

– 60 років від дня народження Швець Надії Федорівни, українського 

художника театру, заслуженого художника України (1959). 

– 40 років від дня смерті Федченка Василя Харлампійовича, україн-

ського скульптора, заслуженого діяча мистецтв УРСР, лауреата Державної пре-

мії УРСР ім. Т. Г. Шевченка (1907–1979). 

25 –  60 років від дня народження Бєляєвої Мирослави В’ячеславівни, 

українського майстра декоративно-ужиткового мистецтва (художнє ткацтво), 

заслуженого майстра народної творчості України (1959). 

 – 65 років від дня смерті Бурської Інни Володимирівни, української 

співачки (мецо-сопрано, контральто), педагога у США (1887–1954). 



Червень   
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26 – 80 років від дня народження Куценка Віталія Даниловича, україн-

ського диригента, педагога, заслуженого діяча мистецтв України (1939). 

– 70 років від дня народження Магаляса Василя Петровича, україн-

ського живописця і графіка, педагога, заслуженого діяча мистецтв України (1949). 

27 – 150 років від дня народження Боцяновського Володимира Теофі-

ловича, українського письменника, перекладача (1869–1943). 

– 115 років від дня народження Кузьмича Володимира Савича, україн-

ського письменника (1904–1943). 

28 – 110 років від дня народження Вігурської Галини Василівни, україн-

ської письменниці та перекладача (1909–1990). 

– 75 років від дня смерті Давидова Олександра Михайловича (справж. – 

Левенсон Ізраїль Мойсейович), українського та російського співака (лірико-драма-

тичний тенор), режисера, педагога, заслуженого артиста Республіки (1872–1944). 

29 – 90 років від дня народження Черкасова Володимира Ілліча, укра-

їнського живописця, графіка, педагога, заслуженого художника України (1929). 

– 85 років від дня народження Сосюри Людмили Андріївни, української 

актриси театру і кіно, народної артистки України (1934). 

– 80 років від дня народження Греся Віктора Степановича, українського 

кінорежисера та актора, сценариста, народного артиста України (1939). 

– 80 років від дня народження Козіна Вадима Венедиктовича, україн-

ського скрипаля, педагога, заслуженого діяча мистецтв України (1939). 

30 – 195 років від дня народження Концевича Олександра, українського 

співака (бас-баритон), театрального актора (1824–1894). 

– 145 років від дня народження Лосського Володимира Аполлоновича, 

українського та російського співака (бас), режисера, педагога, заслуженого 

артиста Республіки (1874–1946). 

– 70 років від дня народження Гончара Петра Івановича, українського 

художника-монументаліста, живописця, культуролога, музеєзнавця, заслужено-

го діяча мистецтв України (1949). 

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

їнського співака (тенор), актора оперети, педагога, народного артиста України 

(1949). 



Липень   
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ЛЛ ИИ ПП ЕЕ НН ЬЬ   
1 – 125 років від дня народження Волинця Стефана Федоровича, україн-

ського співака (драматичний тенор; 1894–1938). 

– 85 років від дня народження Грабовського Ігоря Авксентійовича, 

українського режисера-документаліста, заслуженого діяча мистецтв УРСР, лау-

реата Державної премії УРСР ім. Т. Г. Шевченка (1934–1992). 

– 85 років від дня народження Саварі Станіслава Віталійовича, україн-

ського піаніста, концертмейстера, педагога, народного артиста України (1934). 

– 80 років від дня народження Глущенка Володимира Андрійовича, 

українського майстра декоративно-ужиткового мистецтва (петриківський роз-

пис), заслуженого майстра народної творчості України (1939). 

– 80 років від дня народження Носаня Сергія Лукича, українського про-

заїка, публіциста, драматурга, заслуженого діяча мистецтв України (1939). 

– 70 років від дня народження Коновалова Миколи Тимофійовича, 

українського актора, заслуженого артиста України (1949). 

2 – 115 років від дня народження Чалого Дмитра Васильовича, 

українського літературознавця (1904–1985). 

– 110 років від дня народження Борзенка Сергія Олександровича, укра-

їнського і російського письменника, Героя Радянського Союзу (1909-1972). 

– 75 років від дня народження Рабенчука Володимира Семеновича, 

українського письменника, драматурга, публіциста, журналіста, заслуженого 

працівника культури України (1944). 

– 70 років від дня народження Марцинківського Олега Олексан-

дровича, українського композитора, співака, музиканта, педагога, народного 

артиста України (1949). 

3 – 160 років від дня народження Чирка Пилипа Антоновича, україн-

ського живописця (1859–1928). 

– 100 років від дня смерті Науменка Володимира Павловича, україн-

ського історика літератури, етнографа, педагога, журналіста, громадського діяча 

(1852–1919). 

4 – 75 років від дня народження Бабійчука Івана Антоновича, україн-

ського майстра декоративно-ужиткового мистецтва (художня обробка дерева), 

педагога, заслуженого майстра народної творчості України (1944–2015). 

– 70 років від дня народження Кучина Павла Захаровича, українського 

театрального режисера, педагога, заслуженого артиста України (1949). 

– 100 років від дня смерті Левинського Івана Івановича, українського 

архітектора, педагога, громадського діяча (1851–1919). 

5 – 120 років від дня народження Одрехівського Павла Васильовича, 

українського майстра декоративно-ужиткового мистецтва (рельєфне різьблення 

по дереву; 1899–1973). 

– 80 років від дня народження Голоти Володимира Васильовича, 

українського режисера театру і телебачення, театрознавця, критика, педагога 

(1939–1996). 



Липень   
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– 80 років від дня народження Морозенка Павла Семеновича, укра-

їнського та російського актора театру і кіно, заслуженого артиста УРСР (1939–

1991). 

– 55 років від дня народження Гончаренка Юрія Євгеновича, 

українського живописця, графіка, педагога (1964). 

6 – 100 років від дня народження Муедінова Рустема Османовича, 

кримськотатарського письменника, драматурга, журналіста  (1919–2012). 

– 65 років від дня народження Литвинова Олексія Ігоровича, 

українського хореографа, педагога, заслуженого працівника культури України 

(1954–2014). 

7 – 150 років від дня народження Топольницького Генрика Генри-

ковича, українського композитора, піаніста, музичного та культурно-громад-

ського діяча (1869–1920). 

– 60 років від дня народження Козак-Ділети Іванни Володимирівни, 

українського художника декоративно-ужиткового мистецтва (кераміка; 1959). 

8 – 90 років від дня народження Карпова Миколи Олексійовича, 

українського кінодраматурга, заслуженого працівника культури України (1929–

2003). 

– 90 років від дня народження Луканьова Миколи Діонісійовича, 

українського кінооператора (1929–2004). 

– 30 років від дня смерті Майбороди Платона Іларіоновича, українсько-

го композитора, народного артиста СРСР, лауреата Державної премії СРСР, ла-

уреата Державної премії УРСР ім. Т.Г. Шевченка (1918–1989).  

9 – 80 років від дня народження Калинця Ігоря Мироновича, українсь-

кого письменника, редактора, громадського діяча, лауреата Державної премії 

України ім. Т. Г. Шевченка (1939). 

– 80 років від дня народження Карпинець Ірини-Ізяслави Іванівни, 

українського живописця, графіка, сценографа, заслуженого діяча мистецтв Ук-

раїни (1939). 

10 – 100 років від дня народження Дабагяна Івана Лазаровича, україн-

ського архітектора, педагога, заслуженого архітектора УРСР (1919–1979). 

– 80 років від дня народження Мицика Мирослава Федоровича, україн-

ського фольклориста, поета, журналіста (1939–1965). 

– 80 років від дня народження Ситника Аліма Івановича, українського 

режисера театру, народного артиста України (1939–2008). 

11 – 160 років від дня народження Риба Євгена Августовича, україн-

ського композитора і диригента, скрипаля, педагога (1859–1924). 
– 80 років від дня народження Нечерди Бориса Андрійовича, україн-

ського поета-шістдесятника, лауреата Національної премії України імені Тараса 

Шевченка (1939–1998). 

– 65 років від дня народження Загуменної Віри Вікторівни, українського 

бібліографа, бібліотекознавця, педагога, науковця, заслуженого працівника 

культури України (1954). 



Липень   
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– 65 років від дня народження Калиновської Ірини Миколаївни, 

української органістки, піаністки, народної артистки України (1954). 

– 65 років від дня смерті Яблонського Анатоля, українського живописця 

(1912–1954). 

12 – 120 років від дня народження Коцюбинської Ірини Михайлівни, 

українського літературознавця, заслуженого працівника культури УРСР  

(1899–1977). 

– 95 років від дня народження Юхимовича Василя Лукича, україн-

ського поета-пісняра, сценариста, журналіста, заслуженого діяча мистецтв 

України (1924–2002). 

– 85 років від дня народження Маландія Олександра Миколайовича, 

українського письменника, заслуженого діяча мистецтв України (1934). 

– 85 років від дня народження Москаленка Анатолія Захаровича, укра-

їнського письменника, заслуженого журналіста України (1934–1999). 

– 80 років від дня народження Басселя Валерія Михайловича, україн-

ського актора театру і кіно, режисера, заслуженого артиста України (1939). 

– 80 років від дня народження Паламаренка Анатолія Несторовича, 

українського майстра художнього слова, Героя України, народного артиста Ук-

раїни, лауреата Державної премії України ім. Т. Г. Шевченка (1939). 

– 70 років від дня народження Лесіва Василя Петровича, українського  

письменника, сценариста, журналіста, заслуженого діяча мистецтв України 

(1949). 

13 – 125 років від дня народження Бабеля (справж. – Бобель) Ісака 

Еммануїловича, російського письменника родом з України, драматурга, сцена-

риста, журналіста та перекладача (1894–1940). 

– 90 років від дня народження Прокоповича Бориса Мироновича, 

українського театрального режисера, народного артиста УРСР (1929–1980). 

– 85 років від дня народження Гери Олексія Григоровича, українського 

художника декоративного скла, заслуженого майстра народної творчості Укра-

їни (1934–2006). 

– 70 років від дня народження Нестеренка Петра Володимировича, 

українського мистецтвознавця, педагога (1949). 

– 70 років від дня смерті Левицької (справж. – Левицька-Крушельни-

цька) Галини Львівни, української піаністки і педагога (1901–1949).  

14 – 85 років від дня народження Гонтара Анатолія Олексійовича, 

українського живописця, графіка, заслуженого художника України (1934–2005). 

– 80 років від дня народження Миська Валентина Вікторовича, україн-

ського письменника, журналіста, громадського діяча (1939–2014). 

– 75 років від дня народження Олійника Богдана Степановича, україн-

ського живописця, педагога, заслуженого художника України (1944). 

– 75 років від дня народження Рйопки Івана Васильовича, українського  

художника декоративно-ужиткового мистецтва (кераміка), заслуженого майстра на-

родної творчості України (1944). 
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– 70 років від дня народження Тютюнник Алли Миколаївни, україн-

ської письменниці, сценариста і журналіста (1949). 

– 65 років від дня народження Кашки Володимира Васильовича, україн-

ського письменника (1954–2006). 

15 – 80 років від дня народження Мовчана Павла Михайловича, 

українського поета, перекладача, кінодраматурга, сценариста, журналіста, гро-

мадського  і політичного діяча, заслуженого діяча мистецтв України, лауреата 

Державної премії України ім. Т. Г. Шевченка (1939). 

– 80 років від дня народження Ганжі Петра Олександровича, укра-

їнського художника-монументаліста, мистецтвознавця, майстра декоративно-

ужиткового мистецтва (кераміка; 1939). 

– 80 років від дня народження Джамагорцян Аліси Варткесівни, 

української співачки (мецо-сопрано), педагога, заслуженої артистки України 

(1939). 

– 75 років від дня народження Кітели Ярослава Івановича, українського 

художника декоративно-ужиткового мистецтва (скло), заслуженого художника 

України (1944). 

– 75 років від дня народження Чембержі Михайла Івановича, укра-

їнського композитора, педагога, науковця, громадського діяча, народного арти-

ста України (1944–2018). 

– 60 років від дня народження Каспрук Тетяни Андріївни, української 

театральної актриси, педагога, заслуженої артистки України (1959). 

– 95 років від дня смерті Масляка Володимира Івановича, українського 

письменника, перекладача, публіциста, літературного критика та журналіста 

(1858–1924). 

16 – 145 років від дня народження Бокшая Іоанна  Бертолоновича, 

українського та угорського композитора, хорового диригента, педагога, свяще-

ника (1874–1940). 

– 110 років від дня народження Мельничук Оксани (справж. – Галінадзе 

Маріне), української поетеси, перекладача (1909–1986). 

– 100 років від дня народження Охріменка Павла Павловича, укра-

їнського літературознавця, фольклориста, перекладача, педагога (1919–1997). 

17 – 85 років від дня народження Сабельникова Ігоря Анатолійовича, 

українського сценариста, лауреата Державної премії УРСР ім. Т. Г. Шевченка 

(1934–1999). 

– 85 років від дня народження Струцюка Йосипа Георгійовича, укра-

їнського письменника, драматурга, публіциста, заслуженого діяча мистецтв 

України (1934). 

– 60 років від дня народження Османова Ділявера (Дилявер Осман), 

кримськотатарського поета, перекладача, драматурга, заслуженого журналіста 

України, заслуженого діяча мистецтв Татарстану та АРК (1959). 

18 – 135 років від дня народження Коханенко (справж. – Рубчак) 

Климентини Дем’янівни, української театральної актриси (1884–1929). 
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– 80 років від дня народження Бровді Лариси Олександрівни, україн-

ського художника декоративно-ужиткового мистецтва (гобелен), заслуженого 

художника України (1939). 

19 – 110 років від дня народження Тимчука Романа, українського актора 

і режисера у США (1909–1991). 

– 90 років від дня народження Зубченко Галини Олександрівни, 

українського живописця-монументаліста, громадської діячки (1929–2000). 

– 90 років від дня народження Родя Володимира Івановича, україн-

ського театрального актора, народного артиста України (1929–2013). 

– 80 років від дня народження Гузика Валерія Пантелеймоновича, 

українського кінорежисера-документаліста, педагога (1939–2015). 

– 70 років від дня народження Бастюка Богдана Івановича, україн-

ського письменника, гумориста, заслуженого працівника культури України 

(1949–2014). 

– 65 років від дня народження Малахова Віталія Юхимовича, україн-

ського театрального режисера, народного артиста України, лауреата Національ-

ної премії України імені Тараса Шевченка (1954). 

– 65 років від дня народження Пшеничного Миколи Івановича, україн-

ського поета, публіциста, видавця, краєзнавця, громадського діяча (1954). 

20 – 110 років від дня народження Базилівського Миколи Пимоновича, 

українського театрознавця, літературознавця, публіциста (1909–1993). 

– 75 років від дня народження Ненцінського Анатолія Йосиповича, 

українського поета, заслуженого журналіста України (1944). 

– 75 років від дня народження Омельчука Юрія Олексійовича, україн-

ського режисера-документаліста, сценариста (1944). 

– 70 років від дня народження Ландковського Леоніда Олександро-

вича, українського актора театру, заслуженого артиста України (1949). 

– 70 років від дня народження Федоришина Петра Степановича, україн-

ського публіциста, редактора, педагога, заслуженого журналіста України (1949). 

– 65 років від дня народження Гутовського Володимира Олексійовича, 

українського кінооператора, заслуженого діяча мистецтв України (1954). 

– 65 років від дня народження Кривня Михайла Яковича, українського 

співака (тенор), педагога, народного артиста України (1954). 

– 60 років від дня народження Дуляби Ольги Володимирівни, україн-

ської бандуристки, заслуженого працівника культури України (1959). 

21 – 135 років від дня народження Петуся Андрія Юхимовича, українсь-

кого художника, педагога (1884–1958). 

– 110 років від дня народження Шолтеса Золтана Івановича, українського 

живописця, заслуженого художника УРСР (1909–1990). 

– 105 років від дня народження Кацмана Ісаака Соломоновича, ук-

раїнського кінооператора, лауреата Державної премії СРСР (1914–1983). 

– 70 років від дня народження Коробової Наталії Володимирівни, укра-

їнського живописця, графіка, дизайнера (1949). 
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– 60 років від дня народження Кудрі Наталії Іванівни, української актри-

си театру і кіно, народної артистки України (1959). 

22 – 175 років від дня народження Ганицького Тадея Денисовича, 

українського скрипаля, диригента, композитора, педагога (1844–1937). 

– 105 років від дня народження Селівачова Романа Олексійовича, укра-

їнського графіка (1914–1995). 

– 95 років від дня народження Горчинського Анатолія Аркадійовича, 

українського театрального режисера, композитора, співака (баритон), народно-

го артиста України (1924–2007). 

– 90 років від дня народження Довганя Володимира Захаровича, 

українського кінорежисера, сценариста, заслуженого діяча мистецтв України 

(1929–2006). 

– 70 років від дня народження Горделадзе Людмили Борисівни, україн-

ського кінокритика, організатора кінопрокату (1949). 

– 65 років від дня народження Слободської Тетяни Максимівни, укра-

їнської кіноактриси, заслуженої артистки України (1954–2013). 

– 75 років від дня смерті Олександра Олеся (справж. – Кандиба Олек-

сандр Іванович), українського письменника, драматурга, громадського діяча 

(1878–1944). 

23 – 130 років від дня народження Глушкова Петра Тарасовича, укра-

їнського композитора, педагога (1889–1966). 

– 120 років від дня народження Ульянова Петра Мартиновича, україн-

ського скульптора, педагога (1899–1964). 

– 65 років від дня народження Кудлай Алли Петрівни, української 

співачки (сопрано), педагога, народної артистки України (1954). 

– 65 років від дня народження Рябченка Василя Сергійовича, україн-

ського живописця, графіка, фотохудожника (1954). 

– 65 років від дня народження Шиніна Олександра Степановича, 

українського живописця, педагога, заслуженого діяча мистецтв України (1954). 

– 60 років від дня народження Добко Тетяни Василівни, української 

поетеси, науковця у галузі бібліотекознавства, бібліографознавства та книго-

знавства, громадської діячки (1959).  

– 50 років від дня народження Солов’я Олеся Васильовича, україн-

ського живописця, педагога, заслуженого діяча мистецтв України (1969). 

24 – 155 років від дня народження Франко (Хоружинська) Ольги 

Федорівни, українського видавця та громадського діяча (1864–1941). 

– 95 років від дня народження Шевченка Федора Федоровича, україн-

ського живописця, заслуженого художника УРСР (1924–1980). 

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

ського художника декоративно-ужиткового мистецтва (фарфор), фотохудож-

ника (1939). 

– 55 років від дня смерті Рильського Максима Тадейовича, українського 

поета, перекладача, публіциста, літературо- та мовознавця, громадського діяча, 

академіка АН УРСР, лауреата державних премій СРСР і УРСР (1895–1964). 
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25 – 150 років від дня народження Косача Михайла Петровича, україн-

ського письменника, перекладача, науковця (1869–1903). 

– 145 років від дня народження Кузіва Ілька Степановича, українського 

фольклориста, перекладача, священика (1874–1916). 

– 120 років від дня народження Кодьєва Петра Івановича, українського 

живописця (1899–1968). 

– 105 років від дня народження Яковенко Олени Миколаївни, україн-

ського живописця, графіка (1914–1999). 

– 80 років від дня народження Степаненко Світлани Іванівни, україн-

ського організатора кіновиробництва, сценариста, заслуженого працівника куль 

тури України (1939). 

– 65 років від дня народження Теленька Богдана Петровича, україн-

ського письменника, публіциста, журналіста, громадського діяча (1954). 

– 120 років від дня смерті Тарновського Василя Васильовича (молод-

шого), українського громадського і культурного діяча,  колекціонера україн-

ської старовини, мецената (1838–1899). 

26 – 90 років від дня народження Божка Володимира Олександровича, 

українського театрального актора та режисера, педагога, заслуженого діяча 

мистецтв України (1929–1997). 

27 – 170 років від дня народження Купчанка Григорія Івановича, укра-

їнського фольклориста, етнографа і письменника (1849–1902). 

– 95 років від дня народження Довбошинського Данила Даниловича, 

українського живописця, графіка, заслуженого художника України (1924–2012). 

– 90 років від дня народження Гнатюка Івана Федоровича, українського 

письменника, перекладача, лауреата Національної премії України імені Тараса 

Шевченка (1929–2005). 

– 90 років від дня народження Кудрі Володимира Івановича, україн-

ського кінооператора (1929–1991). 

– 65 років від дня народження Домшинського Володимира Васильо-

вича, українського композитора, аранжувальника, педагога, громадського дія-

ча, заслуженого діяча мистецтв України (1954). 

– 65 років від дня народження Сіми-Павлишин Наталії Юріївни, укра-

їнського живописця, заслуженого художника України (1954). 

28 – 120 років від дня народження Домашенка Георгія Феодосійовича, 

українського архітектора (1899–1965). 

– 95 років від дня народження Овсійчука Володимира Антоновича, 

українського мистецтвознавця, педагога, заслуженого діяча мистецтв України, 

лауреата Державної премії України ім. Т. Г. Шевченка (1924–2016). 

29 – 170 років від дня народження Олени Пчілки (справж. – Косач Ольга 

Петрівна), української письменниці, фольклориста, етнографа, мецената, перек-

ладача, редактора-видавця та громадського діяча (1849–1930). 

– 105 років від дня народження Сулименка Петра Степановича, україн-

ського живописця, заслуженого діяча мистецтв України (1914–1996). 
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– 95 років від дня народження Тонюка Дмитра Федоровича, україн-

ського майстра декоративно-ужиткового мистецтва (різьблення по дереву), зас-

луженого майстра народної творчості УРСР (1924–1977). 

– 90 років від дня народження Ельгісера Йосипа Мойсейовича, україн-

ського композитора, піаніста, педагога, музично-громадського діяча, заслуже-

ного діяча мистецтв України (1929–2014). 

– 90 років від дня народження Харабета Юхима Вікторовича, україн-

ського скульптора-медальєра, заслуженого діяча мистецтв України (1929–2004). 

30 – 135 років від дня народження Налепинської-Бойчук Софії Олек-

сандрівни, українського графіка, педагога (1884–1937). 

– 135 років від дня народження Наумова Павла Семеновича, україн-

ського живописця і графіка (1884–1942). 

– 110 років від дня народження Сливки Олександра Івановича, україн-

ського письменника, драматурга (1909–2008). 

– 105 років від дня народження Муравського Павла Івановича, україн-

ського хорового диригента, педагога, Героя України, народного артиста Украї-

ни, лауреата Державної премії УРСР ім. Т. Г. Шевченка (1914–2014). 

31 – 100 років від дня народження Рябініна Миколи Леонідовича, укра-

їнського скульптора, народного художника України, лауреата Державної премії 

СРСР (1919–1992). 

– 70 років від дня народження Адаменка Станіслава Михайловича, 

українського художника монументально-декоративного мистецтва, народного ху-

дожника України, лауреата Державної премії УРСР у галузі архітектури (1949).
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СС ЕЕ РР ПП ЕЕ НН ЬЬ   
1 – 130 років від дня народження Заклинського Корнила Романовича, 

українського літературознавця, поета, педагога, перекладача, фольклориста, 

культурно-освітнього та громадсько-політичного діяча (1889–1966). 

– 130 років від дня народження Овчаренка Василя Івановича, україн-

ського композитора, педагога, диригента у США (1889–1974). 

– 95 років від дня народження Біласа Михайла Якимовича, україн-

ського художника декоративно-ужиткового мистецтва (текстиль), народного 

художника України (1924–2016). 

– 95 років від дня народження Вєтрова Ігоря Олександровича, україн-

ського кіноактора та режисера (1924–1998). 

– 90 років від дня народження Карапиша Борислава Тимофійовича, 

українського письменника, літературного редактора (1929–2005). 

– 90 років від дня народження Рапай Ольги Перецівни, українського 

скульптора (1929–2012). 

– 80 років від дня народження Тимошенка Бориса Олексійовича, 

українського письменника (1939–2014). 

– 70 років від дня народження Кучерявої Зої Олексіївни, української 

письменниці, педагога, заслуженого діяча мистецтв України (1949). 

– 70 років від дня народження Садовського Леоніда Вікторовича, укра-

їнського режисера театру і телебачення, педагога, заслуженого діяча мистецтв 

України (1949). 

– 70 років від дня народження Семешка Анатолія Андрійовича, україн-

ського баяніста, педагога, музично-громадського діяча, заслуженого діяча мис-

тецтв України (1949). 

– 70 років від дня народження Трубчанінова Віктора Івановича, україн-

ського графіка, заслуженого художника України (1949). 

– 50 років від дня смерті Гмирі Бориса Романовича, українського спі-

вака (бас), народного артиста СРСР, лауреата Державної премії СРСР (1903–

1969). 

2 – 95 років від дня народження Хмельницького Олександра Анато-

лійовича, українського живописця, педагога, народного художника України 

(1924–1998). 

– 80 років від дня народження Кондратенка Юрія Степановича, україн-

ського художника монументально-декоративного мистецтва, плакатиста, гро-

мадського діяча (1939). 

– 60 років від дня народження Майорової Олександри Генріхівни, укра-

їнської артистки балету, балетмейстера, педагога, заслуженої артистки України 

(1959). 

3 – 150 років від дня народження Яремича Степана Петровича, україн-

ського і російського художника, мистецтвознавця (1869–1939). 
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– 80 років від дня народження Дяченка Анатолія Давидовича, україн-

ського живописця і графіка, педагога (1939–2017). 

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

ського художника монументального та декоративно-ужиткового мистецтва 

(різьблення по дереву), педагога, заслуженого художника України (1949). 

4 – 165 років від дня народження Заньковецької (справж. – Адасовська) 

Марії Костянтинівни, української актриси, театральної та громадської діячки, 

народної артистки Республіки (1854–1934). 

– 85 років від дня народження Авраменка Олександра Івановича, 

українського письменника, журналіста (1934–1974). 

– 80 років від дня народження Потапенка Олексія Григоровича, україн-

ського художника станкового та монументального живопису, заслуженого ху-

дожника України (1939). 

– 75 років від дня народження Чернова Віктора Івановича, українського 

живописця, педагога, заслуженого художника України (1944–2017). 

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

їнського архітектора, лауреата Державної премії УРСР ім. Т. Г. Шевченка (1949). 

– 55 років від дня народження Анурова Олександра Олександровича, 

українського актора театру і кіно, режисера (1964–2015). 

5 – 190 років від дня народження Дмитрієва Миколи Дмитровича, 

українського та російського композитора, піаніста, диригента, педагога (1829–

1893). 

– 175 років від дня народження Рєпіна Іллі Юхимовича, російського 

живописця українського походження (1844–1930). 

– 120 років від дня народження Антоненка-Давидовича (справж. – Дави-

дов) Бориса Дмитровича, українського письменника, перекладача, громад-

ського діяча, лауреата Державної премії України ім. Т. Г. Шевченка (1899–1984). 

– 120 років від дня народження Злидня Федора Євтихійовича, україн-

ського письменника і журналіста (1899–1938). 

– 60 років від дня народження Гончаренка Олега Миколайовича, 

українського письменника, публіциста, перекладача, краєзнавця, громадського 

діяча (1959). 

6 – 130 років від дня народження Гофштейна Давида Наумовича, укра-

їнського і єврейського поета, перекладача (1889–1952). 

– 90 років від дня народження Тимошина Валентина Петровича, україн-

ського театрального актора та режисера, народного артиста України (1929–1993). 

– 75 років від дня народження Ітигілова Олександра Атайовича, укра-

їнського кінооператора, кінорежисера, сценариста, заслуженого діяча мистецтв 

УРСР (1944–1990). 

– 75 років від дня народження Сандюк Стефанії Миколаївни, українсь-

кого художника декоративно-ужиткового мистецтва (декоративний розпис; 

1944–2003). 
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– 75 років від дня народження Толкачова Іллі Зіновійовича, українсько-

го живописця, графіка, монументаліста (1944–2007). 

– 70 років від дня народження Безсмертного Олександра Миколайови-

ча, українського театрального актора, народного артиста України (1949). 

7 – 200 років від дня народження Куліша Пантелеймона Олександро-

вича, українського письменника, перекладача, фольклориста, етнографа, кри-

тика, редактора, видавця, культурно-освітнього діяча (1819–1897). 

– 75 років від дня народження Гіді Ендре Ференцовича, українського 

художника декоративно-ужиткового мистецтва (кераміка), заслуженого майстра 

народної творчості України (1944). 

8 – 195 років від дня народження Борковського Пантелеймона (сценіч. 

ім’я – Леон), українського співака (бас-профундо; 1824–1911). 

– 185 років від дня народження Федьковича Юрія (Осип) Адальбер-

товича, українського письменника, етнографа-фольклориста, драматурга, громад-

ського діяча (1834–1888). 

– 115 років від дня народження Задніпровського (справж. – Кононенко) 

Леоніда Сергійовича, українського театрального актора, заслуженого артиста 

УРСР, лауреата Державної премії СРСР (1904–1971). 

– 105 років від дня народження Гая Олександра Дмитровича, україн-

ського актора театру і кіно, педагога, народного артиста СРСР, лауреата Дер-

жавної премії УРСР ім. Т. Г. Шевченка (1914–2000). 

– 90 років від дня народження Довгого Олексія Прокоповича, українсь-

кого письменника, поета-пісняра, перекладача, літературного критика, заслу-

женого діяча мистецтв України (1929–2017). 

– 80 років від дня народження Пасивенка Володимира Івановича, укра-

їнського художника-монументаліста, живописця, народного художника Украї-

ни, лауреата Державної премії України ім. Т. Г. Шевченка (1939). 

– 75 років від дня народження Кузьменко-Волошиної Валентини Федо-

рівни, української письменниці, майстра декоративного розпису, заслуженого 

майстра народної творчості України (1944). 

– 70 років від дня народження Чубура Василя Васильовича, українсько-

го поета, перекладача, літературного критика, журналіста (1949). 

9 – 115 років від дня народження Матвійчука Миколи Филимоновича, 

українського літературознавця, журналіста (1904–1993). 

– 65 років від дня народження Дячука Юрія Івановича, українського 

поета, журналіста, художника-дизайнера (1954). 

10 – 80 років від дня народження Курсіна Миколи Никифоровича, 

українського живописця, графіка, заслуженого майстра народної творчості Ук-

раїни (1939). 

– 60 років від дня народження Шабуніна Андрія Миколайовича, україн-

ського живописця, графіка, заслуженого художника України (1959). 
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11 – 140 років від дня народження Терещенка Каленика Мефодійовича, 

українського скульптора (1879–1969). 

– 125 років від дня народження Білецької Віри Юхимівни, українського 

етнографа і фольклориста (1894–1933). 

– 130 років від дня смерті Лозинського Йосипа Івановича, українського 

етнографа, мовознавця (1807–1889).  

12 – 115 років від дня народження Козланюка Петра Степановича, 

українського письменника, публіциста, громадського діяча (1904–1965). 

– 80 років від дня народження Ігуменцева Віктора Миколайовича, 

українського графіка, живописця, педагога, заслуженого художника України 

(1939). 

– 65 років від дня народження Лисенко Людмили Олександрівни, укра-

їнського мистецтвознавця, педагога, заслуженого діяча мистецтв України (1954). 

13 – 85 років від дня народження Коробова Григорія Семеновича, 

українського живописця, педагога, заслуженого діяча мистецтв України (1934). 

– 70 років від дня народження Курбали Євгена Михайловича, україн-

ського живописця, художника-монументаліста, графіка (1949). 

– 60 років від дня народження Кусько Галини Дмитрівни, українського 

художника декоративно-ужиткового мистецтва (текстиль), мистецтвознавця, 

педагога (1959). 

– 55 років від дня народження Процюка Степана Васильовича, україн-

ського поета, прозаїка, есеїста (1964). 

14 – 130 років від дня народження Добржинця Іллі Володимировича, укра-

їнського та російського скрипаля, диригента, педагога (1889–1960). 

– 105 років від дня народження Лученка Євгена Дмитровича, україн-

ського живописця, заслуженого художника України (1914–1994). 

– 95 років від дня народження Мамчича Степана Гавриловича, україн-

ського живописця (1924–1974). 

– 85 років від дня народження Катамая Богдана Васильовича, україн-

ського хорового диригента, композитора, педагога, музично-громадського дія-

ча, заслуженого працівника культури України (1934–2018). 

– 70 років від дня народження Дудченка Миколи Яковича, українського 

живописця, графіка, педагога, заслуженого художника України і АРК (1949). 

– 60 років від дня народження Ворошилова Андрія Миколайовича, 

українського хорового диригента, заслуженого діяча мистецтв України (1959). 

– 85 років від дня смерті Чардиніна (справж. – Красавцев або Красавчиков) 

Петра Івановича, українського та російського режисера, сценариста, актора, 

оператора німого кіно (1873–1934). 

15 – 200 років від дня народження Галагана Григорія Павловича, укра-

їнського громадського та культурно-освітнього діяча, мецената (1819–1888). 

– 150 років від дня народження Андрієвського Олександра Юхимовича, 

українського бібліографа-фольклориста і етнографа, педагога (1869–1930). 
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– 120 років від дня народження Гершковича Арона Лазаревича, 

українського режисера-документаліста (1899–1972). 

– 65 років від дня народження Яремчука Любомира Антоновича, україн-

ського скульптора, заслуженого художника України (1954). 

16 – 80 років від дня народження Юсуфова Різи, кримськотатарського 

диригента, поета, заслуженого діяча мистецтв України (1939). 

– 65 років від дня народження Литвиненко Лариси Павлівни, україн-

ського майстра декоративно-ужиткового мистецтва (вишивка), заслуженого 

майстра народної творчості України (1954). 

– 50 років від дня смерті Бернеса (справж. – Нейман) Марка Наумовича, 

російського кіноактора та естрадного співака родом з України, народного 

артиста РРФСР, лауреата Державної премії СРСР (1911–1969). 

17 – 255 років від дня народження Берлинського Максима Федоро-

вича, українського історика, археолога, педагога, архівіста, релігійного діяча 

(1764–1848). 
– 100 років від дня народження Жулкевського Івана Станіславовича, 

українського театрального актора, народного артиста України (1919–1999). 

– 80 років від дня народження Буніної Ірини Олексіївни, української та 

російської актриси театру і кіно, народної артистки України (1939–2017). 

– 80 років від дня народження Копилової Тетяни Миколаївни, україн-

ського хорового диригента, педагога, музично-громадського діяча, заслуженої 

артистки України (1939). 

– 70 років від дня народження Юзефовича Олексія Миколайовича, україн-

ського хорового диригента, педагога, заслуженого діяча мистецтв України (1949). 

18 – 100 років від дня народження Кустенка Костянтина Івановича, 

українського художника театру, заслуженого діяча мистецтв УРСР (1919–1977). 
– 85 років від дня народження Мазура Бориса Михайловича, україн-

ського театрального актора, заслуженого артиста України (1934–2010). 

– 75 років від дня народження Бессараба Валерія Олександровича, 

українського актора театру і кіно, народного артиста України (1944–2013). 

19 – 100 років від дня народження Швідлер Мальвіни Зіновіївни, 

української актриси театру і кіно, народної артистки України (1919–2011). 

– 95 років від дня народження Ломикіна Костянтина Матвійовича, україн-

ського живописця, народного художника України (1924–1993). 

– 85 років від дня народження Покулитого Костянтина Івановича, україн-

ського живописця, заслуженого художника України (1934–2006). 

– 70 років від дня народження Ткачука Миколи Платоновича, українсько-

го літературознавця, критика, педагога, заслуженого діяча науки і техніки України 

(1949). 
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– 70 років від дня народження Хім’яка В’ячеслава Антоновича, україн-

ського актора театру і кіно, режисера, педагога, громадського діяча, народного ар-

тиста України (1949). 

– 65 років від дня народження Остап’юка Петра Олексійовича, україн-

ського поета, педагога, громадського діяча (1954). 

– 65 років від дня народження Шинкарука Володимира Федоровича, 

українського письменника, композитора, педагога, заслуженого працівника ку-

льтури України (1954–2014). 

– 65 років від дня народження Яловської Тамари Миколаївни, україн-

ського організатора кінопрокату, заслуженого працівника культури України 

(1954). 

– 75 років від дня смерті Булаєнка Володимира Дмитровича, україн-

ського поета (1918–1944). 

20 – 125 років від дня народження Радченка Олександра Марковича, 

українського композитора, диригента, педагога, заслуженого артиста УРСР (1894–

1975). 

– 120 років від дня народження Саєнка Олександра Ферапонтовича, 

українського художника монументально-декоративного мистецтва, народного 

художника УРСР (1899–1985). 

– 100 років від дня народження Гончаренко Ніни Іванівни, української 

співачки (мецо-сопрано), педагога, народної артистки України (1919–1996). 

– 100 років від дня народження Доломана Євмена Михайловича, україн-

ського письменника (1919–2006). 

– 85 років від дня народження Байко Даниїли Яківни, української співачки 

(мецо-сопрано), педагога, народної артистки України, лауреата Державної премії 

УРСР ім. Т. Г. Шевченка (1929). 

– 85 років від дня народження Палаташа Івана Михайловича, україн-

ського художника декоративно-ужиткового мистецтва (художня обробка дере-

ва), заслуженого майстра народної творчості України (1934–2004). 

– 80 років від дня народження Селезньова Віталія Євдокимовича, 

українського театрального актора та режисера, письменника, драматурга, народ-

ного артиста України (1939). 

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

їнського прозаїка, сценариста, драматурга, заслуженого діяча культури Польщі, 

лауреата Державної премії УРСР ім. Т. Г. Шевченка (1939). 

– 60 років від дня народження Яструбецької Галини Іванівни, україн-

ської поетеси, публіциста, педагога (1959). 

– 75 років від дня смерті Липи Юрія Івановича, українського письмен-

ника, публіциста, історіографа, політолога та громадського діяча (1900–1944). 
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21 – 110 років від дня народження Желєзняка Омеляна Савелійовича, 

українського майстра художньої кераміки, заслуженого майстра народної твор-

чості УРСР (1909–1963). 

– 105 років від дня народження Залати Федора Дмитровича, україн-

ського письменника (1914–1993). 

– 55 років від дня смерті Городовенка Нестора Феофановича, україн-

ського хорового диригента, педагога, засновника і багаторічного керівника Дер-

жавної хорової капели України «Думка», заслуженого артиста УРСР (1885–1964). 

22 – 100 років від дня народження Моторного Олександра Давидовича, 

українського письменника, журналіста (1919–1977). 

– 80 років від дня народження Куца Валентина Павловича, українського 

живописця, заслуженого художника України (1939). 

– 60 років від дня народження Мінакова Станіслава Олександровича, 

українського письменника, перекладача, публіциста (1959). 

23 – 120 років від дня народження Жаренка Лаврентія Семеновича, 

українського живописця і графіка (1899–1977). 

– 115 років від дня народження Рибальченка Всеволода Петровича, 

українського композитора, педагога (1904–1988). 

– 115 років від дня народження Тягна Бориса Хомича, українського теа-

трального актора та режисера, педагога, народного артиста УРСР (1904–1964). 

– 95 років від дня народження Караффи-Корбут Софії Петрівни, україн-

ського графіка (1924–1996). 

24 – 125 років від дня народження Крижанівського Богдана Володими-

ровича, українського диригента, композитора, педагога, заслуженого артиста 

УРСР (1894–1955). 

– 110 років від дня народження Коваль Сузанни Василівни, української 

театральної актриси, заслуженої артистки УРСР (1909–1978). 

– 75 років від дня народження Вишенського Станіслава Олександро-

вича, українського поета (1944–2018). 

– 70 років від дня народження Алжнєва Юрія Борисовича, українського 

композитора, хорового диригента, піаніста, педагога, заслуженого діяча мистецтв 

України (1949). 

– 70 років від дня народження Ваврика Євгена Петровича, українського 

режисера театру і кіно, педагога, заслуженого діяча мистецтв України (1949–

2014). 

– 70 років від дня народження Мички (Мічка) Золтана Федоровича, 

українського живописця, народного художника України (1949–2017). 

25 – 105 років від дня народження Будникова Олександра Гаврило-

вича, українського живописця, педагога, заслуженого діяча мистецтв УРСР 

(1914–1982). 
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– 95 років від дня народження Загребельного Павла Архиповича, укра-

їнського письменника, сценариста, драматурга, Героя України, лауреата Дер-

жавної премії СРСР та Державної премії УРСР ім. Т. Г. Шевченка (1924–2009). 

– 90 років від дня народження Навроцького Василя Миколайовича, 

українського живописця, народного художника України (1929–2002). 

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

їнського письменника, редактора, лауреата Державної премії України ім. Т. Г. Шев- 

ченка (1939–2003). 

– 70 років від дня народження Дудіна В’ячеслава Вікторовича, україн-

ського художника декоративно-ужиткового мистецтва (художнє скло), заслу-

женого художника України (1949). 

– 70 років від дня народження Скибинського Яреми Антоновича, укра-

їнського диригента, народного артиста України (1949–2009). 

26 – 100 років від дня народження Вендзиловича Мирона Дем'яновича, 

українського архітектора, лауреата Державної премії УРСР ім. Т. Г. Шевченка 

(1919–1992). 

– 90 років від дня народження Понікарова Василя Андрійовича, україн-

ського живописця і графіка, заслуженого художника України (1929–2014). 

– 80 років від дня народження Старовойта Миколи Васильовича, 

українського літературознавця, гумориста, критика, педагога, заслуженого пра-

цівника освіти України (1939–2012). 

– 70 років від дня народження Чепурка Богдана Петровича, україн-

ського письменника, літературного критика, культуролога, народознавця та 

громадського діяча (1949). 

– 70 років від дня народження Щегельської Тетяни Костянтинівни, 

української письменниці, редактора, перекладача (1949). 

27 – 245 років від дня народження Білецького-Носенка Павла Павло-

вича, українського письменника, педагога, лексикографа (1774–1856). 

– 105 років від дня народження Мусієнка Оксентія Оксентійовича, 

українського поета (1914–1941). 

– 85 років від дня народження Лучука Володимира Івановича, україн-

ського поета, перекладача (1934–1992). 

– 80 років від дня народження Медвідя Петра Івановича, українського 

письменника, сценариста, громадського діяча, заслуженого журналіста України 

(1939). 

– 80 років від дня народження Трушковського Василя Тимофійовича, 

українського кінооператора, заслуженого діяча мистецтв України, лауреата 

Державної премії УРСР ім. Т. Г. Шевченка (1939–2003). 

– 80 років від дня народження Юрченка Анатолія Івановича, україн-

ського кіноактора (1939–2003). 
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– 65 років від дня народження Токарука Ігоря Петровича, українського 

живописця, графіка, заслуженого художника України (1954). 

28 – 130 років від дня народження Житченка Василя Андрійовича, 

українського народного співака-бандуриста (1889–1977). 

– 120 років від дня народження Ольховського Андрія, українського 

музикознавця, композитора, педагога у США (1899–1969). 

29 – 115 років від дня народження Ражби Якова Самійловича, україн-

ського скульптора-монументаліста (1904–1986). 

– 60 років від дня народження Домовицьких Наталії Володимирівни, 

українського художника декоративно-ужиткового мистецтва (медальєрне мис-

тецтво, кераміка; 1959). 

– 60 років від дня народження Якубовської Марії Степанівни, укра-

їнської письменниці, драматурга, критика, культуролога, громадського діяча 

(1959). 

– 50 років від дня смерті Кордюма Арнольда (Андрій) Володимировича, 

українського кіноактора, режисера та сценариста (1890–1969). 

30 – 90 років від дня народження Росоховатського Ігоря Марковича, 

українського письменника, журналіста (1929–2015). 

– 80 років від дня народження Пронича Дмитра Івановича, українського 

художника декоративно-ужиткового мистецтва (художня обробка дерева), за-

служеного художника України (1939–2001). 

– 65 років від дня народження Герасимова Леоніда Степановича, україн-

ського живописця і графіка, народного художника України (1954). 

31 – 65 років від дня народження Маркар’яна Володимира Вартанови-

ча, українського майстра декоративно-ужиткового мистецтва (художня обробка 

дерева, вибійка на тканині; 1954). 

– 50 років від дня народження Моткова Максима Михайловича, україн-

ського артиста балету, народного артиста України (1969). 
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ВВ ЕЕ РР ЕЕ СС ЕЕ НН ЬЬ   
1 – 85 років від дня народження Вернея Володимира Миколайовича, 

українського хорового диригента, педагога, заслуженого працівника культури 

України (1934). 

– 85 років від дня народження Пазенка Анатолія Федоровича, україн-

ського актора театру і кіно, народного артиста України, лауреата Державної 

премії УРСР ім. Т. Г. Шевченка (1934–2008). 

– 80 років від дня народження Савчука Петра Михайловича, україн-

ського хорового диригента, заслуженого артиста України (1939). 

– 60 років від дня народження Лапіної Ірини Іванівни, української арти-

стки музичної комедії, народної артистки України (1959). 

2 – 150 років від дня народження Братковського Романа, українського 

живописця (1869–1954). 

– 75 років від дня народження Алікберова Віталія Мурсаловича, україн-

ського живописця, поета, педагога, народного художника України (1944–2014). 

– 65 років від дня народження Панченка Володимира Євгеновича, 

українського письменника, літературознавця, критика, педагога (1954). 

3 – 155 років від дня народження Кононенка Мусія Степановича, 

українського письменника та громадського діяча (1864–1922). 

– 80 років від дня народження Дружбінського Валерія Івановича, укра-

їнського публіциста, журналіста, кінокритика (1939). 

– 75 років від дня народження Бухонської Лариси Володимирівни, 

українського хорового диригента, педагога, заслуженого діяча мистецтв Укра-

їни (1944). 

– 60 років від дня народження Дочинця Мирослава Івановича, україн-

ського письменника, журналіста, лауреата Національної премії України імені 

Тараса Шевченка (1959). 

– 60 років від дня народження Ткачикової Людмили Ігорівни, україн-

ського художника-аніматора, режисера (1959). 

4 – 60 років від дня народження Кандимова Юнуса Уразовича, крим-

ськотатарського письменника, публіциста, перекладача, історика, літературо-

знавця, заслуженого діча мистецтв України (1959–2005). 
– 65 років від дня смерті Павлося Антіна, українського скульптора-

різьбяра у США (1905–1954). 

5 – 90 років від дня народження Бєляєва Віктора Григоровича, україн-

ського літературознавця і критика (1929–2008). 

– 60 років від дня народження Лань Наталії Петрівни, української теат-

ральної актриси, народної артистки України (1959). 

– 55 років від дня народження Лозниці Сергія Володимировича, україн-

ського кінорежисера та сценариста білоруського походження (1964).  

6 – 95 років від дня народження Брайчевського Михайла Юліановича, 

українського історика, археолога, мистецтвознавця, заслуженого діяча науки і 

техніки України  (1924–2001). 
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– 85 років від дня народження Сумського В’ячеслава Гнатовича, укра-

їнського актора театру і кіно, народного артиста України (1934–2007). 

– 85 років від дня народження Ткаченка Олеся Миколайовича, україн-

ського графіка, заслуженого художника України (1934–2005). 

– 85 років від дня народження Харитонова Бориса Степановича, укра-

їнського актора театру і кіно, артиста естради, телеведучого, поета-пісняра, дра-

матурга, режисера, заслуженого артиста України (1934–2018). 

– 60 років від дня народження Ніколаєвої Ксенії Миколаївни, україн-

ської актриси театру і кіно, народної артистки України (1959). 

– 85 років від дня смерті Лазарчука Андроника Григоровича, україн-

ського художника-іконописця, педагога, громадсько-культурного діяча (1870–

1934). 

– 60 років від дня смерті Гомоляки В’ячеслава Павловича, україн-

ського режисера-документаліста, сценариста, кіноактора (1898–1959). 

7 – 75 років від дня народження Гайду Ласла Івановича, українського 

живописця, педагога (1944). 

8 – 120 років від дня народження Вегмана Георгія Густавовича, україн-

ського та російського архітектора (1899–1973). 

– 105 років від дня народження Ключини (справж. – Ключник) Павла 

Юхимовича, українського поета-байкаря, прозаїка, журналіста, педагога (1914–

1972). 

– 85 років від дня народження Мацегори Григорія Прокоповича, укра-

їнського живописця, заслуженого діяча мистецтв України (1934). 

– 80 років від дня народження Бойка Владислава Федоровича, україн-

ського поета, драматурга, заслуженого журналіста України (1939). 

– 75 років від дня народження Соловей (Гончарик) Елеонори Степа-

нівни, українського літературознавця та критика (1944). 

– 70 років від дня народження Колесниченко Надії Миколаївни, україн-

ської театральної актриси, заслуженої артистки України (1949). 

9 – 250 років від дня народження Котляревського Івана Петровича, 

українського письменника, драматурга, театрального і громадського діяча 

(1769–1838). 

– 155 років від дня народження Колесси Івана Михайловича, україн-

ського фольклориста, етнографа та культурного діяча (1864–1898). 

– 110 років від дня народження Пресича Олександра Силовича, україн-

ського диригента, заслуженого діяча мистецтв УРСР (1909–1981). 

– 75 років від дня народження Хитенко Галини Петрівни, української пись-

менниці, публіциста, педагога, заслуженого вчителя України (1944). 

– 70 років від дня народження Зайця Володимира Аполлінарійовича, 

українського письменника-фантаста (1949–2002). 

– 70 років від дня народження Скрипник Ганни Аркадіївни, україн-

ського етнолога, науковця, громадсько-культурного діяча (1949). 
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– 55 років від дня народження Коваленко Валентини Михайлівни, 

української письменниці, літературознавця, педагога (1964). 

10 – 125 років від дня народження Довженка Олександра Петровича, 

українського кінорежисера, письменника, художника, заслуженого діяча мис-

тецтв УРСР, народного артиста РРФСР, лауреата державних премій СРСР 

(1894–1956). 

– 115 років від дня народження Грималюка Івана Юрійовича, україн-

ського майстра декоративно-ужиткового мистецтва (художнє випалювання на 

дереві), заслуженого майстра народної творчості УРСР (1904–1989). 

– 110 років від дня народження Мікули Миколи Васильовича, україн-

ського архітектора, заслуженого архітектора УРСР (1909–1989). 

– 95 років від дня народження Клименко Марії Миколаївни, української 

театральної актриси, народної артистки України (1924–2000). 

– 95 років від дня народження Хана Миколи Олексійовича, ук-

раїнського живописця, заслуженого художника УРСР (1924-1981). 

– 85 років від дня народження Караманова Алемдара Сабітовича, укра-

їнського композитора, народного артиста України, лауреата Національної пре-

мії України імені Тараса Шевченка (1934–2007). 

– 100 років від дня смерті Кобилянського Володимира Олександрови-

ча, українського поета, перекладача (1895–1919). 

11 – 155 років від дня народження Грабовського Павла Арсеновича, 

українського поета, публіциста, перекладача (1864–1902). 

– 65 років від дня народження Приймасюк Тетяни Євменівни, україн-

ської поетеси, бібліографа-краєзнавця, фольклориста (1954). 

– 60 років від дня народження Степчин Катерини Олександрівни, 

української поетеси, педагога (1959). 

– 70 років від дня смерті Гайворонського Михайла (псевд. – Орест Тин), 

українського композитора, диригента, скрипаля, педагога та громадського діяча  

у США (1892–1949). 

12 – 130 років від дня народження Моргілевського Іполита Владисла-

вовича, українського історика архітектури, мистецтвознавця, педагога (1889–

1942). 

– 105 років від дня народження Сальмана Олександра Васильовича, 

українського художника театру, графіка, заслуженого діяча мистецтв УРСР 

(1914–1971). 

– 70 років від дня народження Шевчук Марії Василівни, українського 

майстра декоративно-ужиткового мистецтва (вишивка), заслуженого майстра 

народної творчості України (1949–2007). 

– 155 років від дня смерті Баранюка Танасія Танасійовича, 

українського майстра різьби по дереву та інкрустації (1825–1864). 

13 – 185 років від дня народження Свидницького Анатолія Патри-

кійовича, українського письменника, фольклориста, громадського діяча (1834–

1871). 
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– 75 років від дня народження Махінчука Миколи Гавриловича, україн-

ського письменника, публіциста, краєзнавця, заслуженого журналіста України 

(1944). 

– 60 років від дня народження Даниленка Володимира Григоровича, 

українського прозаїка, критика, драматурга, літературознавця (1959). 

– 100 років від дня смерті Широцького  (Кость Широцький або Шероць-

кий) Костянтина Віталійовича, українського мистецтвознавця, фольклориста, 

політичного та громадського діяча (1886–1919). 

14 – 125 років від дня народження Корпанюка Семена Івановича, 

українського майстра декоративно-ужиткового мистецтва (різьблення по дере-

ву), заслуженого майстра народної творчості УРСР (1894–1970). 

– 105 років від дня народження Яковенка Петра Максимовича, україн-

ського живописця, заслуженого діяча мистецтв України (1914–2006). 

– 95 років від дня народження Дорогого Семена Васильовича, укра- 

їнського хорового диригента, педагога, заслуженого діяча мистецтв України 

(1924–2004). 

– 85 років від дня народження Усача Григорія Давидовича, україн-

ського письменника, драматурга, перекладача (1934). 

– 55 років від дня народження Коновала Віктора Івановича, україн-

ського скульптора, культурно-громадського діяча (1964). 

15 – 215 років від дня народження Максимовича Михайла Олексан-

дровича, українського вченого-енциклопедиста, письменника, історика, перекла-

дача, педагога, археографа, фольклориста та мовознавця (1804–1873). 

– 145 років від дня народження Білинського Дмитра Григоровича, україн-

ського майстра декоративно-ужиткового мистецтва (різьблення по дереву; 

1874–1941). 

16 – 115 років від дня народження Масохи Петра Омеляновича, україн-

ського актора театру і кіно (1904–1991). 

– 110 років від дня народження Кейвана Івана Миколайовича, україн-

ського графіка, живописця і мистецтвознавця (1909–1992). 

– 105 років від дня народження Хитька Володимира Васильовича, укра-

їнського майстра декоративно-ужиткового мистецтва (різьблення по дереву; 

1914–1984). 

– 75 років від дня народження Городовенка Валерія Миколайовича, 

українського диригента, педагога, заслуженого діяча мистецтв України (1944). 

– 75 років від дня народження Граужиса Олега Олександровича, укра-

їнського архітектора, народного архітектора України, лауреата Державної пре-

мії України у галузі архітектури (1944–2018). 

– 60 років від дня народження Красикова Михайла Михайловича, укра-

їнського поета, літературознавця, етнографа, фольклориста (1959). 

17 – 155 років від дня народження Коцюбинського Михайла Михай-

ловича, українського письменника і громадського діяча (1864–1913). 
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– 145 років від дня народження Дурдуківського Володимира Федоро-

вича, українського літературного критика, педагога, освітнього діяча (1874–

1938). 

– 75 років від дня народження Депо Богдана Володимировича, україн- 

ського диригента і педагога, народного артиста України (1944–1992). 

18 – 155 років від дня народження Керницького Мар’яна Олександро-

вича, українського і польського театрального актора (1864–1945). 

– 125 років від дня народження Капустянського Івана Назаровича, 

українського літературознавця, журналіста, критика, бібліографа та педагога 

(1894–1937). 

– 90 років від дня народження Горської Алли Олександрівни, україн-

ської художниці-шістдесятниці, громадського діяча (1929–1970). 

19 – 80 років від дня народження Вдовиченка Сергія Михайловича, 

українського поета, педагога, науковця (1939). 

– 75 років від дня народження Павлінова Сергія Миколайовича, укра-

їнського співака (тенор), актора оперети, народного артиста України (1944). 

– 65 років від дня народження Побожія Сергія Івановича, українського 

графіка, мистецтвознавця, педагога (1954). 

– 60 років від дня народження Андрієнка Віктора Миколайовича, укра-

їнського актора та режисера театру і кіно, сценариста, телеведучого, продю-

сера, каскадера (1959). 

– 105 років від дня смерті Кибальчич Надії Костянтинівни, української 

письменниці, перекладача (1878–1914). 

20 – 155 років від дня народження Ахшарумова Дмитра Володимиро-

вича, українського скрипаля, диригента, педагога (1864–1938). 

– 95 років від дня народження Кленова Павла Микитовича, україн-

ського актора театру і кіно, театрального режисера, народного артиста України 

(1924–2014). 

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

їнського поета, літературознавця, критика, перекладача, лауреата Державної 

премії України ім. Т. Г. Шевченка (1929–1992). 

– 85 років від дня народження Валька Богдана Олександровича, україн-

ського художника скла, заслуженого майстра народної творчості України (1934–

2006). 

– 85 років від дня народження Шапошника Миколи Даниловича, укра-

їнського письменника, гумориста, композитора, виконавця козацьких пісень, 

заслуженого працівника культури України (1934–2009). 

– 75 років від дня народження Іванченка Юрія Олександровича, укра-

їнського мистецтвознавця (1944). 

– 55 років від дня народження Дзюби Сергія Вікторовича, українського 

письменника, публіциста, драматурга, перекладача, видавця та громадського 

діяча (1964). 
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– 150 років від дня смерті Цертелєва Миколи Андрійовича (справж. – 

Церетелі), українського фольклориста грузинського походження, етнографа, 

видавця (1790–1869). 

21 – 125 років від дня народження Балики Дмитра Андрійовича, укра-

їнського та російського бібліотекознавця і бібліографа, педагога (1894–1971). 

– 75 років від дня народження Телішевського Мар’яна Романовича, укра-

їнського хорового диригента, педагога, заслуженого артиста України (1944). 

– 65 років від дня народження Мацялка Івана Олексійовича, українсь-

кого естрадного співака, народного артиста України (1954–2007). 

– 75 років від дня смерті Кошиця Олександра Антоновича, українсько-

го хорового диригента, композитора, фольклориста, письменника, педагога 

(1875–1944). 

22 – 115 років від дня народження Фрідмана Еліуса Мойсейовича, 

українського скульптора-монументаліста, заслуженого діяча мистецтв УРСР 

(1904–1982). 

– 110 років від дня народження Кружкова Іллі Марковича, українського 

живописця і графіка, заслуженого діяча мистецтв УРСР (1909–1974). 

– 110 років від дня народження Рачади (справж. – Зайцев) Івана Дми-

тровича, українського письменника, драматурга, Героя Радянського Союзу, за-

служеного будівельника України (1909–1993). 

– 85 років від дня народження Денисюк Надії Михайлівни, українського 

майстра декоративно-ужиткового мистецтва (вишивка), заслуженого майстра 

народної творчості України (1934). 

– 80 років від дня народження Костіна (справж. – Костина) Олександра 

Васильовича, українського композитора, педагога, народного артиста України, 

лауреата Державної премії України ім. Т. Г. Шевченка (1939). 

– 60 років від дня народження Барського Бориса Володимировича, 

українського кіноактора, артиста естради, режисера, поета, народного артиста 

України (1959). 

23 – 140 років від дня народження Сениці Павла Івановича, українсько-

го композитора, фольклориста, педагога (1879–1960). 

– 120 років від дня народження Мариківського Євмена Івановича, 

українського хорового диригента, педагога (1899–1986). 

– 90 років від дня народження Цицалюка Григорія Никифоровича, 

українського композитора, педагога, заслуженого діяча мистецтв України 

(1929–1995). 

– 65 років від дня народження Антонюк Валентини Геніївни, українсь-

кої письменниці, публіциста, мистецтвознавця, співачки, педагога, заслуженої 

артистки України (1954). 

– 65 років від дня народження Головіна Костянтина Олексійовича, 

українського живописця, графіка, заслуженого діяча мистецтв України (1954). 
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24 – 105 років від дня народження Дереча Дмитра Григоровича, україн-

ського письменника, драматурга, перекладача (1914–2007). 

– 70 років від дня народження Шибанова Георгія Миколайовича, укра-

їнського мистецтвознавця, публіциста, заслуженого діяча мистецтв України 

(1949–2012). 

– 60 років від дня народження Бутковської Світлани Іванівни, україн-

ського художника декоративно-ужиткового мистецтва (художній текстиль; 1959). 

– 105 років від дня смерті Гаспринського (Гаспрали) Ісмаїл-бея 

Мустафи-оглу, кримськотатарського філософа-просвітителя, письменника, пе-

дагога, основоположника нової кримськотатарської літератури, культурного та 

громадсько-політичного діяча (1851–1914). 

– 85 років від дня смерті Новицького Олексія Петровича, українського 

історика мистецтва, бібліографа (1862–1934). 

25 – 100 років від дня народження Захарова Федора Захаровича, укра-

їнського живописця, народного художника України, лауреата Державної премії 

УРСР ім. Т. Г. Шевченка (1919–1994). 

– 80 років від дня народження Миргородського Дмитра Миколайовича, 

українського актора кіно і театру, заслуженого артиста України (1939–2001). 

– 65 років від дня народження Ганзбурга Григорія Ізраїльовича, україн-

ського музикознавця, критика, педагога (1954). 

26 – 85 років від дня народження Костроменка Вадима Васильовича, 

українського кінооператора, кінорежисера, заслуженого діяча мистецтв України 

(1934–2017).  

– 65 років від дня народження Буценка Олександра Алімовича, україн-

ського перекладача, поета, критика, мистецтвознавця (1954). 

– 50 років від дня народження Бабчук Світлани Олександрівни, україн-

ської співачки, заслуженої артистки України (1969). 

– 80 років від дня смерті Борисоглібської (справж. – Сидоренко-Свидер-

ська) Ганни Іванівни, української актриси театру і кіно, народної артистки 

УРСР (1868–1939). 

– 55 років від дня смерті Тулуб Зінаїди Павлівни, української письмен-

ниці (1890–1964). 

27 – 90 років від дня народження Миронової Єлизавети Федорівни, 

української майстрині декоративного розпису, художниці, поетеси (1929–2010). 

– 80 років від дня народження Болотова Геннадія Георгійовича, україн-

ського актора театру і кіно, заслуженого артиста України (1939–2004). 

– 75 років від дня народження Ліновицької Валентини Тарасівни, 

українського організатора кіновиробництва, заслуженого працівника культури 

України (1944). 

– 75 років від дня народження Циполи Гізели Альбертівни, української 

співачки (лірико-драматичне сопрано), педагога, народної артистки СРСР 

(1944). 
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– 125 років від дня смерті Єдлічки Алоїза Венцеславовича, україн-

ського композитора, піаніста, хорового диригента, фольклориста і педагога 

(1821–1894). 

28 – 115 років від дня народження Фрадкіна Мойсея Залмановича, 

українського графіка (1904–1974). 

– 110 років від дня народження Твердохлібової Любові Порфирівни, 

українського режисера-документаліста (1909–2002). 

– 105 років від дня народження Мухіна Віктора Івановича, українського 

скульптора, педагога, заслуженого діяча мистецтв УРСР, лауреата Державної 

премії УРСР ім. Т. Г. Шевченка (1914–1977). 

– 90 років від дня народження Павличка Дмитра Васильовича, україн-

ського поета, перекладача, літературного критика, дипломата, громадського і по-

літичного діяча, Героя України, лауреата Державної премії УРСР ім.  Т. Г. Шев-

ченка (1929). 

– 65 років від дня народження Лапшина Володимира Германовича, україн-

ського фотохудожника, педагога (1954–2015). 

– 65 років від дня народження Московченка Володимира Юрійовича, 

українського театрального режисера, педагога, заслуженого діяча мистецтв України 

(1954). 

29 – 175 років від дня народження Барвінського Осипа Григоровича, 

українського письменника, драматурга, священика (1844–1889). 

– 115 років від дня народження Островського Миколи Олексійовича, 

українського і російського письменника (1904–1936). 

– 100 років від дня народження Хоменка Івана Євтихійовича, україн-

ського письменника (1919–1968). 

– 90 років від дня народження Іконника Віктора Михайловича, україн-

ського хорового диригента, педагога, народного артиста України, лауреата Дер-

жавної премії УРСР ім. Т. Г. Шевченка (1929–2000). 

– 80 років від дня народження Беседіна Василя Терентійовича, україн-

ського майстра декоративно-ужиткового мистецтва (кераміка), заслуженого 

майстра народної творчості України (1939). 

– 55 років від дня народження Будника Андрія Вікторовича, україн-

ського живописця і графіка (1964). 

– 60 років від дня смерті Карпенка Сергія Гордійовича, українського 

актора театру і кіно, народного артиста УРСР (1895–1959). 

30 – 130 років від дня народження Лучицької Катерини Людвиківни, 

української театральної актриси (1889–1971). 

– 125 років від дня народження Брусиловського Рафаїла Мойсейовича, 

українського письменника (1894–1971). 

– 120 років від дня народження Бичкової Віри Семенівни, українського 

народного скульптора і живописця, заслуженого майстра народної творчості 

УРСР (1899–1990). 



Вересень   

- 89 - 

 

– 120 років від дня народження Паніва Андрія Степановича, україн-

ського письменника, журналіста, перекладача (1899–1937). 

– 115 років від дня народження Александрова Григорія Семеновича, 

українського кінооператора, режисера-документаліста, заслуженого діяча мис-

тецтв УРСР (1904–1990). 

– 110 років від дня народження Гарапка Івана Івановича, українського 

скульптора, педагога (1909–2002). 

– 110 років від дня народження Тарасенка Олексія Григоровича, укра-

їнського театрального актора та режисера, народного артиста УРСР (1909–

1991). 

– 80 років від дня народження Копань Лариси Юріївни, української 

письменниці та журналістки (1939). 
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ЖЖ ОО ВВ ТТ ЕЕ НН ЬЬ   
1 – 90 років від дня народження Островського Григорія Семеновича, 

українського мистецтвознавця, художнього критика, письменника (1929–2007). 

– 75 років від дня народження Бондаря Івана Івановича, українського 

живописця, художника-кераміста, педагога, народного художника України 

(1944). 

– 65 років від дня народження Шкляра Анатолія Миколайовича, 

українського поета, журналіста (1954). 

– 60 років від дня народження Драча Олега Тарасовича, українського 

актора театру і кіно, режисера, педагога, заслуженого артиста України (1959). 

– 40 років від дня смерті Трохименка Карпа Дем’яновича, українського 

живописця, народного художника УРСР, лауреата Державної премії УРСР 

ім. Т. Г. Шевченка (1885–1979). 

2 – 180 років від дня народження Левицького Остапа Михайловича, 

українського письменника, перекладача, педагога, громадсько-культурного  

діяча (1839–1903). 

– 140 років від дня народження Козика Михайла Якимовича, україн-

ського живописця, графіка, монументаліста, педагога (1879–1947). 

– 115 років від дня народження Капельгородської (Кавалерідзе) Надії 

Пилипівни, української театральної актриси, письменниці, сценаристки (1904–

1984). 

– 90 років від дня народження Неклюєнка Миколи Павловича, україн-

ського живописця (1929–2011). 

– 70 років від дня народження Кушніра Михайла Фаїмовича, українсь-

кого художника станкового та монументально-декоративного живопису, сцено-

графа (1949). 

– 60 років від дня народження Беня Анатолія Борисовича, українського 

публіциста, заслуженого журналіста України (1959). 

– 75 років від дня смерті Чарнецького Степана Миколайовича, україн-

ського поета, театрального діяча і критика (1881–1944). 

3 – 140 років від дня народження Дорошенка Володимира Вікторовича, 

українського перекладача, знавця української історії, літературознавця та кри-

тика, бібліографа, громадсько-політичного діяча у США (1879–1963). 

– 125 років від дня народження Омельченка Петра, українського графіка 

(1894–1952). 

– 120 років від дня народження Гордієнка Костянтина (Кость) Олексі-

йовича, українського письменника, лауреата Державної премії УРСР 

ім. Т. Г. Шевченка (1899–1993). 

– 115 років від дня народження Білинського Мирона Львовича, україн-

ського кінорежисера, заслуженого діяча мистецтв Молдавської РСР (1904–

1966). 

– 90 років від дня народження Маєвської Валентини Григорівни, україн-

ського архітектора, педагога, заслуженого архітектора України (1929–2015). 
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– 75 років від дня народження Палієнка Миколи Олександровича, 

українського поета, заслуженого працівника культури України (1944). 

– 70 років від дня народження Яворського Бориса Альбіновича, україн-

ського живописця, педагога (1949). 

– 55 років від дня народження Леус Елли Володимирівни, української 

письменниці, драматурга (1964). 

4 – 85 років від дня народження Алікова Юрія Івановича, українського 

сценариста, редактора кіно, лауреата Державної премії СРСР (1934). 

– 85 років від дня народження Виродової-Готьє Валентини Гаврилівни, 

українського живописця, педагога, заслуженого діяча мистецтв України (1934). 

– 80 років від дня народження Зінчука Станіслава Сергійовича, україн-

ського поета, публіциста, перекладача, історика та фольклориста (1939–2010). 

– 80 років від дня народження Скорик Лариси Павлівни, українського 

архітектора, педагога, громадсько-політичного діяча (1939). 

– 70 років від дня народження Шилова Юрія Олексійовича, українсько-

го історика, археолога, культуролога, письменника (1949). 

5 – 120 років від дня народження Литвиненка Сергія, українського  

скульптора (1899–1964). 

– 110 років від дня народження Антонича Богдана-Ігоря, українського 

письменника, перекладача та літературознавця (1909–1937). 

– 95 років від дня народження Блюміної Ірини Михайлівни, українсько-

го мистецтвознавця, заслуженого діяча мистецтв України (1924–2005). 

– 75 років від дня народження Пасічанського Ярослава Івановича, 

українського художника декоративно-ужиткового мистецтва (художня обробка 

дерева), народного художника України (1944). 

– 75 років від дня народження Свистуна Романа Васильовича, україн-

ського хорового диригента, педагога, композитора (1944). 

– 65 років від дня народження Гнойового Сергія Миколайовича, україн-

ського живописця і графіка, заслуженого художника України (1954). 

6 – 95 років від дня народження Венедиктова Лева Миколайовича, 

українського хорового диригента, педагога, Героя України, народного артиста 

СРСР, лауреата Державної премії УРСР ім. Т. Г. Шевченка (1924–2017). 

– 95 років від дня народження Дарди Володимира Івановича, україн-

ського письменника та громадського діяча (1924–1992). 

– 90 років від дня народження Грицюка Михайла Якимовича, україн-

ського скульптора (1929–1979). 

– 80 років від дня народження Загорського (справж. – Залета) Юрія Іва-

новича, українського письменника, драматурга, педагога та перекладача 

(1939). 

– 80 років від дня народження Келара Степана Пилиповича, україн-

ського поета, перекладача, літературознавця, бібліографа, лексикографа та 

фольклориста (1939). 
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– 65 років від дня народження Диб’як Неоніли Ананіївни, української 

письменниці, критика (1954). 

7 – 150 років від дня народження Дядченка Григорія Кононовича, укра-

їнського живописця, педагога (1869–1921). 

– 90 років від дня народження Деркача Бориса Андрійовича, україн-

ського літературознавця і критика, лауреата Державної премії УРСР 

ім. Т. Г. Шевченка (1929–2007). 

– 90 років від дня народження Зуба Івана Васильовича, українського лі-

тературознавця і критика (1929–2005). 

– 85 років від дня народження Кудрявцева Володимира Олексійовича, 

українського поета-пісняра, музичного редактора (1934–2014).  

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

їнської артистки  балету, хореографа, педагога, народної артистки України 

(1944). 

8 – 180 років від дня народження Врецьони Григорія Захаровича, укра-

їнського письменника, видавця, педагога, культурно-освітнього діяча (1839–1901). 

– 120 років від дня народження Малозьомова Івана Івановича, україн-

ського архітектора, педагога (1899–1954). 

– 85 років від дня народження Лихошви Миколи Петровича, українсь-

кого живописця, графіка, педагога (1934). 

– 75 років від дня народження Герасимчука Леся Абрамовича, україн-

ського письменника, перекладача, журналіста, культуролога (1944). 

– 75 років від дня народження Поляруша Ігоря Анатолійовича, україн-

ського композитора,  музичного редактора, заслуженого діяча мистецтв Украї-

ни (1944). 

– 70 років від дня народження Піруса Володимира Степановича, укра-

їнського співака (баритон), педагога, народного артиста України (1949). 

– 65 років від дня народження Фриган Любові Іванівни, української  

театральної актриси, педагога, заслуженої артистки України (1954). 

– 55 років від дня народження Махна Василя Івановича, українського 

поета, перекладача, літературознавця у США (1964). 

9 – 145 років від дня народження Реріха Миколи Костянтиновича,  

російського живописця, письменника,  філософа, археолога, мандрівника, гро-

мадського та культурного діяча (1874–1947). 

– 115 років від дня народження Бажана Миколи Платоновича, україн-

ського поета, перекладача, культуролога, енциклопедиста, філософа, державного і 

громадського діяча, Героя Соціалістичної Праці, заслуженого діяча науки УРСР, за-

служеного діяча мистецтв Грузинської РСР, лауреата Державних премій СРСР та  

Державної премії УРСР ім. Т. Г. Шевченка (1904–1983). 

– 105 років від дня народження Гаріна Федора Захаровича, українського 

поета, журналіста, перекладача (1914–1998). 

– 75 років від дня народження Нещотної Антоніни Григорівни, україн-

ської бандуристки, музичного діяча (1944). 
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10 – 130 років від дня народження Драя-Хмари (справж. – Драй) Михайла 

Опанасовича, українського поета, літературознавця, перекладача (1889–1939). 

– 95 років від дня народження Скибенка Анатолія Никифоровича, укра-

їнського театрального актора та режисера, педагога, народного артиста УРСР 

(1924–1981). 

– 90 років від дня народження Латанського Сергія Васильовича, україн-

ського мистецтвознавця, живописця, графіка, скульптора (1929–2016). 

– 80 років від дня народження Круглової (Савка-Качмар) Марії Федорів-

ни, українського художника декоративно-ужиткового мистецтва (кераміка), пе-

дагога (1939). 

– 75 років від дня народження Дуди Мирона Івановича, українського 

хорового диригента, педагога, заслуженого діяча мистецтв України (1944). 

– 70 років від дня народження Василенка Михайла Григоровича, україн-

ського поета, літературознавця, публіциста, критика, перекладача та етнолога 

(1949). 

– 70 років від дня народження Киризюка Івана Петровича, українського 

поета, прозаїка у Польщі (1949). 

– 65 років від дня народження Матіко Марії Юріївни, українського ху-

дожника декоративно-ужиткового мистецтва (художній текстиль; 1954). 

– 65 років від дня народження Нагулка Юрія Олександровича, україн-

ського живописця, заслуженого художника України (1954). 

– 65 років від дня народження Назар Наталії Юріївни, українського  

мистецтво- та музикознавця (1954). 

11 – 260 років від дня народження Антоновського Михайла Івановича, 

українського та російського історика, публіциста і видавця (1759–1816). 

– 120 років від дня народження Скрипчинської Елеонори Павлівни, 

українського хорового диригента, педагога, заслуженого діяча мистецтв Укра-

їни (1899–1992). 

– 105 років від дня народження Грегорійчука Петра Никифоровича, 

українського живописця (1914–1990). 

– 80 років від дня народження Акопова Валерія Федоровича, україн-

ського живописця, графіка, літературознавця (1939). 

– 75 років від дня народження Фролова Олександра Івановича, україн-

ського кінооператора, режисера-документаліста, лауреата Державної премії 

УРСР ім. Т. Г. Шевченка (1944). 

– 70 років від дня народження Кучер Галини Федорівни, українського 

майстра декоративно-ужиткового мистецтва (лозоплетіння), заслуженого майс-

тра народної творчості України (1949). 

– 65 років від дня народження Протаса Володимира Миколайовича, 

українського скульптора (1954). 

12 – 90 років від дня народження Крислача Івана Михайловича, україн-

ського графіка, живописця, заслуженого художника України (1929–2017). 
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– 85 років від дня народження Щербака Юрія Миколайовича, україн-

ського прозаїка, публіциста, драматурга, сценариста,  громадсько-політичного 

діяча (1934). 

– 75 років від дня народження Новикова Юрія Георгійовича, україн-

ського графіка, заслуженого художника України, лауреата Державної премії 

УРСР ім. Т. Г. Шевченка (1944–2010). 

– 70 років від дня народження Гузенка (псевд. – Кільченський) Володи-

мира Андрійовича, українського письменника (1949). 

– 70 років від дня народження Лесі Пилип’юк (справж. – Диркавець 

Олександра Яківна), української поетеси, прозаїка, редактора (1949). 

– 70 років від дня народження Тандури Євгена Івановича, українського 

фотохудожника (1949). 

13 – 130 років від дня народження Теннера Григорія Самійловича, 

українського скульптора-портретиста, педагога (1889–1943). 

– 70 років від дня народження Гузуна Михайла Семеновича, україн-

ського хореографа, народного артиста України, заслуженого діяча мистецтв 

Молдови (1949). 

– 70 років від дня народження Мазур Таїсії Михайлівни, українського 

майстра декоративно-ужиткового мистецтва (вишивка), заслуженого майстра 

народної творчості України (1949–2012). 

– 70 років від дня народження Пінченка Віктора Михайловича, україн-

ського поета (1949). 

– 50 років від дня народження Кречко Наталії Михайлівни, українсько-

го хорового диригента, педагога, заслуженої артистки України (1969). 

– 50 років від дня народження Петрикової Оксани Петрівни, україн-

ської співачки, педагога, заслуженого діяча мистецтв України (1969). 

14 – 160 років від дня народження Катренка (справж. – Катрухін) Олек-

сандра Михайловича, українського письменника (1859 – р. смерті невід.). 

– 135 років від дня народження Ратмирова (справж. – Тимківський) Ан-

дрія Юхимовича, українського театрального актора та режисера, заслуженого 

артиста УРСР (1884–1967). 

– 95 років від дня народження Матюшенка Олексія Федоровича, україн-

ського живописця (1924–2012). 

– 95 років від дня народження Супрун Оксани Олександрівни, україн-

ського скульптора, заслуженого діяча мистецтв УРСР (1924–1990). 

– 90 років від дня народження Барабана Леоніда Івановича, українсько-

го історика театру, театро- та музикознавця (1929–2016). 

– 85 років від дня народження Олененка Юрія Олександровича, україн-

ського організатора кіновиробництва, державного та політичного діяча, заслу-

женого діяча мистецтв України (1934–2010). 

– 80 років від дня народження Маслова Івана Степановича, українсько-

го прозаїка, публіциста, літературознавця, педагога (1939–2015). 
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– 65 років від дня народження Дяченка Олександра Миколайовича, укра-

їнського співака (тенор), педагога, народного артиста України (1954). 

– 65 років від дня народження Загнітка Анатолія Панасовича, україн-

ського публіциста, педагога, заслуженого працівника освіти України (1954). 

15 – 135 років від дня народження Безщасного Конона Петровича, 

українського кобзаря та скрипаля (1884–1967). 

– 80 років від дня народження Дроздової Олени Сергіївни, українського 

живописця (1939). 

– 80 років від дня народження Пивоварова Костянтина Григоровича, 

українського театрального режисера, заслуженого діяча мистецтв України (1939). 

– 70 років від дня народження Сулими Віри Іванівни, українського про-

заїка, літературознавця (1949). 

– 65 років від дня народження Павлової Людмили Іванівни, майстра 

художніх народних промислів, заслуженого майстра народної творчості Украї-

ни (1954). 

– 60 років від дня народження Дущак Анни Кирилівни, української пи-

сьменниці, заслуженого працівника культури України (1959–2010). 

– 55 років від дня народження Фурси Наталки В’ячеславівни, української 

поетеси (1964). 

16 – 120 років від дня народження Файнтуха Соломона Овсійовича, укра-

їнського композитора і диригента (1899–1985). 

– 100 років від дня народження Безхутрого Миколи Микитовича, укра-

їнського мистецтвознавця, письменника (1919–1995). 

– 95 років від дня народження Грачової Алли Олексіївни, українського 

художника, режисера-аніматора, сценариста, заслуженого діяча мистецтв Укра-

їни (1924–2001). 

– 75 років від дня народження Ломовського Анатолія Івановича, укра-

їнського живописця, педагога, заслуженого діяча мистецтв України (1944). 

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

їнського живописця і графіка, заслуженого художника України, лауреата Дер-

жавної премії УРСР ім. Т. Г. Шевченка (1949–2014). 

– 70 років від дня народження Пілюгіної Лариси Михайлівни, україн-

ського художника декоративно-ужиткового мистецтва (вишивка), заслуженого 

майстра народної творчості України (1949). 

– 55 років від дня народження Щученка Сергія Павловича, українсько-

го драматурга, поета (1964). 

17 – 205 років від дня народження Головацького Якова Федоровича, 

українського поета, історика  літератури, етнографа, фольклориста, педагога 

(1814–1888). 

– 140 років від дня народження Дяківа Петра, українського художника 

театру (1879–бл. 1916). 
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– 80 років від дня народження Мещерякової Алли Василівни, україн-

ського організатора кіновиробництва, заслуженого працівника культури Украї-

ни (1939). 

– 150 років від дня смерті Карпенка Григорія (Грицько) Даниловича, 

українського письменника (1820–1869). 

18 – 130 років від дня народження Шварцмана Ошера Марковича, 

українського поета (1889–1919). 

– 115 років від дня народження Штаєрмана Михайла Яковича, україн-

ського графіка (1904–1983). 

– 70 років від дня народження Кудрявцевої Наталії Борисівни, україн-

ської актриси театру і кіно, педагога, заслуженої артистки України (1949). 

19 – 170 років від дня народження Казбирюка Андрія Федоровича, 

українського музикознавця, педагога, композитора та диригента (1849–1885). 

– 165 років від дня народження Васильківського Сергія Івановича, 

українського живописця (1854–1917). 

– 105 років від дня народження Московченка Костянтина Івановича, 

українського живописця (1914–2004). 

– 70 років від дня народження Кочнєва Олександра Павловича, україн-

ського театрального актора, режисера, артиста розмовного жанру, педагога, за-

служеного діяча мистецтв України (1949). 

– 65 років від дня народження Куб’юк Любові Іванівни, української акт-

риси театру і кіно, заслуженої артистки України (1954). 

– 60 років від дня народження Антонишин Світлани Володимирівни, 

української письменниці, журналіста, критика (1959). 

– 60 років від дня народження Яланського Андрія Вікторовича, україн-

ського живописця, педагога, народного художника України (1959). 

20 – 80 років від дня народження Вернигори Леоніда Михайловича, 

українського прозаїка, поета-пісняра, публіциста, сценариста, заслуженого пра-

цівника культури України (1939). 

– 80 років від дня народження Яницького Йосипа Кузьмовича, україн-

ського кобзаря, співака, педагога, заслуженого діяча мистецтв України (1939). 

– 65 років від дня народження Лимич (Войнарович) Анни Андріївни, 

української письменниці та журналіста (1954). 

21 – 75 років від дня народження Апалькової Нінелі Григорівни, укра-

їнського графіка і живописця (1944). 

– 65 років від дня народження Мензатюк Зірки Захарівни, українського 

прозаїка, журналіста (1954). 

– 115 років від дня смерті Ярошинської Євгенії Іванівни, української 

письменниці, фольклориста, етнографа, педагога, громадського діяча (1868–

1904). 
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– 70 років від дня народження Кмітя Омеляна Васильовича, україн-

ського диригента, аранжувальника, педагога, музично-громадського діяча, за-

служеного діяча мистецтв України (1949). 

– 55 років від дня смерті Верьовки Григорія Гурійовича, українського 

хорового диригента, композитора, педагога, музично-громадського діяча, на-

родного артиста УРСР, лауреата Державної премії СРСР та Державної премії 

УРСР ім. Т. Г. Шевченка (1895–1964). 

22 – 125 років від дня народження Петрова Віктора Платоновича, 

українського письменника, літературознавця, фольклориста, археолога та куль-

туролога (1894–1969). 

– 100 років від дня народження Герцюка Тараса Пахомовича, україн-

ського майстра декоративно-ужиткового мистецтва (художня обробка дерева та 

металу), заслуженого майстра народної творчості УРСР (1919–1991). 

– 85 років від дня народження Юнгвальда-Хількевича Георгія Емілі-

йовича, українського і російського кінорежисера, сценариста, художника, про-

дюсера, заслуженого діяча мистецтв України та Росії (1934–2015). 

– 80 років від дня народження Носатого Михайла Дмитровича, укра-

їнського бандуриста, диригента, заслуженого працівника культури України (1939). 

– 80 років від дня народження Хрикіна Святослава Євдокимовича, 

українського поета, видавця, художника-оформлювача, громадського діяча (1939–

2013). 

– 75 років від дня народження Ковтуна Валерія Петровича, українського 

артиста балету, балетмейстера, народного артиста СРСР, лауреата Державної 

премії УРСР ім. Т. Г. Шевченка (1944–2005). 

– 70 років від дня народження Древецького Анатолія Анатолійовича, 

українського живописця, графіка, скульптора (1949). 

– 65 років від дня смерті Труш (Драгоманова) Аріадни Михайлівни, 

українського мистецтвознавця (1877–1954). 

23 – 100 років від дня народження Хмелька Михайла Івановича, укра-

їнського живописця, народного художника України, лауреата державних премій 

СРСР (1919–1996). 

– 95 років від дня народження Микитася Василя Лазаровича, україн-

ського бібліографа, літературознавця, педагога (1924–1999). 

– 65 років від дня народження Вештака Володимира Івановича, 

українського живописця, графіка (1954). 

24 – 150 років від дня народження Радкевич Клавдії, української драма-

тичної актриси і співачки (альт; 1869–1932). 

– 105 років від дня народження Потапенка Петра Аврамовича, україн-

ського бандуриста і хорового диригента в США (1914–1999). 

– 80 років від дня народження Дичко Лесі (Людмила) Василівни, україн-

ського композитора, педагога, громадського діяча, народної артистки України, 

лауреата Державної премії УРСР ім. Т. Г. Шевченка (1939). 
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– 75 років від дня народження Перепелиці Руслана Володимировича, 

українського живописця, графіка, сценографа, іконописця (1944). 

– 75 років від дня народження Федорової Тетяни Семенівни, українсько-

го мистецтвознавця, майстрині-лялькарки (етнографічні ляльки та ляльки в істо-

ричному костюмі), заслуженого майстра народної творчості України (1944). 

– 75 років від дня народження Церни Марії Іванівни, українського худо-

жника декоративно-ужиткового мистецтва (батик, вишивка, аплікація; 1944). 

– 70 років від дня народження Льонка Євгена Олександровича, україн-

ського композитора, музичного редактора (1949–2006). 

25 – 145 років від дня народження Богословського Євгена Васильови-

ча, українського та російського композитора, піаніста, музикознавця, педагога, 

музично-громадського діяча (1874–1941). 

– 120 років від дня народження Балун Ольги Федорівни, українського 

майстра декоративно-ужиткового мистецтва (текстиль), заслуженого майстра 

народної творчості УРСР (1899–1982). 

– 100 років від дня народження Тарасенка Миколи Федоровича, україн-

ського письменника, художника, заслуженого діяча мистецтв АРК (1919–2017). 

– 80 років від дня народження Скуратівського Василя Тимофійовича, 

українського письменника, видавця, журналіста, фольклориста, етнографа 

(1939–2005). 

– 70 років від дня народження Рудковського Валентина Анатолійови-

ча, українського майстра декоративно-ужиткового мистецтва (художня обробка 

дерева), заслуженого майстра народної творчості України (1949). 

– 60 років від дня народження Авраменко Олесі Олександрівни, україн-

ського мистецтвознавця, заслуженого діяча мистецтв України (1959). 

26 – 260 років від дня народження Левковського Дмитра, українського 

поета-пісняра, мандрівника (1759–1821). 

– 105 років від дня народження Жура Петра Володимировича, україн-

ського і російського письменника, літературознавця, перекладача, журналіста, 

лауреата Державної премії УРСР ім. Т. Г. Шевченка (1914–2002). 

– 95 років від дня народження Боровика Миколи Костянтиновича, 

українського музикознавця, педагога (1924–2005). 

– 85 років від дня народження Кот Уляни Петрівни, українського на-

родного майстра художнього ткацтва, фольклористки, співачки, заслуженого 

майстра народної творчості України (1934). 

27 – 160 років від дня народження Геніки Ростислава Володимировича, 

українського і російського піаніста, педагога, музичного критика (1859–1942). 

– 125 років від дня народження Падалки Івана Івановича, українського 

живописця, графіка, педагога (1894–1937). 

– 110 років від дня народження Пономаренка Дмитра Дмитровича, 

українського актора театру і кіно, народного артиста УРСР (1909–1987). 
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– 100 років від дня народження Дяченка Олександра Сергійовича, 

українського літературознавця, критика і перекладача (1919–1984). 

– 75 років від дня народження Загорцева Володимира Миколайовича, 

українського композитора (1944–2010). 

– 75 років від дня народження Шелудька Леоніда Миколайовича, укра-

їнського живописця, народного художника України (1944). 

28 – 105 років від дня народження Ярового Миколи Прокоповича, 

українського поета-гумориста, редактора (1914–2001). 

– 90 років від дня народження Вербівської Надії Василівни, українсько-

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

народної творчості України (1929–2011). 

– 75 років від дня народження Чаленка Ігоря В’ячеславовича, українсь-

кого організатора кіновиробництва (1944–1998). 

– 70 років від дня народження Аулова Олексія Івановича, українського 

поета, перекладача (1949–2014). 

– 65 років від дня народження Головецького Василя Миколайовича, 

українського письменника, перекладача, заслуженого журналіста України (1954). 

– 65 років від дня народження Добрянського Василя Васильовича, 

українського прозаїка, публіциста, журналіста, громадсько-політичного діяча 

(1954). 

– 125 років від дня смерті Огоновського Омеляна Михайловича, україн-

ського літературознавця і педагога (1833–1894). 

– 95 років від дня смерті Грабини Олексія Трохимовича, українського 

письменника, педагога (1861–1924). 

29 – 125 років від дня народження Веледницького Абрама Марковича, 

українського поета, літературознавця, перекладача (1894–1959). 
– 110 років від дня народження Гарцмана Матвія Давидовича, україн-

ського поета (1909–1943). 

– 95 років від дня народження Шкурка Анатолія Ничипоровича, україн-

ського живописця, народного художника України (1924). 

– 70 років від дня народження Почепцова Георгія Георгійовича, україн-

ського прозаїка, заслуженого журналіста України (1949). 

– 70 років від дня народження Чурсіної Віри Іванівни, українського гра-

фіка, живописця, педагога, заслуженого діяча мистецтв України (1949). 

– 65 років від дня народження Ігнашкіної-Калашникової Тетяни Григо-

рівни, української театральної актриси, педагога, заслуженої артистки України 

(1954). 

– 395 років від дня смерті Плетенецького Єлисея, українського пись-

менника, просвітителя, церковного і культурного діяча (бл. 1554–1624). 

30 – 155 років від дня народження Боровика (справж. – Боровиков) Ві-

талія Гавриловича, українського публіциста, поета, перекладача (1864–1937). 
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– 105 років від дня народження Гомоляки Вадима Борисовича, україн-

ського композитора, заслуженого діяча мистецтв УРСР, лауреата Державної 

премії СРСР (1914–1980). 

– 100 років від дня народження Берденникова Михайла Андрійовича, 

українського хорового диригента і педагога, заслуженого артиста УРСР (1919–

1990). 

– 95 років від дня народження Романовського Юрія Сергійовича, укра-

їнського кінооператора (1924–1984). 

– 75 років від дня народження Шпортька Віктора Михайловича, україн-

ського естрадного співака (тенор), педагога, народного артиста України (1944–

2015). 

– 70 років від дня народження Лишеги Олега Богдановича, українсько-

го письменника, драматурга, перекладача (1949–2014). 

– 55 років від дня народження Капінос Інни Анатоліївни, української 

актриси театру і кіно, заслуженої артистки України (1964). 

31 – 130 років від дня народження Шульги Івана Миколайовича, укра-

їнського живописця, графіка, заслуженого діяча мистецтв УРСР (1889–1956). 

– 120 років від дня народження Сливака Євгена Михайловича, україн-

ського піаніста і педагога (1899–1969). 

– 115 років від дня народження Косарика (справж. – Коваленко) Дмитра 

Михайловича, українського письменника та літературознавця (1904–1992). 

– 95 років від дня народження Консулова Анатолія Дмитровича, україн-

ського архітектора, заслуженого архітектора УРСР, лауреата Державної премії 

УРСР ім. Т. Г. Шевченка (1924–1986). 

– 135 років від дня смерті Башкірцевої Марії Костянтинівни, українсь-

кого живописця, скульптора (1858–1884). 

– 95 років від дня смерті Гарматія Луки Васильовича, українського  

фольклориста, етнографа, педагога, культурного діяча (1866–1924). 
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ЛЛ ИИ СС ТТ ОО ПП АА ДД    

1 – 110 років від дня народження Пойченка Михайла Івановича, україн-

ського кінооператора, заслуженого діяча мистецтв України (1909–1992). 

– 80 років від дня народження Рябчука Василя Петровича, українського 

прозаїка (1939–2017). 

– 80 років від дня народження Стригуна Федора Миколайовича, україн-

ського актора театру і кіно, режисера, педагога, народного артиста України, ла-

уреата Державної премії УРСР ім. Т. Г. Шевченка (1939). 

– 70 років від дня народження Бессокирної Надії Петрівни, українського 

кінорежисера, продюсера (1949). 

2 – 135 років від дня народження Білецького Олександра Івановича, 

українського літературознавця, мистецтвознавця, театрознавця, драматурга, теат-

рального діяча, заслуженого діяча наук УРСР (1884–1961). 

– 135 років від дня народження Єрофєєва Олександра Гавриловича, 

українського та російського диригента, педагога, театрального та музично-гро-

мадського діяча, Героя Праці (1884–1969). 

– 95 років від дня народження Василащук Ганни Василівни, українсь-

кого майстра декоративно-ужиткового мистецтва (вишивка, ткацтво), лауреата 

Державної премії УРСР ім. Т. Г. Шевченка (1924–2004). 

– 95 років від дня народження Ковача Ігоря Костянтиновича, українсько-

го композитора і педагога, заслуженого діяча мистецтв України (1924–2003). 

– 75 років від дня народження Ільченко Наталі Олександрівни, україн-

ського редактора кіно, сценариста (1944). 

– 50 років від дня народження Пекун Оксани Олександрівни, українсь-

кої естрадної співачки, телеведучої, народної артистки України (1969). 

– 105 років від дня смерті Хвойки Вікентія В’ячеславовича, україн-

ського археолога чеського походження, першовідкривача трьох археологічних 

культур: трипільської, черняхівської, зарубинецької (1850–1914). 

3 – 160 років від дня народження Дейші-Сіоницької (справж. – Сіониць-

ка) Марії Адріанівни, української і російської співачки (драматичне сопрано), 

педагога (1859–1932). 

– 115 років від дня народження Лаптєва Костянтина Антоновича, укра-

їнського і російського співака (баритон), народного артиста СРСР (1904–1990). 

– 105 років від дня народження Куща Олега Павловича, українського 

бібліографа і книговидавця (1914–1984). 

– 85 років від дня народження Бєлякова Ігоря Миколайовича, україн-

ського кінооператора (1934–1993). 

– 65 років від дня народження Черниченко-Лампеки Наталії Іванівни, 

українського художника декоративно-ужиткового мистецтва (кераміка, декора-

тивний розпис, вишивка), педагога (1954). 

– 60 років від дня народження Зав’ялової Дарії Анатоліївни, українського 

живописця, художника декоративно-ужиткового мистецтва (текстиль; 1959). 
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4 – 135 років від дня народження Голоскевича Григорія Костянтино-

вича, українського мовознавця, лексикографа, діалектолога, громадського дія-

ча, автора першого «Українського правописного словника» (1884–1935). 

– 125 років від дня народження Копержинського Костянтина Олексан-

дровича, українського і російського літературознавця-славіста, фольклориста, 

етнографа, бібліографа (1894–1953). 

– 125 років від дня народження Крошицького Михайла Павловича, 

українського живописця, заслуженого діяча мистецтв УРСР (1894–1972). 

– 110 років від дня народження Мана Йосипа Львовича, українського 

режисера-документаліста (1909–1977). 

– 100 років від дня народження Озерникова Володимира Борисовича, 

українського художника театру, живописця, графіка (1919–2002). 

5 – 115 років від дня народження Білоштана Якова Порфировича, укра-

їнського літературознавця, журналіста, педагога (1904–1985). 

– 100 років від дня народження Кузьменка Віктора Яковича, україн-

ського письменника, журналіста (1919–1996). 

– 95 років від дня народження Шведова Ігоря Олександровича, україн-

ського артиста естради, режисера, письменника, народного артиста України 

(1924–2001). 

– 90 років від дня народження Дзеверіна Ігоря Олександровича, україн-

ського літературознавця і критика, лауреата Державної премії УРСР 

ім. Т. Г. Шевченка (1929–2001). 

– 90 років від дня народження Каштанова Віктора Сергійовича, україн-

ського сценариста (1929–1994). 

– 85 років від дня народження Муратової Кіри Георгіївни, українського 

кінорежисера, народної артистки України, лауреата Державної премії України 

ім. Т. Г. Шевченка (1934–2018). 

– 55 років від дня народження Павлик Наталії Миколаївни, української 

поетеси, літературознавця, етнографа, громадського діяча (1964). 

6 – 100 років від дня народження Матійка Олександра Михайловича, 

українського поета, публіциста, журналіста, редактора, заслуженого працівника 

культури України (1919–2005). 

– 85 років від дня народження Єфименка (справж. – Юхименко) Родіона 

Родіоновича, українського кінорежисера, сценариста, педагога, заслуженого 

працівника культури України (1934–2008). 

– 85 років від дня народження Маняка Володимира Антоновича, укра-

їнського письменника, публіциста, дослідника Голодомору в Україні, громад-

ського діяча, лауреата Державної премії України ім. Т. Г. Шевченка (1934–

1992). 
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– 80 років від дня народження Лесюка Дмитра Олексійовича, українсь-

кого хорового диригента, педагога (1939). 

– 75 років від дня народження Дігай Тетяни Іванівни, української поете-

си, літературного критика, музиканта, педагога (1944). 

7 – 120 років від дня народження Комарницького Миколи Федоровича, 

українського краєзнавця, літературознавця, журналіста (1899–1984). 

– 120 років від дня народження Могилянської Ладі (справж. ім’я – Лідія) 

Михайлівни, української поетеси (1899–1937). 

– 110 років від дня народження Маловічка Івана Кириловича, україн-

ського письменника, журналіста (1909–1937). 

– 110 років від дня народження Рибальченка Михайла Андрійовича, 

українського живописця, графіка, художника монументально-декоративного 

мистецтва (розпис панно), заслуженого діяча мистецтв України (1909–1998). 

– 95 років від дня народження Коростишевського Маркса Яковича, 

українського кіносценариста, драматурга, кіноредактора (1924–1982). 

– 85 років від дня народження Вороніна В’ячеслава Анатолійовича, 

українського кіноактора, заслуженого артиста України (1934–2016). 

– 85 років від дня народження Зленка Григорія Дем’яновича, українсько-

го письменника, літературознавця, бібліографа,  заслуженого діяча мистецтв Ук-

раїни (1934–2015). 

– 80 років від дня народження Сперкача Валентина Микитовича, укра-

їнського режисера-документаліста, сценариста, заслуженого діяча мистецтв 

України, лауреата Державної премії УРСР ім. Т. Г. Шевченка (1939). 

– 80 років від дня народження Юрчука Омеляна Михайловича, україн-

ського архітектора, заслуженого архітектора України, лауреата Державної премії 

УРСР з архітектури (1939). 

– 75 років від дня народження Медведєва Валерія Леонідовича, україн-

ського скульптора, заслуженого художника України (1944). 

– 55 років від дня народження Радомського Миколи Тадеушевича, 

українського художника монументально-декоративного мистецтва (розпис; 1964). 

8 – 150 років від дня народження Яциневича Якова Михайловича, 

українського хорового диригента, композитора, фольклориста (1869–1945). 

– 125 років від дня народження Крамського (справж. – Хромов) Дмитра 

Олексійовича, українського і російського театрального актора та режисера, за-

служеного артиста УРСР (1894–1981). 

– 115 років від дня народження Сікорського Якова Парфентійовича, 

українського письменника, педагога (1904–1980). 

– 105 років від дня народження Рябокляча Івана Панасовича, українсь-

кого письменника і журналіста (1914–1999). 

– 100 років від дня народження Нечая Михайла Потаповича, українсь-

кого письменника (1919–1996). 
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– 95 років від дня народження Загрецького Дмитра Станіславовича, укра-

їнського хорового диригента, заслуженого діяча мистецтв УРСР (1924–1980). 

– 85 років від дня народження Андрухіва Дмитра Семеновича, україн-

ського письменника, перекладача, журналіста, заслуженого діяча культури 

Польщі (1934–2009). 

– 85 років від дня народження Жураківського Дмитра Івановича, укра-

їнського майстра декоративно-ужиткового мистецтва (ткацтво; 1934–2009). 

– 85 років від дня народження Зорівчак Роксолани Петрівни, українсь-

кого літературознавця, педагога, заслуженого працівника освіти України (1934). 

– 85 років від дня народження Наумцева Володимира Михайловича, 

українського театрального актора та режисера, педагога, заслуженого артиста 

України (1934–2011). 

– 70 років від дня народження Лісного Вадима Івановича, українського 

фотохудожника, заслуженого журналіста України (1949). 

– 65 років від дня народження Білоцерківець Наталії Геннадіївни, укра-

їнської поетеси, критика, перекладача (1954). 

– 60 років від дня народження Дяка Олеся (Олександр) Михайловича, 

українського поета, педагога, заслуженого діяча мистецтв України (1959). 

– 70 років від дня смерті Голоти (справж. – Мельник) Петра Івановича, 

українського письменника (1902–1949). 

9 – 135 років від дня народження Лазорського (справж. – Коркішко) 

Миколи Панасовича, українського письменника, журналіста, географа (1884–

1970). 

– 115 років від дня народження Добронравова Михайла Миколайови-

ча, українського живописця, графіка, педагога (1904–1979). 

– 110 років від дня народження Далекого (справж. – Алексєєв) Миколи 

Олександровича, українського письменника і сценариста (1909–1976). 

– 100 років від дня народження Апанович Олени Михайлівни, україн-

ського історика, архівіста, мистецтвознавця, лауреата Державної премії України 

ім. Т. Г. Шевченка (1919–2000). 

– 100 років від дня народження Москаленко Антоніни Іванівни, україн-

ської театральної актриси, заслуженої артистки України (1919–2015). 

– 95 років від дня народження Бобильова Віталія Володимировича, 

українського кінооператора (1924–1985). 

– 95 років від дня народження Мегелика Дмитра Тихоновича, україн-

ського письменника і журналіста (1924–1985). 

– 70 років від дня народження Осипчука-Сковороди Володимира Се-

меновича, українського поета, літературознавця (1949). 

– 65 років від дня народження Бондаренка Сергія Григоровича, україн-

ського співака (баритон), народного артиста України (1954). 

– 65 років від дня народження Віцені Лідії Миколаївни, української пи-

сьменниці, публіциста, заслуженого журналіста України (1954). 
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– 225 років від дня смерті Сковороди Григорія Савича, українського 

просвітителя-гуманіста, філософа, поета, музиканта, педагога (1722–1794). 

10 – 115 років від дня народження Вечори (справж. – Вечора-Портнягіна) 

Тетяни Олександрівни, української театральної актриси, заслуженої артистки 

УРСР (1904–1990). 

– 95 років від дня народження Башловки Михайла Федоровича, україн-

ського кобзаря (1924–1973). 

– 90 років від дня народження Садовського Йосипа Антоновича, україн-

ського скульптора, заслуженого діяча мистецтв України (1929–2008). 

– 85 років від дня народження Титова Владислава Андрійовича, україн-

ського письменника (1934–1987). 

11 – 130 років від дня народження Маківки Степана Адамовича, україн-

ського письменника та  громадсько-політичного діяча (1889–1966). 

– 115 років від дня народження Лимаренко Віри Юхимівни, українсько-

го художника декоративного мистецтва, педагога (1904–1978). 

– 110 років від дня народження Кульської Інни Костянтинівни, україн-

ської письменниці, педагога (1909–1993). 

– 100 років від дня народження Березіна (сценічний псевд. – Штепсель) 

Юхима Йосиповича, українського артиста естради, актора, театрального ре-

жисера, народного артиста України (1919–2004). 

– 100 років від дня народження Кусенко Ольги Яківни, української акт-

риси театру і кіно, педагога, громадського діяча, народної артистки СРСР, лау-

реата Державної премії СРСР (1919–1997). 

– 95 років від дня народження Ігнатенко Ганни Георгіївни, української 

письменниці, літературознавця, педагога, перекладача (1924–2008). 

– 85 років від дня народження Павленка Тадеуша Андрійовича, україн-

ського кінорежисера, режисера-аніматора, сценариста, редактора кіно (1934–

2004). 

– 70 років від дня народження Посторонка Олександра Івановича, 

українського диригента, фотохудожника (1949). 

– 65 років від дня народження Богуславського Володимира Володими-

ровича, українського живописця (1954). 

– 60 років від дня народження Сірого Сергія Антоновича, українського 

поета-пісняра, журналіста (1959–2017). 

– 55 років від дня народження Губаль Людмили Мар’янівни, українсь-

кого майстра декоративно-ужиткового мистецтва (вишивка, писанкарство, ке-

раміка), заслуженого майстра народної творчості України (1964). 

– 90 років від дня смерті Солтиса Мечислава, українського і польського 

композитора, диригента, педагога, музично-громадського діяча (1863–1929). 

12 – 115 років від дня народження Мороза Захара Петровича, українсь-

кого драматурга, журналіста, театро- та літературознавця (1904–1958). 
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– 115 років від дня народження Остапенка Зіновія Трифоновича, укра-

їнського композитора, диригента, заслуженого артиста УРСР (1904–1956). 

– 110 років від дня народження Тольби Веніаміна Савелійовича, українсь-

кого диригента, педагога, народного артиста УРСР, лауреата Державної премії 

СРСР (1909–1984). 

– 90 років від дня народження Красівського Зиновія Михайловича, 

українського поета, літературознавця, громадського діяча (1929–1991). 

13 – 140 років від дня народження Дикової Марії Денисівни, української 

театральної  актриси, заслуженої артистки УРСР (1879–1974). 

– 130 років від дня народження Остапа Вишні (справж. – Губенко Павло 

Михайлович), українського письменника-сатирика і гумориста (1889–1956). 

– 85 років від дня народження Крих-Угляр Марії Георгіївни (Юріївна), 

української піаністки, педагога, заслуженого діяча мистецтв України (1934). 

– 80 років від дня народження Зайця Василя Васильовича, українського 

письменника, перекладача (1939). 

– 80 років від дня народження Попова Юрія Васильовича, українського 

театрального актора, народного артиста України (1939–2015). 

– 75 років від дня народження Юзвука Михайла Карповича, українсь-

кого майстра декоративного розпису (1944). 

– 70 років від дня народження Ожевана Івана Миколайовича, українсь-

кого театрознавця, заслуженого працівника культури України (1949). 

14 – 70 років від дня народження Нечипоренка Володимира Макаро-

вича, українського актора театру і кіно, педагога, народного артиста України 

(1949). 

– 65 років від дня народження Костецького Олександра Володимиро-

вича, українського живописця (1954–2010). 

– 60 років від дня народження Шабаровського Володимира Володими-

ровича, українського письменника, краєзнавця (1959). 

15 – 145 років від дня народження Сабініна Лева Родіоновича (справж. – 

Теплинський Лев Олексійович), українського театрального актора та режисера, 

антрепренера, заслуженого артиста УРСР (1874–1955). 

– 115 років від дня народження Куп’янського Йосипа Яковича, україн-

ського літературознавця (1904–1966). 

– 80 років від дня народження Попичука Дмитра Георгійовича, україн-

ського виконавця на народних інструментах, народного артиста України (1939). 

– 75 років від дня народження Іваницького В’ячеслава Едуардовича, 

українського художника декоративно-монументального мистецтва, заслужено-

го діяча мистецтв України (1944). 

16 – 120 років від дня народження Левицької (справж. – Кашко) Анастасії 

Зіновіївни, української актриси, співачки (мецо-сопрано), педагога, народної арти-

стки УРСР (1899–1955). 
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– 80 років від дня народження Барчука Анатолія Трохимовича, україн-

ського кіноактора, народного артиста України (1939–2015). 

– 70 років від дня народження Одайника Сергія Вадимовича, українсь-

кого живописця, монументаліста, заслуженого художника України (1949). 

– 60 років від дня народження Гіги Степана Петровича, українського 

естрадного співака (тенор), композитора, народного артиста України (1959). 

– 100 років від дня смерті Головкова Герасима Семеновича, українсь-

кого живописця (1863–1919). 

17 – 100 років від дня народження Дрофаня Анатолія Павловича, укра-

їнського письменника, перекладача (1919–1988). 

– 70 років від дня народження Сторонського Василя Мироновича, укра-

їнського поета, композитора, педагога (1949). 

18 – 120 років від дня народження Любича (справж. – Любушкін) Івана 

Сергійовича, українського і російського театрального актора та режисера, педаго-

га, народного артиста УРСР (1899–1981). 

– 105 років від дня народження Петрова Олега Борисовича, українського 

архітектора, заслуженого архітектора України (1914–1994). 

– 100 років від дня народження Дузя Івана Михайловича, українського 

письменника, публіциста, журналіста, редактора, педагога, театро- і літературо-

знавця, заслуженого працівника культури України (1919–1994). 

– 95 років від дня народження Баришникова Револьда Володимирови-

ча, українського живописця і графіка, заслуженого художника УРСР (1924–

1985). 

– 70 років від дня народження Князевича Петра Михайловича, україн-

ського хорового диригента, педагога, народного артиста України (1949). 

19 – 230 років від дня народження Лучкая (справж. – Поп) Михайла 

Михайловича, українського мовознавця, фольклориста, історика, просвітителя 

та священика (1789–1843). 

– 100 років від дня народження Худаса Михайла Миколайовича, україн-

ського скульптора (1919–1990). 

– 85 років від дня народження Балабіна Альберта Григоровича, українсь-

кого художника скла, народного художника України (1934–2004). 

– 80 років від дня народження Абаджяна Гаррія Артушевича, українсь-

кого музиканта-фаготиста, мистецтвознавця, педагога, народного артиста Укра-

їни (1939). 

– 80 років від дня народження Пасічника Віктора Олександровича, 

українського театрального актора, народного артиста України (1939). 

– 70 років від дня народження Пасічної Світлани Миколаївни, україн-

ського художника декоративно-ужиткового мистецтва (кераміка), педагога 

(1949). 
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– 60 років від дня народження Курташ-Карп Юлії Мар’янівни, україн-

ської поетеси, сценариста, перекладача, літературного критика та громадського 

діяча (1959). 

– 105 років від дня смерті Бердяєва Сергія Олександровича, українсь-

кого письменника, публіциста, журналіста, перекладача, літературного критика, 

мистецтвознавця (1860–1914). 

20 – 150 років від дня народження Марковського Михайла Миколайо-

вича, українського літературознавця і критика (1869–1947). 
– 95 років від дня народження Климова Анатолія Івановича, українсь-

кого кінооператора (1924–1994). 

– 90 років від дня народження Хринюка Євгена Миновича, українсько-

го кіноактора, режисера і сценариста (1929–1978). 

– 80 років від дня народження Івченка Валерія Михайловича, українсь-

кого та російського актора, режисера, народного артиста України та Росії, лау-

реата Державної премії СРСР (1939). 

– 65 років від дня смерті Возняка Михайла Степановича, українського  

літературознавця, історика театру (1881–1954). 

21 – 130 років від дня народження Ясинського Михайла Ілліча, україн-

ського бібліографа, книго- та бібліотекознавця (1889–1967). 

– 115 років від дня народження Новикова Михайла Миколайовича, 

українського кінорежисера (1904–1975). 

– 95 років від дня народження Корнейчика Ігоря Івановича, українсь-

кого бібліографа, педагога, редактора (1924–1974). 

– 100 років від дня смерті Михайличенка Гната Васильовича, україн-

ського письменника, громадського і політичного діяча (1892–1919). 

22 – 180 років від дня народження Беренштама Вільяма Людвіговича, 

українського археолога, історика, педагога, громадського діяча (1839–1904). 

– 115 років від дня народження Колодуб Лідії Андріївни, української 

співачки (сопрано), педагога (1904–1993). 

– 75 років від дня народження Менкуш Галини Іванівни, української 

бандуристки, педагога, народної артистки України (1944). 

– 70 років від дня народження Несміянова Ігоря Олександровича, укра-

їнського живописця, сценографа, педагога (1949). 

– 100 років від дня смерті Рубчакової Катерини Андріївни, української 

драматичної актриси і співачки (ліричне сопрано; 1881–1919). 

23 – 120 років від дня народження Скалецького Родіона Андрійовича, 

українського композитора, хорового диригента, фольклориста (1899–1984). 

– 115 років від дня народження Савицького Романа Януарійовича, 

українського самодіяльного композитора, педагога (1904–1974). 

– 80 років від дня народження Лагошняк Сталіни Василівни, українсь-

кої актриси театру і кіно, педагога,  заслуженої артистки України (1939). 



Листопад   

- 109 - 

 

– 100 років від дня смерті Євшана (справж. – Федюшка) Миколи Йоси-

повича, українського літературного критика, перекладача, мистецтвознавця, 

теоретика українського модернізму (1890–1919). 

24 – 295 років від дня народження Рачинського Андрія Андрійовича, 

українського композитора і диригента (1724–1794). 

– 105 років від дня народження Смородіна Віктора Олексійовича, укра-

їнського кінооператора, заслуженого діяча мистецтв УРСР (1914–1990). 

– 85 років від дня народження Білокура Івана Григоровича, українсько-

го скульптора (1934–1999). 

– 65 років від дня народження Деки Миколи Васильовича, українського 

художника декоративно-ужиткового мистецтва (петриківський розпис; 1954). 

– 135 років від дня смерті Воробкевича Григорія Івановича, українсь-

кого поета, композитора (1838–1884). 

– 85 років від дня смерті Грушевського Михайла Сергійовича, україн-

ського письменника, літературознавця, історика, громадського та політичного 

діяча (1866–1934). 

– 50 років від дня смерті Меженка (справж. – Іванов) Юрія Олексійови-

ча, українського бібліографа, літературо- та книгознавця (1892–1969). 

25 – 160 років від дня народження Горницького Євгена Юліановича, 

українського письменника (1859–1913). 

– 135 років від дня народження Калиновича Івана Титовича, українсь-

кого бібліографа, видавця, перекладача, громадського діяча (1884–1927). 

– 120 років від дня народження Йориша Володимира Яковича, україн-

ського композитора і диригента, заслуженого артиста УРСР (1899–1945). 

– 120 років від дня народження Левитської Єлизавети Анатоліївни, укра-

їнського графіка, мистецтвознавця (1899–1933). 

26  – 115 років від дня народження Осмяловської Катерини Олександрі-

вни, української театральної актриси, народної артистки України (1904–1997). 

– 110 років від дня народження Левади (справж. – Косак) Олександра 

Степановича, українського письменника, драматурга, кіносценариста, лауреа-

та Державної премії УРСР ім. Т. Г. Шевченка (1909–1995). 

– 100 років від дня народження Гришка Григорія Григоровича, україн-

ського поета (1919–2005). 

– 85 років від дня народження Литвина Юрія Тимоновича, українського 

письменника і журналіста (1934–1984). 

– 80 років від дня народження Узбека Віктора Спиридоновича, україн-

ського художника-гравера, медальєра, скульптора, заслуженого художника Ук-

раїни (1939). 

– 60 років від дня народження Мацяка Андрія Олександровича, україн-

ського театрального діяча, актора, заслуженого діяча мистецтв України (1959). 
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– 55 років від дня народження Троїцького Владислава Юрійовича, 

українського театрального актора та режисера, драматурга, телеведучого, за-

служеного діяча мистецтв України (1964). 

27 – 135 років від дня народження Радзієвського Миколи Івановича, 

українського композитора, диригента, заслуженого артиста Республіки (1884–

1965). 

– 130 років від дня народження Басси Пилипа, українського хорового 

диригента, скрипаля, музикознавця, педагога в Канаді  (1889–1961). 

– 120 років від дня народження Скоропадської-Кужім Єлизавети Пав-

лівни, українського скульптора і живописця в Німеччині (1899–1976). 

– 100 років від дня народження Моренця Пилипа Григоровича, україн-

ського поета, літературознавця, педагога (1919–1969). 

– 90 років від дня народження Воріної Лідії Степанівни, української ба-

ндуристки, педагога, заслуженого працівника культури України (1929–2017). 

– 90 років від дня народження Кікотя Андрія Івановича, українського 

співака (бас), народного артиста УРСР (1929–1975). 

– 65 років від дня народження Фарбея Олександра Михайловича, укра-

їнського історика, археолога, науковця (1954–2018). 

28 – 155 років від дня народження Гушалевича Євгена Івановича, укра-

їнського співака (тенор; 1864–1907). 

– 85 років від дня народження Косіва Михайла Васильовича, україн-

ського літературознавця, публіциста, громадсько-політичного діяча, заслужено-

го діяча мистецтв України (1934). 

– 85 років від дня народження Макарова Валентина Григоровича, укра-

їнського актора театру і кіно, заслуженого артиста України (1934–1998). 

– 70 років від дня народження Поплавського Михайла Михайловича, 

українського культуролога, режисера-постановника масових заходів, педагога, 

продюсера, співака, громадського та політичного діяча, народного артиста Ук-

раїни (1949). 

– 70 років від дня народження Редька Віталія Олександровича, україн-

ського диригента, педагога, заслуженого діяча мистецтв України (1949). 

– 275 років від дня смерті Павловського (Язловський) Феоктиста, укра-

їнського живописця (1706–1744). 

– 80 років від дня смерті Йосифовича Дмитра Григоровича, україн-

ського письменника і перекладача (1867–1939). 

29 – 160 років від дня народження Янчука Миколи Андрійовича, укра-

їнського, білоруського та російського фольклориста, етнографа і драматурга 

(1859–1921). 

– 120 років від дня народження Косинки (справж. – Стрілець) Григорія 

Михайловича, українського письменника, журналіста, перекладача (1899–

1934). 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%B6%D0%B8%D1%81%D0%B5%D1%80
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B3
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– 75 років від дня народження Дмитренко Тетяни Миколаївни, україн-

ського художника монументально-декоративного мистецтва, заслуженого діяча 

мистецтв України (1944). 

30 – 170 років від дня народження Котарбінського Вільгельма Олекса-

ндровича, українського і польського живописця (1849–1921). 

– 125 років від дня народження Андрійчука Михайла Миколайовича, 

українського письменника, журналіста, громадсько-культурного діяча у США 

(1894–1938). 

– 85 років від дня народження Іванченко (Іванова) Раїси Петрівни, укра-

їнської письменниці, публіциста, історика, педагога, заслуженого діяча мис-

тецтв України, лауреата Державної премії України ім. Т. Г. Шевченка (1934). 

– 70 років від дня народження Прядка Олександра Михайловича, укра-

їнського кіноінженера-винахідника, педагога, заслуженого працівника культури 

України (1949). 

– 70 років від дня народження Стельмаха Ярослава Михайловича, 

українського драматурга, сценариста, прозаїка, перекладача, заслуженого діяча 

мистецтв України (1949–2001). 
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ГГ РР УУ ДД ЕЕ НН ЬЬ   
1 – 240 років від дня народження Турчанінова Петра Івановича, україн-

ського та російського композитора, диригента, церковного діяча (1779–1856). 

– 160 років від дня народження Січинського Юхима (Євтим) Йосипо-

вича, українського археолога, історика, дослідника церковної старовини, свя-

щеника (1859–1937). 

– 120 років від дня народження Боріна (справж. – Шварцман) Бориса 

Абрамовича, українського театрального режисера, народного артиста УРСР 

(1899–1965). 

– 120 років від дня народження Криштальського Романа Михайловича, 

українського скрипаля і педагога (1899–1963). 

– 120 років від дня народження Овчаренка Василя Івановича, україн-

ського театрального актора та режисера, народного артиста УРСР, лауреата 

Державної премії СРСР (1899–1978). 

– 110 років від дня народження Коса-Анатольського (справж. – Кос) 

Анатолія Йосиповича, українського композитора, народного артиста УРСР, 

лауреата Державної премії СРСР та Державної премії УРСР ім. Т. Г. Шевченка 

(1909–1983).  

– 80 років від дня народження Кошелєвої Маргарити Миколаївни, ук-

раїнської кіноактриси (1939–2015). 

– 75 років від дня народження Діденко Ганни Павлівни, українського 

майстра декоративно-ужиткового мистецтва (кераміка), заслуженого майстра 

народної творчості України (1944). 

– 65 років від дня народження Кошового Михайла Івановича, україн-

ського театрального актора, культурно-громадського діяча, заслуженого діяча 

мистецтв України (1954). 

– 85 років від дня смерті Дніпровського (справж. – Шевченко) Івана Да-

ниловича, українського письменника і перекладача (1895–1934). 

2 – 115 років від дня народження Красовського Андрія Ілліча, україн-

ського письменника, перекладача, культурного діяча (1904–1942). 

– 75 років від дня народження Юркова Івана Михайловича, українсько-

го художника декоративно-ужиткового мистецтва (художня обробка металу, 

ювелірне мистецтво; 1944). 

3 – 120 років від дня народження Драгана Михайла Дмитровича, укра-

їнського мистецтвознавця (1899–1952). 

– 105 років від дня народження Гаврилка Ростислава Андрійовича, 

українського театрального актора та режисера, народного артиста УРСР (1914–

1984). 

4 – 80 років від дня народження Будник Ліни Василівни, української ак-

триси театру і кіно, заслуженого працівника культури України (1939–2015). 

– 75 років від дня народження Савіної (Черкашина) Зої Іванівни, україн-

ського бібліотекознавця, бібліографа, заслуженого працівника культури Украї-

ни (1944). 
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5 – 115 років від дня народження Дерегуса Михайла Гордійовича, укра-

їнського живописця і графіка, педагога, громадського діяча, народного худож-

ника СРСР, лауреата Державної премії УРСР ім. Т. Г. Шевченка (1904–1997). 

6 – 135 років від дня народження Колцуняк-Кузьми Марії Миколаївни, 

української письменниці, перекладача, педагога (1884–1922). 

– 115 років від дня народження Довгалюка Петра Микитовича, україн-

ського літературознавця (1904–1989). 

– 85 років від дня народження Гавриленко Алли Василівни, української 

артистки балету, балетмейстера, народної артистки України (1934). 

7 – 140 років від дня народження Цесевича Платона Івановича, україн-

ського і російського співака (бас), народного артиста РРФСР (1879–1958). 

– 95 років від дня народження Деркач Олександри (Леся) Пилипівни, 

української скрипальки, педагога, заслуженого діяча мистецтв України (1924–

2004). 

– 75 років від дня народження Лиховид Оксани Михайлівни, україн-

ського композитора, музикознавця, педагога, заслуженого діяча мистецтв Укра-

їни (1944–2014). 

8 – 135 років від дня народження Гнідича Павла Олександровича, укра-

їнського фольклориста, етнографа, історика української літератури (1884–

1919). 

– 135 років від дня народження Юліана Опільського (справж. – Рудни-

цький Юрій Львович), українського письменника, педагога (1884–1937). 

– 130 років від дня народження Золотаренка Євгена Антоновича, україн-

ського театрального актора, народного артиста УРСР (1889–1955). 

– 80 років від дня народження Чеверноженко Валентини Тимофіївни, 

української театральної актриси, заслуженої артистки України (1939). 

– 75 років від дня народження Ігната Василя Івановича, українського 

поета, культурного діяча (1944–1990). 

– 50 років від дня народження Колесник Вікторії Василівни, україн-

ського історика, бібліографа, музеє- та книгознавця (1969). 

9 – 120 років від дня народження Косовського Якова Петровича, україн-

ського письменника, драматурга, етнографа, культурно-громадського діяча 

(1899–1975). 

10 – 100 років від дня народження Епштейна Семена Львовича, україн-

ського режисера-документаліста, кінооператора (1919–1982). 

– 75 років від дня народження Гордіци Івана Дмитровича, українського 

дизайнера, майстра декоративно-ужиткового мистецтва (художня обробка де-

рева та металу), заслуженого діяча мистецтв України (1944). 

– 110 років від дня смерті Вербицького Миколи Андрійовича, українсь-

кого письменника (1843–1909). 

11 – 95 років від дня народження Мигулька Віктора Васильовича, 

українського художника театру і кіно, заслуженого художника України (1924–

1993). 
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– 50 років від дня народження Дорош Ганни Аркадіївни, української ар-

тистки балету, педагога, народної артистки України (1969). 

12 – 95 років від дня народження Денисюка Івана Овксентійовича, 

українського літературознавця і критика, фольклориста, педагога (1924–2009). 

– 85 років від дня народження Домбровського Анатолія Івановича, 

українського письменника, громадського діяча (1934–2001). 

– 65 років від дня народження Король Ганни Іванівни, української пое-

теси, публіцистки, журналістки, педагога (1954). 

– 60 років від дня народження Базіва Миколи Миколайовича, україн-

ського поета, сатирика, пародиста (1959). 

– 25 років від дня смерті Сови Андрія Корнійовича, українського артис-

та естради, майстра художнього слова, кіноактора, народного артиста України 

(1912–1994). 

13 – 60 років від дня народження Дорошенка Олександра Миколайо-

вича, українського живописця, заслуженого художника України  (1959). 
– 170 років від дня смерті Довговича (справж. – Довганич) Василя, україн-

ського письменника, фольклориста, філософа, священика (1783–1849). 

– 75 років від дня смерті Шиповича Миколи Антоновича, українського 

композитора, музичного критика, мистецтвознавця (1881–1944). 

14 – 90 років від дня народження Радченко Клавдії Павлівни, українсь-

кої співачки (ліричне сопрано), народної артистки України (1929–1997). 

– 65 років від дня народження Магунь Марії Карпівни, українського  

музеєзнавця, заслуженого працівника культури України (1954). 

– 60 років від дня народження Зуєнко Лариси Павлівни, української 

співачки (сопрано), педагога, народної артистки України (1959). 

– 85 років від дня смерті Влизька Олекси Федоровича, українського  

поета, прозаїка (1908–1934). 

15 – 180 років від дня народження Родзянка Андрія Платоновича, укра-

їнського піаніста (1839 – р. смерті невід.). 

– 140 років від дня народження Левицької Ольги Максиміліанівни, ук-

раїнської театральної актриси, співачки (сопрано; 1879–1925). 

– 130 років від дня народження Громницького Павла Антоновича, 

українського живописця (1889–1977). 

– 85 років від дня смерті Костя Буревія (справж. – Буровій Костянтин 

Степанович), українського письменника, драматурга, театрознавця, літератур-

ного критика, перекладача (1888–1934). 

– 25 років від дня смерті Кочура Григорія Порфировича, українського 

перекладача, поета, літературознавця, громадського діяча, лауреата Державної 

премії України ім. Т. Г. Шевченка (1908–1994). 

16 – 170 років від дня народження Стечинського (справж. – Мужик)  

Андрія Федоровича, українського театрального актора та режисера, драматур-

га (1849–1896). 

– 105 років від дня народження Петльованого Віталія Івановича, укра-

їнського письменника, сценариста (1914–1989). 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D1%81%D1%82_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8


Грудень   

- 115 - 

 

– 105 років від дня народження Самохваленка Олександра Олександ-

ровича, українського хорового диригента, педагога, заслуженого артиста УРСР 

(1914–1977). 

– 85 років від дня смерті Фальківського (справж. – Левчук) Дмитра Ни-

каноровича, українського письменника, перекладача, сценариста (1898–1934). 

17 – 130 років від дня народження Свєтловидова (справж. – Сєдих) Ми-

коли Панасовича, російського  та українського театрального актора, народно-

го артиста СРСР, лауреата Державної премії СРСР (1889–1970). 

– 110 років від дня народження Пітиляка Миколи Івановича, українсь-

кого майстра декоративно-ужиткового мистецтва (художнє різьблення та інкру-

стація по дереву; 1909–1968). 

– 105 років від дня народження Городецької Інни Олександрівни, укра-

їнського живописця і графіка (1914–1972). 

– 65 років від дня народження Бондаренка Станіслава Григоровича, 

українського письменника, перекладача, журналіста (1954). 

– 85 років від дня смерті Крушельницького Івана Антоновича, україн-

ського графіка, письменника, драматурга, мистецтвознавця та літературного 

критика (1905–1934). 

– 85 років від дня смерті Лебединця Михайла Мусійовича, українського 

письменника, перекладача, державного діяча (1888–1934). 

18 – 110 років від дня народження Косача Юрія Миколайовича, україн-

ського письменника у США (1909–1990). 

– 85 років від дня народження Богачука Олександра Теофіловича, 

українського письменника, драматурга, пісняра (1934–1994). 

– 75 років від дня народження Стебловської Тетяни Володимирівни, 

української актриси театру, народної артистки України (1944). 

– 60 років від дня народження Горішної Наталії Володимирівни, укра-

їнської поетеси, перекладача (1959). 

– 50 років від дня народження Кротюк Оксани Петрівни, української 

письменниці, журналістки (1969). 

– 25 років від дня смерті Котляревського Арсенія Миколайовича, укра-

їнського органіста, музикознавця, педагога, засновника сучасної органної шко-

ли в Україні, заслуженого діяча мистецтв України (1910–1994). 

19 – 100 років від дня народження Лукаша Миколи Олексійовича, 

українського поета, перекладача, лінгвіста та літературознавця (1919–1988). 
– 100 років від дня народження Різоля Миколи Івановича, українського 

баяніста, композитора, педагога, народного артиста України (1919–2007). 

– 80 років від дня народження Зарембської Марії Іванівни, українського 

художника декоративно-ужиткового мистецтва (вишивка; 1939). 

– 60 років від дня народження Матіос Марії Василівни, української пи-

сьменниці, публіциста, громадського та політичного діяча, заслуженого праців-

ника культури України, лауреата Національної премії України імені Тараса 

Шевченка (1959). 
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– 50 років від дня смерті Колоса Сергія Григоровича, українського 

художника, мистецтвознавця, громадського діяча, дослідника українського 

народного мистецтва (1888–1969). 

20 – 165 років від дня народження Барвінської Євгенії Максимівни, 

української піаністки, співачки (сопрано), хорового диригента, музично-гро-

мадського діяча (1854–1913). 

– 130 років від дня народження Мацієвської Лідії Володимирівни, укра-

їнської актриси театру і кіно, народної артистки УРСР (1889–1955). 

– 120 років від дня народження Пільгука Івана Івановича, українського 

прозаїка, літературознавця, педагога (1899–1984). 

21 – 145 років від дня народження Столермана Самуїла Олександро-

вича, українського диригента, народного артиста УРСР (1874–1949). 

– 130 років від дня народження Таранущенка Стефана Андрійовича, 

українського мистецтвознавця (1889–1976). 

– 95 років від дня народження Хуторянського Ігоря Миколайовича, 

українського композитора і педагога (1924–1987). 

– 85 років від дня народження Масаутова Рафаеля Зіннуровича, україн-

ського живописця, графіка, народного художника України (1934). 

– 70 років від дня народження Слободяника Михайла Семеновича, 

українського бібліотеко- та бібліографознавця, документознавця, історика, пе-

дагога (1949–2015). 

– 265 років від дня смерті Горленка Йоасафа (світське ім’я – Яким Анд-

рійович), українського письменника, освітнього і церковного діяча (1705–1754). 

22 – 140 років від дня народження Юрчакової Ганни Степанівни, укра-

їнської театральної актриси (1879–1965). 

– 130 років від дня народження Антоновича (справж. – Будько) Данила 

Сидоровича, українського актора, педагога, народного артиста СРСР, лауреата 

Державної премії СРСР (1889–1975). 

– 125 років від дня народження Ведміцького Олександра Микитовича, 

українського поета і літературознавця (1894–1961). 

– 120 років від дня народження Горбаня Миколи Васильовича, україн-

ського письменника, історика, архівіста (1899–1973). 

– 85 років від дня народження Полегенького Анатолія Антоновича, укра-

їнського архітектора, заслуженого архітектора України (1934–1998). 

23 – 150 років від дня народження Глазуненка (справж. – Глазунов) 

Степана Олександровича, українського театрального актора та режисера, ан-

трепренера (1869–1934). 

– 115 років від дня народження Кобринського Іллі Григоровича, укра-

їнського театрального режисера, педагога, народного артиста УРСР, лауреата 

Державної премії СРСР (1904–1979). 

– 105 років від дня народження Безуглого Данила Івановича, українсь-

кого живописця, заслуженого діяча мистецтв УРСР (1914–1977). 
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– 95 років від дня народження Водяного (справж. – Вассерман) Михайла 

Григоровича, українського актора театру і кіно, театрального режисера, кон-

ферансьє, народного артиста СРСР (1924–1987). 

– 90 років від дня народження Шевченка Володимира Микитовича, 

українського режисера-документаліста і кінооператора, заслуженого діяча мис-

тецтв УРСР, лауреата Державної премії СРСР та Державної премії УРСР 

ім. Т. Г. Шевченка (1929–1987). 

– 80 років від дня народження Петренка Валерія Яковича, українського 

гітариста, композитора, народного артиста України (1939). 

– 65 років від дня народження Копинця Федора Івановича, українського 

хорового диригента, мистецтвознавця, педагога, заслуженого артиста України 

(1954). 

– 85 років від дня смерті Лісовського Леоніда Леонідовича, українсько-

го композитора, музикознавця, педагога (1866–1934). 

24 – 175 років від дня народження Желехівського Євгена Ієронімовича, 

українського лексикографа, фольклориста, громадського діяча (1844–1885). 

– 95 років від дня народження Бідношея Данила Пантелійовича, укра-

їнського живописця, заслуженого художника УРСР (1924–1989). 

– 80 років від дня народження Семененко Людмили Федорівни, україн-

ської співачки (сопрано), народної артистки України (1939). 

– 85 років від дня смерті Кордта Веніаміна Олександровича, українсь-

кого архівіста, джерелознавця, картографа, бібліографа, організатора бібліотеч-

ної справи в Україні (1860–1934). 

25 – 135 років від дня народження Грінченко Насті (Анастасія Борисів-

на), української письменниці, публіциста, перекладача (1884–1908). 

– 125 років від дня народження Добровольського Спиридона Петрови-

ча, українського письменника і драматурга (1894–1977). 

– 125 років від дня народження Фоменка Миколи Олександровича, 

українського композитора, піаніста, музичного критика та педагога (1894–

1961). 

– 115 років від дня народження Маєвської Мечислави Здиславівни, 

українського кінорежисера (1904–1975). 

– 105 років від дня народження Горбашова (справж. – Шульман) Леоніда 

Наумовича, українського драматурга (1914–1980). 

– 105 років від дня народження Сліпченка Миколи Степановича, укра-

їнського живописця, педагога (1914–1975). 

– 75 років від дня народження Манолова Василя Дмитровича, україн-

ського співака (бас), заслуженого артиста України (1944). 

– 70 років від дня народження Богзи Надії Федорівни, українського  

бібліотекознавця, заслуженого працівника культури України (1949). 

– 70 років від дня народження Віленського Костянтина Михайловича, 

українського композитора і піаніста, педагога (1949). 

26 – 170 років від дня народження Богданова Павла Івановича, україн-

ського співака (бас), педагога (1849–1894). 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%8C%D1%94
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%8C%D1%94
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– 115 років від дня народження Уваєва Євгена Миколайовича, україн-

ського режисера-документаліста (1904–1972). 

– 95 років від дня народження Гуртового Григорія Олександровича, 

українського історика, музеє- та краєзнавця, заслуженого працівника культури 

України (1924–2012). 

– 65 років від дня народження Гриненка Богдана Васильовича, україн-

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

заслуженого майстра народної творчості України (1954). 

– 65 років від дня народження Гронського Володимира Петровича, 

українського композитора, заслуженого діяча мистецтв України, лауреата Дер-

жавної премії України ім. Т. Г. Шевченка (1954). 

– 130 років від дня смерті Боровиковського Левка Івановича, україн-

ського поета, байкаря, фольклориста, етнографа, перекладача (1806–1889). 

27 – 125 років від дня народження Полевського Миколи, українського 

піаніста і педагога у США (1894–1969). 

– 90 років від дня народження Чернухи Валентина Дмитровича, україн-

ського графіка (1929–1981). 

– 85 років від дня народження Онковича Дмитра Юліановича, україн-

ського поета, перекладача, журналіста (1934–2011). 

– 30 років від дня смерті Чавдар Єлизавети Іванівни, української співа-

чки (лірико-колоратурне сопрано), педагога, народної артистки СРСР (1925–

1989). 

28 – 130 років від дня народження Толстякова Павла Ниловича, україн-

ського композитора (1889–1938). 

– 120 років від дня народження Ротлейдера Михайла Яковича, україн-

ського організатора кіновиробництва (1899–1998). 

– 110 років від дня народження Борщевського Василя Митрофановича, 

українського літературознавця (1909–1992). 

– 110 років від дня народження Сорокіна Олександра Дмитровича, укра-

їнського художника декоративного мистецтва (1909–1982). 

– 90 років від дня народження Завгороднього Анатолія Петровича, укра-

їнського живописця і графіка, заслуженого художника України (1929–2009). 

– 80 років від дня народження Туманова Володимира Володимировича, 

українського режисера театру, заслуженого діяча мистецтв України (1939–2014). 

– 65 років від дня народження Ктіторової Любові Григорівни, українсько-

го майстра декоративно-ужиткового мистецтва (писанкарство; 1954). 

29 – 125 років від дня народження Андрієнка-Нечитайла Михайла 

(Мішель) Федоровича, українського живописця, театрального художника,  

мистецтвознавця і прозаїка у Франції (1894–1982). 

– 120 років від дня народження Голіцинської Олени, української театра-

льної актриси (1899–1978). 

– 60 років від дня народження Палкіна Ігоря В’ячеславовича, україн-

ського диригента, заслуженого діяча мистецтв України (1959). 
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30 – 75 років від дня народження Вовка Юліана Ярославовича, україн-

ського хорового диригента, заслуженого діяча мистецтв України (1944–1996). 

31 – 110 років від дня народження Бикова Миколи Володимировича, 

українського кінооператора, лауреата Державної премії СРСР (1909–1945). 

– 100 років від дня народження Вітошинського Ярослава Дем’яновича, 

українського музично-громадського діяча, режисера, заслуженого діяча мис-

тецтв України, заслуженого діяча польської культури (1919–2001). 

– 95 років від дня народження Максименка Миколи Антоновича, укра-

їнського живописця, народного художника України, лауреата Державної премії 

України ім. Т. Г. Шевченка (1924–2016). 

– 85 років від дня народження Крушельницької Марії Тарасівни, україн-

ської піаністки, педагога, музично-громадського діяча, народної артистки України 

(1934). 

– 80 років від дня народження Митровки Михайла Миколайовича, 

українського хорового диригента, педагога, заслуженого працівника культури 

України (1939). 

– 70 років від дня народження Голоти Любові Василівни, української 

письменниці, журналіста, редактора, заслуженого працівника культури Украї-

ни, лауреата Національної премії України імені Тараса Шевченка (1949).
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