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2023 рік ознаменовано багатьма ювілейними та пам’ятними датами  

в культурно-мистецькому житті України та інших країн. 

 

З пам’ятними датами, які будуть відзначатися в 2023 році за участі 

ЮНЕСКО, можна ознайомитися на сайті організації: 

https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000379529_eng 

 

Серед дат: 

 

01.01 – Новорічне свято 

 – Всесвітній день миру  

20.01 – День Автономної Республіки Крим 

22.01 – День Соборності  України 

27.01 – Міжнародний день пам’яті жертв Голокосту 

29.01 – День пам’яті героїв Крут 

01–07.02 – Всесвітній тиждень гармонійних міжконфесійних відносин 

13.02 – Всесвітній день радіо 

15.02     – День вшанування учасників бойових дій на території інших дер-

жав 

16.02 – День єднання 

 – День вшанування військового журналіста України 

20.02  – День Героїв Небесної Сотні 

 – Всесвітній день соціальної справедливості 

21.02 – Всесвітній день екскурсовода 

 – Міжнародний день рідної мови 

26.02 – День кримського спротиву російській окупації  

03.03     – Всесвітній день письменника  

05.03 – Всесвітній день дитячого телебачення і радіомовлення 

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 

 –  Міжнародний день Навруз 

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 

https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000379529_eng
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27.03 – Міжнародний день театру 

01.04     – День сміху 

02.04     – Міжнародний день дитячої книги 

06.04     – Всесвітній день мультфільмів 

 – Міжнародний день спорту заради миру та розвитку 

07.04 – Всесвітній день здоров’я 

11.04      – Міжнародний день визволення в’язнів фашистських концтаборів 

12.04 – Всесвітній день авіації і космонавтики 

15.04 – День довкілля 

 – Міжнародний день цирку 

18.04 – Міжнародний день пам’яток і визначних місць 

 – День пам’яток історії та культури 

21.04     – Всесвітній день творчості та інноваційної діяльності 

22.04 – Міжнародний день Матері-Землі 

23.04 – Всесвітній день книги й авторського права 

26.04 – День Чорнобильської трагедії 

 – Міжнародний день пам’яті жертв радіаційних аварій і  
катастроф  

 – Міжнародний день інтелектуальної власності 

28.04 – Всесвітній день охорони праці 

29.04 – Міжнародний день танцю 

30.04     – Всесвітній день поріднених міст 

 – Міжнародний день джазу 

01.05     – День весни та праці (День міжнародної солідарності трудящих) 

03.05 – Всесвітній день свободи преси 

05.05     – Міжнародний день боротьби за права інвалідів 

08.05     – Дні пам’яті та примирення, присвячені пам’яті  
жертв Другої світової війни 

 – День перемоги над нацизмом у Другій світовій війні 

14.05 – День матері  

 – День пам’яті українців, які рятували євреїв під час  
Другої світової війни 

15.05 – Міжнародний день сім’ї 

17.05 – Всесвітній день електрозв’язку та інформаційного   
суспільства 

18.05 – Всесвітній день вишиванки 

 – День боротьби за права кримськотатарського народу 

 – День пам’яті жертв геноциду кримськотатарського народу (1944) 

 – Міжнародний день музеїв 

20.05 – День Європи 
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 – День науки 

21.05 – Всесвітній день культурного різноманіття задля співробітництва 

та розвитку 

 – День пам’яті жертв політичних репресій 

22.05 – День перепоховання праху Т. Г. Шевченка на Чернечій горі  

поблизу Канева 

23.05 – День Героїв 

24.05 – День слов’янської писемності і культури 

25.05 – День філолога 

27.05     – День працівників видавництв, поліграфії і книгорозповсюдження 

31.05 – Всесвітній день боротьби з тютюнопалінням 

01.06 – Міжнародний день захисту дітей 

 – Всесвітній день батьків 

04.06     – Міжнародний день безневинних дітей – жертв агресії 

05.06 – Всесвітній день охорони довкілля 

06.06 – День журналіста 

12.06 – Всесвітній день боротьби з дитячою працею 

18.06 – День батька 

20.06 – Всесвітній день біженців 

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

25.06     – День дружби і єднання слов’ян 

 – День молодіжних та дитячих громадських організацій 

28.06 – День Конституції України 

01.07 – День архітектури України 

08.07 – День родини 

15.07 – День українських миротворців 

17.07     – День етнографа 

28.07 – День хрещення Київської Руси-України 

 – День Української Державності 

30.07 – Міжнародний день дружби 

 – Всесвітній день протидії торгівлі людьми 

02.08 – Міжнародний день пам’яті жертв нацистського геноциду ромів 

09.08 – Міжнародний день корінних народів світу 

12.08 – Міжнародний день молоді 

15.08 – День археолога 

19.08     – Всесвітній день гуманітарної допомоги 

23.08 – День Державного Прапора України 

24.08 – День Незалежності України 

29.08 – День пам’яті захисників України, які загинули в боротьбі за 



 

6 

 

незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України 

01.09 – День знань 

05.09  – Міжнародний день благодійності 

08.09 – Міжнародний день грамотності 

 – Міжнародний день солідарності журналістів 

09.09     – День українського кіно    

 – День фізичної культури і спорту  

10.09 – День пам’яті українців – жертв примусового виселення з 
Лемківщини, Надсяння, Холмщини, Південного Підляшшя, 
Любачівщини, Західної Бойківщини у 1944–1951 роках 

15.09 – Міжнародний день демократії 

21.09 – Міжнародний день миру  

22.09 – День партизанської слави 

26.09 – Європейський день мов 

27.09 – Всесвітній день туризму 

29.09     – День пам’яті трагедії Бабиного Яру 

30.09 – Всеукраїнський день бібліотек 

 – Міжнародний день перекладача 

 – День усиновлення в Україні 

01.10 – Міжнародний день музики 

 – Міжнародний день людей похилого віку 

 – День ветерана 

 – День працівників освіти 

02.10 – Всесвітній день архітектора 

05.10 – Всесвітній день вчителя 

08.10 – День художника 

14.10 – День захисників і захисниць України 

 – День українського козацтва 

24.10 – День Організації Об’єднаних Націй (ООН) 

 – Всесвітній день інформації про розвиток 

24-30.10 – Тиждень роззброєння 

27.10     – Всесвітній день аудіовізуальної спадщини 

28.10 – День вигнання нацистських окупантів із України 

 – Міжнародний день анімації 

02.11 – Міжнародний день припинення безкарності за злочини проти жу-

рналістів 

06.11 – Міжнародний день запобігання експлуатації довкілля під час 

війни та збройних конфліктів 

09.11 – Всеукраїнський день працівників культури та майстрів  

народного мистецтва  
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 – День української писемності та мови 

10.11     – Всесвітній день науки  

16.11      – Всесвітній день філософії 

 – Міжнародний день толерантності 

 – День працівників радіо, телебачення та зв’язку  

17.11 – День студента 

20.11 – Всесвітній день дитини 

21.11 – День Гідності та Свободи 

 – Всесвітній день телебачення 

25.11 – День пам’яті жертв голодоморів 

 –  Міжнародний день боротьби за ліквідацію насильства щодо   

жінок 

27.11 – День заснування Національної академії наук України 

01.12 – Всесвітній день боротьби зі СНІДом 

02.12 – Міжнародний день боротьби за скасування рабства 

03.12 – Міжнародний день людей з обмеженими фізичними можливос-
тями 

05.12     – Міжнародний день волонтера 

06.12 – День Збройних сил України 

07.12 – День місцевого самоврядування 

09.12 – Міжнародний день пам’яті жертв злочинів геноциду, вшанування 

їхньої людської гідності і попередження цих злочинів 

 – Міжнародний день боротьби з корупцією 

10.12 – День благодійності 

 – Міжнародний день прав людини 

14.12    – День вшанування учасників ліквідації наслідків аварії на Чорно-

бильській АЕС 

20.12 – Міжнародний день солідарності людей 

24.12 – День працівників архівних установ 

   

Головні релігійні свята: 

  

07.01 – Різдво Христове 

19.01 – Хрещення Господнє. Святе Богоявлення 

15.02 – Стрітення Господнє 

07.04 – Благовіщення Пресвятої Богородиці 

09.04 – Вхід Господній до Єрусалима (Вербна неділя) 

16.04 – Світле Христове Воскресіння. Великдень 

24.05 – Рівноапостольних Кирила і Мефодія 
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25.05 – Вознесіння Господнє 

04.06  – День Святої Трійці (П’ятдесятниця) 

19.08 – Преображення Господнє (Другий Спас) 

28.08 – Успіння Пресвятої Богородиці (Перша Пречиста) 

21.09 – Різдво Пресвятої Богородиці (Друга Пречиста) 

14.10 – Покрова Пресвятої Богородиці 

04.12 – Введення до храму Пресвятої Богородиці (Третя Пречиста) 

19.12 – День святого Миколая 

25.12 – Різдво Христове за григоріанським календарем 

  

Цього року відзначатимуться знаменні дати: 

 

у громадсько-політичному житті України:  

 1160 років з часу створення просвітителями Кирилом і Мефодієм слов’ян-

ської азбуки (863). 

 1035-річчя хрещення Київської Руси-України (988). 

 910 років з часу спорудження Києво-Михайлівського Золотоверхого со-

бору (1113). Відновлений у 2000 році. 

 450 років з часу заснування першої української друкарні у м. Львові Іваном 

Федоровим (1573). 

 375 років з початку повстання козаків на Запоріжжі, початку визвольної 

війни, обрання гетьманом Богдана Хмельницького (січень 1648). 

 375 років з часу переможних битв українського козацтва піж Жовтими Во-

дами (29.04–16.05.1648), Корсунем (25–26.05.1648), Пилявцями (21–23.09.1648). 

 225 років з часу видання «Енеїди» Івана Котляревського (1798). 

 200 років з часу утворення «Товариства з’єднаних слов’ян» (1823). 

 175 років з часу скасування кріпосного права у Галичині та Закарпатті 

(1848). 

 175 років з часу заснування у м. Львові Головної Руської Ради (1848). 

 175 років з часу заснування у м. Львові Галицько-руської матиці – куль-

турно-освітнього товариства (1848). 

 160 років з часу виходу  Валуєвського циркуляра – розпорядження міністра 

внутрішніх справ Російської імперії П. Валуєва про заборону друкувати україн-

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

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

організації «Просвіта» (1868).  

 150 років від дня заснування у м. Львові Літературного товариства  

ім. Т. Шевченка (23.12.1873). З 1892 р. – Наукове товариство імені Шевченка. 

 150 років з часу утворення в м. Києві Історичного товариства Нестора-лі-

тописця  (1873). 

 125 років з часу започаткування літературно-наукового і громадсько-полі-

тичного часопису «Літературно-науковий вісник» (1898). 
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 125 років з часу видання першого тому «Історії України-Руси» Михайла 

Грушевського (1898). 

 130 років від дня відкриття Трипільської культури – однієї з стародавніх 

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

Східної Європи (1893).  

 100 років з часу утворення літературної організації «Гарт» (1923). 

 100 років з часу початку політики «українізації» – заходів на підтримку 

розвитку української мови (1923).  

 90-ті роковини Голодомору-геноциду 1932–1933 рр. в Україні. 

 85-ті роковини Великого терору – масових політичних репресій 1937–1938 

рр. 

 80-річчя з дня вигнання нацистських окупантів з м. Києва (06.11.1943). 

 80-ті роковини Корюківської трагедії (1943; Чернігівська обл.). 

 75 років з часу прийняття Генеральною Асамблеєю ООН Конвенції про за-

побігання злочину геноциду та покарання за нього (09.12.1948). 

 75 років з часу прийняття Генеральною Асамблеєю ООН Загальної декла-

рації прав людини (10.12.1948). 

 

 

 

 1040 років від дня народження та 950 років від дня смерті Антонія Печер-

ського, церковного діяча Київської Русі, християнського святого, одного із за-

сновників Києво-Печерського монастиря (бл. 983 – 10.07.1073). 

 1040 років від дня народження Ярослава Мудрого, Великого князя Київ-

ського, державного і політичного діяча Київської Русі (983, за ін. даними 978 – 

1054). 

 970 років від дня народження Володимира Мономаха (Володимир-Васи-

лій Всеволодович), Великого князя Київського, державного і політичного діяча 

Київської Русі (1053–19.05.1125). 

 260 років від дня народження Парпури Максима Йосиповича, українсь-

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

 200 років від дня народження Бродського Ізраїля Марковича, українсь-

кого підприємця, мецената, громадського діяча (1823–11.11.1888). 

 150 років від дня народження Скоропадського Павла Петровича, укра-

їнського військового, державного, політичного та громадського діяча, остан-

нього гетьмана Української Держави (15.05.1873–26.04.1945). 

 150 років від дня народження Хаттатова Сеїтджеліля, кримськотатарсь-

кого політичного діяча, педагога, просвітителя, одного з організаторів першого 

Курултаю кримськотатарського народу (1873–17.04.1938). 

 90 років від дня народження Гузара Любомира Ярославовича, українсь-

кого церковного і громадського діяча, філософа, богослова, предстоятеля Укра-

їнської греко-католицької церкви (26.02.1933–31.05.2017). 
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 200 років від дня смерті Фальковського (Фальківський) Івана Якимо-

вича (у чернецтві – Іриней), українського церковного, освітнього та культурного 

діяча, вченого-енциклопедиста, письменника, педагога (28.05.1762–29.04.1823). 

 160 років від дня смерті Левицького Йосифа Петровича, українського 

священника, композитора, музикознавця, письменника, громадсько-політичного 

діяча (1810–1863). 

 

у галузі  театрального мистецтва:  

 190 років від дня народження Бачинського Омеляна Васильовича, укра-

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

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

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

 175 років від дня народження Гембицької Юлії, української актриси  

(1848 – бл. 1914). 

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

Павла Фортунатовича, українського актора, режисера (07.02.1858–1929). 

 165 років від дня народження Кармелюка-Каменського Костянтина, 

українського актора і режисера (1858–1932). 

 165 років народження Ярошенка Митрофана Корнійовича, українського 

актора, співака, режисера та антрепренера (1858–1926). 

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

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

нера, драматурга (1863–1928). 

 160 років від дня народження Ольшанського Михайла, українського і 

польського актора, режисера, співака (тенор; 1863–1908). 

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

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

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

1923). 

 85 років від дня смерті Каргальського (справж. – Слинько) Сергія Івано-

вича, українського актора, режисера, музичного і громадського діяча, заслуже-

ного артиста УРСР (1889–1938). 

 

у галузі  музичного мистецтва:  

 220 років від дня народження Вересая Остапа Микитовича, українського 

кобзаря (1803–1890). 

 210 років від дня народження Вишневського Автонома Івановича, укра-

їнського хорового диригента, співака (1813–1880). 

 210 років від дня народження Яшного Самійла Харитоновича, українсь-

кого кобзаря (1813 – після 1903). 

 200 років від дня народження Кременецького Михайла Пилиповича, 

українського скрипаля, хормейстера (1823 – бл.1905). 
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 160 років від дня народження Древченка (справж. – Древкін) Петра Се-

меновича, українського кобзаря, лірника, репресованого (1863, за ін. даними 

1871 – 1934). 

 160 років від дня народження Зарицького Ромуальда, українського музи-

чного і громадського діяча, видавця, композитора-аматора (1863–1932). 

 150 років від дня народження Валека Едуарда Павловича, українського 

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

 150 років від дня народження Луценка Павла Кіндратовича, українсь-

кого піаніста, педагога, музичного і громадського діяча (16.03.1873–1934). 

 130 років від дня народження Боцюна Павла Львовича, українського хо-

рового диригента, педагога (1893–1955). 

 130 років від дня народження Полевської Людмили, української віолон-

челістки і педагога в США (1893–1975). 

 125 років від дня народження Топірця Степана Васильовича, українсь-

кого кобзаря (1898–1979). 

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

українського композитора, диригента, теоретика музики, педагога (бл. 1650 – 

23.10.1723). 

 150 років від дня смерті Шута Андрія, українського кобзаря (?–1873). 

 80 років від дня смерті Сенкевич Олени Борисівни, української піаністки, 

диригента (1885–1943). 

 65 років від дня смерті Домбровського Маріана Павловича, українсь-

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

 

у галузі оперного мистецтва та камерного співу:  

 175 років від дня народження Алексєєвої-Юневич Марії Павлівни, укра-

їнської співачки (сопрано), педагога (1848–1922). 

 175 років від дня народження Вілінської (Велінська) Феодосії Микиті-

вни, української співачки (драматичне сопрано; бл. 1848 – 1929). 

 150 років від дня народження Лопатинської Філомени Миколаївни, ук-

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

 150 років від дня народження Поляєва (Дроздо-Поляєв) Федора Микола-

йовича, українського оперного співака (баритон), педагога, заслуженого артиста 

УРСР (1873–1940). 

 140 років від дня народження Гребінецької Марії Зіновіївни, української 

співачки (сопрано), драматичної актриси  у США (1883–1971). 

 

у галузі  образотворчого мистецтва:  

 300 років від дня народження Скрипецького Степана (Самсон), українсь-

кого церковного маляра, священника (1723 – після 1784). 
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 300 років від дня народження Теренського Миколи, українського живо-

писця, священника (1723–1790). 

 210 років від дня народження Горського Проспера Антоновича, україн-

ського живописця і графіка (1813–1888). 

 180 років від дня народження Бучевського Епамінандоса, українського 

живописця (03.03.1843–1891). 

 175 років від дня народження Алексоматі Миколи Харлампійовича, 

українського живописця (1848–1917). 

 160 років від дня народження Крушевського Георгія Степановича, укра-

їнського живописця, репресованого (1863–1938). 

 150 років від дня народження Бахтіна Костянтина Миколайовича, укра-

їнського живописця-пейзажиста (1873–1928). 

 140 років від дня народження Добровольського Одо, українського та 

польського графіка (1883–1917). 

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

вера (бл. 1685 – 1763). 

 130 років від дня смерті Честахівського Григорія Миколайовича, укра-

їнського художника (1820–1893). 

 

у галузі  архітектури : 

 310 років від дня народження Григоровича-Барського Івана Григоро-

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

 240 років від дня народження Дубровського Павла Андрійовича, україн-

ського архітектора, представника класицизму (1783 – після 1837). 

 170 років від дня народження Агеєнка Олександра Наумовича, українсь-

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

 150 років від дня народження Жукова Костянтина Миколайовича, укра-

їнського архітектора, теоретика і практика неоукраїнського стилю (українського 

модерну; 1873–1940). 

 125 років від дня народження Головченка Петра Овксентійовича, укра-

їнського архітектора (1898–1938). 

 120 років від дня народження Тація Олексія Олександровича, українсь-

кого архітектора (17.03.1903–1967). 

 190 років від дня смерті Меленського Андрія Івановича, українського 

архітектора, представника класицизму (1766–13.01.1833). 

 

у галузі  декоративно -ужиткового мистецтва:  

 335 років від дня народження Зубрицького Никодима, українського гра-

вера по дереву й міді (1688–1724). 

 170 років від дня народження Ночовника (Ночовник-Носик) Остапа Семе-

новича, українського майстра народної керамічної скульптури (1853–1913). 
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 165 років від дня народження Шкрібляка Миколи Юрійовича, українсь-

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

 160 років від дня народження Баранюка Йосипа Михайловича, україн-

ського народного майстра художньої кераміки (1863–1942). 

 150 років від дня народження Бовича Дмитра Івановича, українського 

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

 150 років від дня народження Поросного Василя Васильовича, українсь-

кого народного майстра художньої кераміки (1873–1942). 

 135 років від дня народження Гончара Івана Тарасовича, українського 

гончаря, кераміста скульптури малих форм, майстра народного мистецтва УРСР 

(1888–1944). 

 125 років від дня народження Демидовського Омеляна Миновича, укра-

їнського народного майстра художнього ткацтва (1898–1967). 

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

стра декоративного розпису (1892–1933). 

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

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

 

у галузі  фольклору та етнографії:  

 200 років від дня народження Сементовського Костянтина Максимо-

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

1902). 

 125 років від дня народження Цинкаловського Олександра Миколайо-

вича, українського мистецтвознавця, археолога, етнографа, історика, музейного 

діяча, дослідника Волині (09.01.1898–1983). 

 150 років від дня смерті Бодянського Федора Максимовича, збирача 

українського фольклору, культурного діяча (1812–1873). 

 130 років від дня смерті Димінського Йосипа Андрійовича, українського 

етнографа і фольклориста (1857–1893). 

 90 років від дня смерті Білецької Віри Юхимівни, української фолькло-

ристки, етнографа (1894–1933). 

 

у галузі  літератури:  

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

українського письменника, мовознавця, філософа, священника (1783–1849). 

 230 років від дня народження Масловича Василя Григоровича, україн-

ського письменника, байкаря, журналіста, літературознавця, видавця (1793–

1841). 

 200 років від дня народження Димського Модеста Гавриловича, україн-

ського письменника, освітнього діяча (1823–1885). 
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 185 років від дня народження Кримського Юхима Степановича, україн-

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

 175 років від дня народження Мальованого Володимира Григоровича, 

українського поета, громадсько-політичного діяча (1848–1893). 

 150 років від дня народження Доленка Якова Дмитровича, українського  

поета (1873–1917). 

 150 років від дня народження Камінського Андрія Варфоломійовича, 

українського письменника та публіциста (1873–1957). 

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

харовича, українського письменника, репресованого (1898–1937). 

 125 років від дня народження Михайлова Григорія Яковича, українсь-

кого письменника, драматурга, сценариста, жертви сталінського терору (1898–

1938). 

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

Яковича, українського письменника, перекладача, репресованого (1903–1937). 

 120 років від дня народження Скрипника Лева Володимировича, укра-

їнського письменника (1903–1939). 

 90 років від дня смерті Яновської Любові Олександрівни, української 

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

 

Ювілейні дати у житті творчих спілок, закладів культури  

та мистецьких колективів,  культурно -мистецьких закладів 

освіти та періодичних видань*1: 

 

 85 років з часу заснування Національної спілки художників України 

(1938). 

 65 років – Національної спілки кінематографістів України (1958). 

*** 

 125 років з часу відкриття Чернігівської обласної бібліотеки для дітей 

(1898). 

 105 років – Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського  (1918). 

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

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

 

*** 

 160 років з часу відкриття Чернівецького обласного краєзнавчого музею 

(1863). 

 130 років – Львівського історичного музею (1893). 

 100 років – Музею театрального, музичного та кіномистецтва України 

(м. Київ, 1923). 

 100 років – Одеського музею західного і східного мистецтва (1923). 

                                                        
1 Назви установ, закладів, колективів подано станом на 14.09.2022 р. 
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 95 років – Літературно-меморіального будинку-музею Тараса Шевченка 

(м. Київ, 1928). 

 75 років – Закарпатського обласного художнього музею ім. Й. Бокшая 

(м. Ужгород, 1948).  

*** 

 85 років з часу створення Національного науково-дослідного реставрацій-

ного центру України (1938). 

*** 
 160 років  з часу заснування Національної філармонії України (м. Київ, 

1863). 
 85 років – Академічного козачого ансамблю пісні і танцю «Козаки По-

ділля» Хмельницької обласної філармонії (1938). 

 80 років – Національного заслуженого академічного українського народ-

ного хору України ім. Г. Г. Верьовки (1943). 

 65 років –   Поліського академічного ансамблю пісні і танцю «Льонок» 

ім. Івана Сльоти (м. Житомир, 1958). 

 60 років – Київського камерного оркестру Національної філармонії Укра-

їни (1963). 

*** 
 175 років з часу заснування Коломийського академічного обласного укра-

їнського драматичного театру ім. І. Озаркевича (Івано-Франківська обл., 1848). 
 100 років – Кримськотатарського академічного музично-драматичного те-

атру (м. Сімферополь, АРК, 1923). 
 90 років – Київського академічного обласного музично-драматичного те-

атру ім. П. К. Саксаганського (м. Біла Церква, 1933). 

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

ім. М. М. Коцюбинського (Чернігівська обл., 1933). 
 90 років – Сумського національного академічного театру драми та музич-

ної комедії ім. М. С. Щепкіна (1933). 
 90 років – Харківського академічного драматичного театру ім. О. С. Пуш-

кіна (1933). 
 85 років – Полтавського академічного обласного театру ляльок (1938). 

 

*** 
 160 років з часу заснування Національної музичної академії України 

ім. П. І. Чайковського (м. Київ, 1863). 
 120 років – Полтавського фахового коледжу мистецтв ім. М. В. Лисенка 

(1903; до 06.08.2019 р. – Полтавське музичне училище ім. М. В. Лисенка). 

 110 років – Одеської національної музичної академії ім. А. В. Нежданової 
(1913). 
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 90 років – Одеського державного музичного ліцею ім.  професора  
П. С. Столярського (1933). 
 55 років – Київського національного університету культури і мистецтв 

(1968). 
*** 

 100 років з часу започаткування журналу «Музика» (1923).      

 30 років – журналу «Бібліотечний вісник» (1993). 

 25 років – журналу «Бібліотечна планета» (1998). 

 25 років – журналу «Бібліосвіт» (1998). 
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Січень 

1 – 100 років від дня народження Ясінського Богдана Дмитровича, гро-

мадського діяча української діаспори у США, педагога та бібліотекознавця 

(1923–2002). 

– 85 років від дня народження Капелюха Миколи Кононовича, українсь-

кого художника декоративно-ужиткового мистецтва (художня обробка дерева і 

металу), заслуженого майстра народної творчості України (1938–2008). 

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

риси музичної комедії, співачки (сопрано), заслуженої артистки України (1943–

2004). 

– 70 років від дня народження Касьянова Геннадія Сергійовича, україн-

ського театрального режисера, заслуженого діяча мистецтв України (1953–2018). 

2 – 200 років від дня народження Здерковського Івана Григоровича, 

українського письменника, священника (1823–1901). 

– 95 років від дня народження Яблонської Галини Гілярівни, української 

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

(1928). 

– 90 років від дня народження Ороса Василя Петровича, українського са-

модіяльного художника, заслуженого майстра народної творчості України 

(1933). 

– 75 років від дня народження Мазура Миколи Івановича, українського 

художника монументально-декоративного мистецтва, скульптора, живописця, 

педагога, народного художника України (1948–2015). 

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

їнського диригента, заслуженого діяча мистецтв України (1948–2020). 

– 70 років від дня народження Демцю Михайла Івановича, українського 

живописця, народного художника України (1953). 

– 60 років від дня народження Вільчинського Олександра Казимиро-

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

3 – 110 років від дня народження Рибака Натана Самійловича, українсь-

кого письменника єврейського походження (1913–1978). 

– 85 років від дня народження Новака Віллена Захаровича, українського 

кінорежисера, актора, народного артиста України (1938).  

4 – 100 років від дня смерті Врабеля Михайла Андрійовича, українського 

фольклориста, журналіста, видавця, педагога (1866–1923). 

5 – 160 років від дня народження Кочубея Михайла Миколайовича, 

українського драматурга, культурного діяча (1863–1935). 

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

їнського театрального актора і режисера, педагога, заслуженого артиста України 

(1923–2017). 

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

їнського живописця, графіка, монументаліста,  педагога, заслуженого художника 
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України, лауреата Національної премії України імені Тараса Шевченка (1943–

2009). 

6 – 125 років від дня народження Сосюри Володимира Миколайовича, 

українського поета, прозаїка, лауреата Державної премії УРСР ім. Т. Г. Шевче-

нка (1898–1965). 

– 120 років від дня народження Петрової Євгенії Олексіївни, української 

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

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

кого поета, прозаїка, перекладача, літературознавця, правозахисника, Героя Ук-

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

7 – 170 років від дня народження Аркаса Миколи Миколайовича, укра-

їнського композитора, письменника, історика, культурно-освітнього діяча 

(1853–1909). 

– 100 років від дня народження Орлової Надії Павлівни, української ре-

дакторки кіно, перекладача, заслуженого працівника культури України (1923–

2010). 

– 80 років від дня народження Бистрякова Віктора Петровича, українсь-

кого живописця, графіка, педагога, заслуженого діяча мистецтв України (1943–

2021). 

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

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

2005). 

8 – 135 років від дня народження Юри Гната Петровича, українського 

театрального  режисера, актора театру і кіно, народного артиста СРСР (1888–

1966). 

9 – 100 років від дня народження Чичибабіна (за паспортом – Полушин) 

Бориса Олексійовича, українського поета, репресованого (1923–1994). 

10 – 80 років від дня народження Мотики Ярослава Миколайовича, 

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

(1943). 

11 – 175 років від дня народження Нагірного Василя Степановича, укра-

їнського архітектора, громадського діяча (1848–1921). 

12 – 150 років від дня народження Кричевського Василя Григоровича, 

українського живописця, графіка, архітектора, художника театру і кіно, мистец-

твознавця, педагога, одного з засновників Української академії мистецтв та од-

ного з її перших професорів, заслуженого діяча мистецтв УРСР (1873–1952). 

13 – 170 років від дня народження Горленка Василя Петровича, україн-

ського письменника, літературного критика, мистецтвознавця, фольклориста та 

етнографа (1853–1907). 

14 – 125 років від дня народження Горліса-Горського (справж. – Городя-

нин-Лісовський) Юрія Юрійовича, українського письменника, військового і 

громадського діяча (1898–1946). 
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– 95 років від дня народження Зимньої Валентини Іванівни, української 

театральної актриси, педагога, народної артистки України (1928–2019). 

– 90 років від дня народження Наум Наталії Михайлівни, української ак-

триси театру і кіно, народної артистки України, лауреата Державної премії Ук-

раїни ім. О. Довженка (1933, за ін.  даними 23.11.1932 – 2004). 

– 100 років від дня смерті Калина Володимира Івановича, українського 

театрального актора і режисера, балетмейстера (1896–1923). 

16 – 125 років від дня народження Милешка Якова Андріановича, укра-

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

– 85 років від дня народження Марченка Леоніда Леонідовича, українсь-

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

17 – 115 років від дня народження Синиці Григорія Івановича, українсь-

кого живописця, педагога, заслуженого художника України, лауреата Державної 

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

– 100 років від дня народження Мороза Мирослава Олександровича, 

українського літературознавця, бібліографа, етнографа, фольклориста, громадсь-

кого діяча (1923–2006). 

– 75 років від дня смерті Карлашова (Карлаш) Миколи, українського 

оперного співака (баритон, бас), актора, режисера, диригента в США (1881–

1948). 

18 – 175 років від дня смерті Берлинського Максима Федоровича, укра-

їнського історика, археолога, педагога, архівіста, релігійного діяча (1764–1848). 

19 – 100 років від дня народження Віри Смереки (уродж. – Ніпот Віра 

Степанівна), української письменниці та громадської діячки у Великій Британії 

(1923–2010). 

– 65 років від дня народження Москалюка Віктора Макаровича, україн-

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

– 60 років від дня народження Трояновської Лариси Володимирівни, ук-

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

– 90 років від дня смерті Яновського (справж. – Зігль) Бориса Карловича, 

українського композитора, музичного критика, диригента, педагога (1875–1933). 

20 – 120 років від дня народження Садиленка Юрія Харлампійовича, 

українського художника і педагога (1903–1967). 

21 – 110 років від дня народження Нудьги Григорія Антоновича, україн-

ського письменника, фольклориста, літературознавця, історика, літературного 

критика та культуролога, репресованого (1913–1994). 

– 80 років від дня народження Задої Юрія Михайловича, українського 

бандуриста, кобзаря, педагога, заслуженого працівника культури України (1943). 

22 – 100 років від дня народження Кардаша Василя Івановича, українсь-

кого мистецтвознавця та диригента в Канаді (1923–2002). 

– 90 років від дня народження Могитича Івана Романовича, українського 

архітектора, народного архітектора України, лауреата Державної премії України 

в галузі архітектури (1933–2006). 
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– 90 років від дня народження Мокренка Анатолія Юрійовича, українсь-

кого оперного  та камерного співака (баритон), актора, педагога, народного ар-

тиста СРСР, лауреата Державної премії УРСР ім. Т. Г. Шевченка (1933–2020). 

23 – 140 років від дня народження Донця Михайла Івановича, українсь-

кого оперного та камерного співака (бас), педагога, народного артиста УРСР, ре-

пресованого (1883–1941). 

24 – 160 років від дня народження Нижанківського Остапа Йосиповича, 

українського композитора, диригента, видавця, священника, культурного діяча 

(1863–1919). 

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

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

ного діяча мистецтв України (1933). 

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

кого кінорежисера-документаліста, заслуженого діяча мистецтв України (1948). 

– 70 років від дня народження Базак Марти Іванівни, української худож-

ниці декоративно-ужиткового мистецтва (гобелен), живописця, графіка, педа-

гога, заслуженого художника України (1953). 

25 – 100 років від дня народження Анненкової (Анненкова-Мельник) Сте-

фанії Петрівни, української театральної актриси, заслуженої артистки УРСР 

(1923–1980). 

26 – 160 років від дня народження Кошиця (справж. – Порай-Кошиць) Па-

вла Олексійовича, українського оперного і камерного співака (тенор), педагога 

(1863–1904). 

27 – 75 років від дня народження Курилюка Івана Васильовича, україн-

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

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

кого театрального режисера, педагога, заслуженого діяча мистецтв України 

(1948–2017). 

– 70 років від дня народження Маліша Петра Івановича, українського 

прозаїка, публіциста, журналіста, громадського діяча (1953). 

28 – 120 років від дня народження Мейтуса Юлія Сергійовича, українсь-

кого композитора, народного артиста України, лауреата Державної премії Укра-

їни ім. Т. Г. Шевченка (1903–1997). 

30 – 125 років від дня народження Гужової Віри Микитівни, української 

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

31 – 110 років від дня народження Онипка Семена Івановича, українсь-

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

 – 90 років від дня народження Барського Михайла Ілліча, українського 

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

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

кого прозаїка, публіциста, журналіста, історика і краєзнавця (1938–2014). 
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 Лютий  

1 – 240 років від дня народження Ферлієвича Василя Івановича, україн-

ського письменника (1783–1851). 

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

кого композитора, хорового диригента, педагога, заслуженого діяча мистецтв 

України (1938). 

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

ського співака (тенор), композитора, народного артиста України (1953). 

2 – 160 років від дня народження Бордуляка Тимотея (Тимофій) Гнато-

вича, українського письменника, священника, просвітянського та громадського 

діяча (1863–1936). 

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

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

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

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

3 – 160 років від дня народження Попович-Боярської Клементини Кар-

лівни, української письменниці, громадської діячки (1863–1945). 

– 110 років від дня народження Єніна Євгена Йосиповича, українського 

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

– 90 років від дня народження Корогодського Романа Мироновича укра-

їнського кінознавця, сценариста, літературо- та мистецтвознавця, дисидента 

(1933–2005). 

– 70 років від дня народження Будника Миколи Петровича, українського 

кобзаря, бандуриста, майстра народних музичних інструментів, художника і по-

ета (1953–2001). 

– 65 років від дня народження Вербівської-Кабин Оксани Йосипівни, ук-

раїнської художниці декоративно-ужиткового мистецтва (кераміка), заслуже-

ного майстра народної творчості України (1958). 

4 – 150 років від дня народження Сафонова Тимофія Олексійовича, 

українського живописця, педагога, громадського діяча (1873–1930). 

– 120 років від дня народження Гливенка Володимира Леонтійовича, 

українського графіка, заслуженого діяча мистецтв України (1903–1994). 

5 – 120 років від дня народження Снєгірьова Івана Тимофійовича, укра-

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

6 – 80 років від дня смерті Юхименка Івана Яковича, українського теат-

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

7 – 160 років від дня народження Солтиса Мечислава, українського і 

польського композитора, диригента, педагога, музичного і громадського діяча 

(1863–1929). 

– 80 років від дня народження Демцюха Зеновія Миколайовича, україн-

ського хорового диригента, педагога, заслуженого працівника культури України 

(1943). 
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– 70 років від дня народження Славинського (Славінський) Ігоря Мико-

лайовича, українського театрального актора і режисера, драматурга, народного 

артиста України (1953–2018). 

– 60 років від дня народження Самофалова В’ячеслава Михайловича, 

українського диригента, композитора, педагога, народного артиста України 

(1963). 

– 90 років від дня смерті Садовського (справж. – Тобілевич) Миколи Ка-

рповича, українського актора, режисера, громадського діяча, одного із фундато-

рів українського професійного театру (1856–1933). 

8 – 125 років від дня смерті Колесси Івана Михайловича, українського 

фольклориста, етнографа, культурного діяча (1864–1898). 

9 – 85 років від дня народження Калікіна Геннадія Георгійовича, укра-

їнського оперного співака (баритон), педагога, народного артиста України 

(1938–2006). 

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

їнського хорового диригента, педагога, музично-громадського діяча, народного 

артиста України (1943–2016). 

10 – 250 років від дня народження Каразіна (Каразин) Василя Назаро-

вича, українського вченого, винахідника, громадського та освітнього діяча, пу-

бліциста, ініціатора заснування Харківського університету, першого у Східній 

Україні (1773–1842). 

– 130 років від дня народження Озенбашли Амета, кримськотатарського 

письменника, драматурга, громадського та політичного діяча (1893–1958). 

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

їнської бандуристки, педагога, заслуженого працівника культури України (1953). 

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

їнського художника декоративно-ужиткового мистецтва (кераміка), народного 

художника України (1953). 

11 – 150 років від дня народження Прохорова Семена Марковича, укра-

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

– 85 років від дня народження Пашкевича Анатолія Максимовича, укра-

їнського хорового диригента, композитора, народного артиста України (1938–

2005). 

12 – 75 років від дня народження Навротського Василя Всеволодовича, 

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

– 70 років від дня народження Завгороднього Миколи Володимировича, 

українського театрального актора, народного артиста України (1953–2021). 

13 – 180 років від дня народження Вербицького Миколи Андрійовича, 

українського письменника, педагога, громадського діяча (1843–1909). 

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

кого кіноактора, заслуженого артиста України (1933–2000). 

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

ського письменника, сценариста, драматурга, педагога (1948–2018). 
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– 100 років від дня смерті Біликовського Івана Симеоновича, українсь-

кого композитора, хорового диригента, педагога, музичного діяча (1846–1923). 

14 – 125 років від дня народження Васильєва Василя Володимировича, 

українського актора музичної комедії, педагога, заслуженого артиста УРСР 

(1898–1987). 

– 125 років від дня народження Стефановича Михайла Павловича, укра-

їнського оперного співака (бас), режисера, музикознавця, історика театру, народ-

ного артиста УРСР (1898–1970). 

– 60 років від дня народження Білецької Тетяни Миколаївни, української 

артистки балету, народної артистки України (1963). 

15 – 85 років від дня народження Малишка Миколи Олексійовича, укра-

їнського живописця, графіка, заслуженого художника України, лауреата Націо-

нальної премії України імені Тараса Шевченка (1938). 

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

їнського актора театру і кіно, театрального режисера, антрепренера, громадсь-

кого діяча, народного артиста України, лауреата Державної премії України ім.  Т. 

Г. Шевченка (1953). 

16 – 210 років від дня народження Гулака-Артемовського (справж. – Ар-

темовський) Семена Степановича, українського оперного співака (баритон), 

композитора, актора, драматурга (1813–1873). 

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

Зіновіївни, української оперної співачки (мецо-сопрано), педагога, народної ар-

тистки УРСР (1898, за ін.  даними 1899 – 1955). 

– 100 років від дня народження Заневчик-Менкуш  Ярослави Михайлі-

вни, української майстрині декоративно-ужиткового мистецтва (художня виши-

вка), майстра народної творчості України (1923–2015). 

– 55 років від дня смерті Маланюка Євгена Филимоновича, українського 

письменника, публіциста, мистецтвознавця, літературного критика, перекладача, 

громадського і політичного діяча (1897–1968). 

– 50 років від дня смерті Верхацького Михайла Полієвктовича, україн-

ського театрального режисера, педагога, театрознавця (1904–1973). 

17 – 130 років від дня народження Дарії Віконської (справж. – Федорович 

Іванна-Кароліна Володиславівна), української письменниці, перекладача, літера-

туро- і мистецтвознавця (1893–1945). 

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

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

(1943). 

18 – 100 років від дня народження Гладкого Михайла Захаровича, укра-

їнського скульптора, майстра художньої кераміки, живописця, графіка, педагога 

(1923–2009). 

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

їнської театральної актриси, народної артистки України (1933–2009). 
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– 85 років від дня народження Довбні Петра Івановича, українського спі-

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

19 – 130 років від дня народження Грушевського Федора Тимофійовича, 

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

20 – 135 років від дня народження  та 60 років від дня смерті Барвінського 

Василя Олександровича, українського композитора, диригента, піаніста, музи-

кознавця та критика, педагога, громадського діяча (1888–19.06.1963). 

– 125 років від дня народження Калиниченка Луки Петровича, українсь-

кого художника-реставратора, мистецтвознавця, педагога (1898–1968). 

– 75 років від дня народження Пастуха Романа Івановича, українського 

письменника, публіциста, краєзнавця, журналіста, етнографа, фольклориста, лі-

тературознавця, культурного та громадського діяча (1948). 

– 75 років від дня народження Цибульського Адама Миколайовича, 

українського актора театру і кіно, театрального режисера, народного артиста Ук-

раїни (1948). 

– 60 років від дня смерті Бронзова-Єгорова (справж. – Єгоров) Івана Лав-

рентійовича, українського оперного та камерного співака (баритон), народного 

артиста УРСР (1896–1963). 

21 – 100 років від дня народження Левіна Василя Миколайовича, укра-

їнського кінорежисера, сценариста, художника, заслуженого діяча мистецтв Ук-

раїни (1923–1998). 

22 – 110 років від дня народження Сидоренко Дарії Антонівни, українсь-

кої майстрині декоративно-ужиткового мистецтва (художня вишивка), заслуже-

ного майстра народної творчості України (1913–1996). 

– 70 років від дня народження Бендерова Валерія Дмитровича, українсь-

кого оперного співака (драматичний тенор), заслуженого артиста України (1953–

2017). 

– 65 років від дня народження Кузьми Бориса Івановича, українського 

архітектора,  живописця, графіка, народного художника України (1958). 

23 – 75 років від дня народження Бутенка Леоніда Михайловича, укра-

їнського хорового диригента, мистецтвознавця, педагога, заслуженого діяча ми-

стецтв України (1948–2018). 

– 60 років від дня народження Москальця Костянтина Вілійовича, укра-

їнського письменника, перекладача, літературного критика, музиканта, лауреата 

Національної премії України імені Тараса Шевченка (1963). 

24 – 100 років від дня народження Фролової Клавдії Павлівни, українсь-

кої театральної актриси, прозаїка, літературознавця, критика, педагога (1923–

2010). 

– 75 років від дня народження Пікулицького Богдана Романовича, укра-

їнського графіка, заслуженого художника України (1948). 

– 70 років від дня народження Яковини Юліана Івановича, українського 

кінооператора, режисера, фотохудожника, громадського діяча (1953). 
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25 – 75 років від дня народження Кузьменка Володимира Даниловича, 

українського письменника, журналіста, заслуженого працівника культури Укра-

їни (1948–2007). 

26 – 160 років від дня народження Бажанського Івана Миколайовича, 

українського письменника, педагога (1863–1933). 

– 65 років від дня народження Чередниченка Олександра Миколайо-

вича, українського живописця, педагога, народного художника України (1958). 

– 50 років від дня смерті Гродзинського Олександра Олександровича, 

українського оперного співака (бас), педагога, заслуженого діяча мистецтв УРСР 

(1891–1973). 

– 50 років від дня смерті Шкурата Степана Йосиповича, українського 

актора театру і кіно, народного артиста УРСР (1886–1973). 

27 – 100 років від дня народження Слободян Наталії Василівни, україн-

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

28 – 125 років від дня народження Жилка Юрія Зіновійовича, українсь-

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

– 85 років від дня народження Турчака Стефана Васильовича, українсь-

кого диригента, педагога, народного артиста СРСР, лауреата Державної премії 

УРСР ім. Т. Г. Шевченка (1938–1988). 

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

української і молдавської естрадної співачки (альт), народної артистки України 

(1958). 
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Березень 

1 – 140 років від дня народження Гануляка Григорія Григоровича, укра-

їнського письменника, видавця, журналіста (1883–1945). 
– 85 років від дня народження Брондукова Борислава Миколайовича, 

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

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

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

їни (1948). 

2 – 70 років від дня народження Зубицького Володимира Даниловича, 

українського композитора, диригента, баяніста, заслуженого діяча мистецтв Ук-

раїни (1953). 

3 – 135 років від дня народження Королевої Наталени Андріанівни, ук-

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

– 120 років від дня народження Драган Анни Костянтинівни, української 

лемківської співачки (1903–1986). 

4 – 85 років від дня народження Ілька Івана Івановича, українського жи-

вописця, народного художника України (1938). 

– 80 років від дня народження Литвина Миколи Степановича, українсь-

кого кобзаря, композитора, поета, журналіста, громадського діяча, заслуженого 

діяча мистецтв України (1943–2020). 

5 – 120 років від дня народження Забіли Наталі Львівни, української пи-

сьменниці, перекладача (1903–1985). 

8 – 125 років від дня народження Тіца Михайла Дмитровича, українсь-

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

9 – 209 років від дня народження Шевченка Тараса Григоровича, укра-

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

– 170 років від дня народження Цеглинського Григорія Івановича, укра-

їнського письменника, драматурга, критика, педагога, культурного, громадсь-

кого та політичного діяча (1853–1912). 

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

їнського оперного та камерного співака (бас), педагога, народного артиста Укра-

їни (1933–2004). 

– 80 років від дня народження Найдена Євгена Семеновича, українського 

живописця, графіка, письменника, заслуженого художника України (1943–2019). 

10 – 100 років від дня народження Каца Адама Захаровича, українського 

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

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

їнського оперного співака (баритон), педагога, народного артиста України 

(1943–2022). 

– 75 років від дня народження Левадного Олександра Миколайовича, 

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

гога, народного художника України (1948). 



Березень  

27 

 

– 70 років від дня народження Петриненка Тараса Гаринальдовича, 

українського композитора, музиканта, естрадного співака (баритон), поета, на-

родного артиста України, лауреата Державної премії України ім. Т. Г. Шевченка 

(1953). 

– 162 роки від дня смерті Шевченка Тараса Григоровича, українського 

поета, художника, мислителя (1814–1861). 

11 – 175 років від дня народження Ягна Олександра-Едуарда Юлійо-

вича, українського архітектора, художника, майстра художньої кераміки  (1848–

1922). 

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

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

12 – 160 років від дня народження Вернадського Володимира Івановича,  

вченого-енциклопедиста, філософа, природодослідника, одного із засновників 

Української академії наук та її першого президента, засновника Національної бі-

бліотеки Української Держави (нині – Національна бібліотека України ім. В. І. 

Вернадського) (1863–1945). 

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

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

1972). 

13 – 135 років від дня народження Макаренка Антона Семеновича,  

українського педагога, письменника (1888–1939). 

– 85 років від дня народження Кононенка Григорія Йосиповича, україн-

ського театрального режисера, актора, сценариста, художника театру, педагога, 

народного артиста України (1938–2006). 

– 80 років від дня народження Буряка Бориса Григоровича, українського 

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

14 – 80 років від дня народження Юрченко Людмили Володимирівни, 

української оперної та камерної співачки (мецо-сопрано), народної артистки Ук-

раїни, лауреата Національної премії України імені Тараса Шевченка (1943). 

15 – 170 років від дня народження Волошка Степана Матвійовича, укра-

їнського актора, оперного співака (тенор), педагога (1853–1928). 

16 – 160 років від дня народження Головкова Герасима Семеновича, 

українського живописця (1863–1919). 

– 75 років від дня народження Левицького Михайла Васильовича, укра-

їнського поета, перекладача, художника,  громадського діяча (1948–2018). 

– 80 років від дня смерті Сагарди Миколи Івановича, українського істо-

рика, бібліографа, теолога, педагога, перекладача (1870–1943). 

17 – 425 років від дня народження Гаватовича (Гават) Якуба, українсь-

кого і польського письменника, педагога, священника, культурно-освітнього ді-

яча (1598–1679). 

– 140 років від дня народження Богацького Павла Олександровича, 

українського письменника, журналіста, літературознавця, бібліографа, критика, 

громадського і політичного діяча (1883–1962). 
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– 120 років від дня народження Дольд-Михайлика (справж. – Михайлик) 

Юрія Петровича, українського письменника, драматурга, сценариста, критика 

та публіциста (1903–1966). 

– 90 років від дня народження Онищенка Олексія Семеновича, українсь-

кого вченого, організатора науки, бібліотекознавця, культуролога, громадського 

діяча, заслуженого діяча науки і техніки України, лауреата Державної премії Ук-

раїни в галузі науки і техніки (1933). 

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

їнського архітектора, заслуженого архітектора України, лауреата державних пре-

мій України в галузі архітектури (1938–2006). 

18 – 130 років від дня народження Качмара Володимира Михайловича, 

українського і польського оперного співака (бас), театрального режисера, музи-

чно-театрального критика, педагога (1893–1964). 

– 75 років від дня народження Бабія Михайла Васильовича, українського 

живописця, графіка, заслуженого художника України (1948). 

21 – 90 років від дня народження Бідняка Григорія Прокоповича, укра-

їнського поета, видавця, заслуженого працівника культури України (1933–2020). 

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

кого художника декоративно-ужиткового мистецтва (скло,  кераміка), педагога, 

народного художника України, лауреата Національної премії України імені Та-

раса Шевченка (1938). 

– 75 років від дня народження Германа Олега Михайловича, українсь-

кого поета, публіциста, громадського діяча, заслуженого діяча мистецтв України 

(1948). 

– 60 років від дня народження Вакуленка Олександра Сергійовича, 

українського художника декоративно-ужиткового мистецтва (петриківський ро-

зпис), заслуженого майстра народної творчості України (1963). 

22 – 120 років від дня народження Улинця Олексія Михайловича, укра-

їнського коломийкаря (1903–1978). 

– 85 років від дня народження Савченка Віктора Васильовича, українсь-

кого письменника, публіциста, драматурга, філософа, правозахисника (1938–

2016). 

23 – 180 років від дня народження Целевича Юліана Андрійовича, укра-

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

– 100 років від дня народження Кудієвського Костянтина Гнатовича, 

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

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

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

– 60 років від дня народження Богдановича Олексія Володимировича, 

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

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

24 – 135 років від дня народження Кипоренка-Доманського (справж. – 

Кипоренко) Юрія Степановича, українського оперного співака (драматичний 

тенор), педагога, народного артиста УРСР (1888–1955). 
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– 100 років від дня народження Сухорукової Галини Станіславівни, ук-

раїнської співачки (сопрано), педагога, заслуженої артистки України (1923–

2007). 

25 – 140 років від дня народження Леся Гринюка (справж. ім’я – Олекса 

Якимович), українського письменника, перекладача, редактора, громадського ді-

яча (1883–1911). 

– 110 років від дня народження Козаченка Василя Павловича, українсь-

кого письменника, лауреата Державної премії УРСР ім. Т. Г. Шевченка (1913–

1995). 

– 70 років від дня народження Кириліної Ірини Яківни, української ком-

позиторки, музикознавця, педагога, заслуженого діяча мистецтв України (1953–

2017). 

26 – 100 років від дня народження Шевченка Михайла Івановича, укра-

їнського оперного співака (ліричний баритон), педагога, народного артиста Ук-

раїни (1923–1993). 

27 – 80 років від дня народження Іщенка Юрія Петровича, українського 

живописця, заслуженого художника України (1943). 

28 – 160 років від дня народження Суходольського Олексія Львовича, 

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

1936). 

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

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

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

2022). 

– 75 років від дня народження Славинського Миколи Борисовича, укра-

їнського письменника, літературного критика, журналіста, видавця (1948). 

– 90 років від дня смерті Турянського Осипа Васильовича (псевд. – Іван 

Думка), українського письменника, літературного критика, педагога (1880–

1933). 

30 – 230 років від дня народження Шімзера Йогана-Баптиста Антоно-

вича, українського скульптора австрійського походження (1793–1856). 

– 100 років від дня народження Слісаренка Анатолія Олексійовича, 

українського кінорежисера, драматурга, заслуженого діяча мистецтв України 

(1923–1997). 
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 Квітень  

1 – 185 років від дня народження Тарновського Василя Васильовича 

(молодший), українського колекціонера, мецената, громадського і культурного 

діяча (1838–1899). 

– 75 років від дня смерті Садовського Івана Івановича, українського 

театрального актора, народного артиста УРСР (1876–1948). 

2 – 175 років від дня народження Пухальського Володимира В’ячесла-

вовича, українського піаніста, композитора, педагога, музичного діяча (1848–

1933). 

– 130 років від дня народження Протопопова Сергія Володимировича, 

українського музикознавця, композитора, хорового диригента, педагога (1893–

1954). 

3 – 120 років від дня народження Лесі Верховинки (справж. – Лагодин-

ська-Кучковська Ярослава-Олександра Миколаївна), української письменниці, 

драматурга (1903–1936). 

– 115 років від дня народження Олійника Степана Івановича, українсь-

кого поета-гумориста, сатирика, журналіста, педагога, громадсько-політичного 

діяча (1908–1982). 

– 105 років від дня народження Олеся Гончара (при народж. – Біличенко 

Олександр Терентійович), українського письменника, літературного критика, 

громадського діяча, Героя України, лауреата Державної премії УРСР 

ім. Т. Г. Шевченка (1918–1995). 

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

ського театрального актора, народного артиста України (1958). 

4 – 90 років від дня народження Кісіна Віктора Борисовича, українського 

кінорежисера, педагога, заслуженого діяча мистецтв України (1933–1997). 

– 85 років від дня народження Гомона Олексія Олександровича, україн-

ського артиста балету, хореографа, народного артиста України (1938–2003). 

– 85 років від дня народження Ємця Володимира Володимировича, укра-

їнського живописця, народного художника України (1938–2019). 

– 70 років від дня народження Пасічника Михайла Павловича, українсь-

кого поета, прозаїка, заслуженого діяча мистецтв України (1953). 

– 70 років від дня народження Квітки Цісик (справж. ім’я – Квітослава-

Орися), американської співачки українського походження, виконавиці українсь-

ких народних і популярних пісень  (1953–1998). 

5 – 120 років від дня народження Бодика Лазаря Зусьовича, українського 

кінорежисера (1903–1976). 

– 75 років від дня народження Агратіни Георгія Івановича, українського 

виконавця на народних інструментах, педагога, народного артиста України 

(1948). 

– 75 років від дня народження Фролова Володимира Давидовича, укра-

їнського театрального актора, народного артиста України (1948). 
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– 60 років від дня смерті Крушельницького Мар’яна Михайловича, 

українського актора театру і кіно, театрального режисера, педагога, театрально-

громадського діяча, одного із фундаторів українського театру, народного артиста 

СРСР (1897–1963). 

6 – 150 років від дня народження Підгорецького Бориса Володимиро-

вича, українського етнографа, фольклориста, композитора,  музичного критика, 

хорового диригента, педагога (1873–1919). 

– 75 років від дня народження Кушпета Володимира Григоровича, укра-

їнського бандуриста, кобзаря та лірника, співака (баритон), музикознавця, педа-

гога, заслуженого діяча мистецтв України (1948). 

– 75 років від дня народження Пивоварова Валентина Михайловича, 

українського оперного та камерного співака (бас), народного артиста України 

(1948). 

– 50 років від дня народження Сидоренка Олександра Аркадійовича 

(псевд. – Фоззі), українського співака, музиканта, телеведучого, письменника та 

журналіста (1973). 

7 – 130 років від дня народження Василька (справж. – Миляєв) Василя 

Степановича, українського театрального актора та режисера, педагога, театроз-

навця, народного артиста СРСР (1893–1972). 

– 130 років від дня народження Рубінгера Романа Павловича, українсь-

кого скрипаля, диригента, педагога (1893–1964). 
– 80 років від дня народження Баля Євгена Миколайовича, українського 

прозаїка, журналіста, громадського діяча (1943–2022). 

– 70 років від дня народження Жулінського Миколи Васильовича, укра-

їнського живописця, графіка, монументаліста, заслуженого діяча мистецтв Ук-

раїни (1953). 

– 60 років від дня народження Вакуленко Тамари Олексіївни, українсь-

кої художниці декоративно-ужиткового мистецтва (петриківський розпис), за-

служеного майстра народної творчості України (1963). 

– 55 років від дня народження Сердюк Анастасії Олександрівни, україн-

ської актриси театру і кіно, педагога (1968). 

 8 – 150 років від дня народження Нижанківського Амвросія Юліано-

вича, українського театрального актора, співака (бас), балетмейстера (1873–

1943). 

– 120 років від дня народження Тенети (справж. – Гурій) Бориса Йосафо-

вича, українського письменника, представника «Розстріляного відродження», 

жертви сталінського терору (1903–1935). 

– 85 років від дня народження Синькевича Юлія Львовича, українського 

скульптора, народного художника України (1938–2019). 

– 70 років від дня народження Камінського Віктора Євстахійовича, укра-

їнського композитора, заслуженого діяча мистецтв України, лауреата Націона-

льної премії України імені Тараса Шевченка (1953). 
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9 – 60 років від дня народження Врублевського Василя Марцельовича, 

українського письменника, драматурга, перекладача, видавця, літературознавця, 

громадського діяча (1963). 

10 – 85 років від дня народження Булаха Григорія Івановича, українсь-

кого письменника, перекладача, актора, майстра художнього слова, громадсь-

кого діяча, народного артиста України (1938). 

– 85 років від дня народження Полуденного Миколи Михайловича, укра-

їнського оперного співака (баритон), педагога, народного артиста України 

(1938–2005). 

11 – 75 років від дня народження Власенко Лариси Кирилівни, українсь-

кої театральної актриси, народної артистки України (1948). 

– 70 років від дня народження Прокопова Сергія Миколайовича, україн-

ського хорового диригента, педагога, заслуженого діяча мистецтв України 

(1953). 

– 70 років від дня народження Стеценка Кирила Вадимовича, українсь-

кого скрипаля, композитора, культуролога, педагога, громадського діяча, народ-

ного артиста України (1953). 

– 65 років від дня народження Гаврилець Ганни Олексіївни, української  

композиторки, педагога, музичного діяча, заслуженого діяча мистецтв України, 

лауреата Національної премії України імені Тараса Шевченка (1958–2022). 

– 60 років від дня народження Радька Сергія Андрійовича, українського 

майстра декоративно-ужиткового мистецтва (кераміка), заслуженого майстра на-

родної творчості України (1963). 

– 50 років від дня народження Вербіцької Ірини Орестівни, української 

художниці, дизайнера, майстра декоративно-ужиткового мистецтва (лялька-мо-

танка, авторська лялька), педагога, заслуженого майстра народної творчості Ук-

раїни (1973). 

 – 85 років від дня смерті Верховинця (справж. – Костів) Василя Мико-

лайовича, українського композитора, хорового диригента, хореографа, фольк-

лориста, етнографа, педагога, музичного і громадського діяча, репресованого 

(1880–1938). 

14 – 100 років від дня народження Митяєвої Лідії Мефодіївни, українсь-

кої художниці декоративно-ужиткового мистецтва (скло, фарфор), народного ху-

дожника України (1923–1996). 

– 60 років від дня народження Даць Ірини Вільямівни, української опер-

ної співачки (сопрано), режисера, педагога, народної артистки України (1963). 

– 60 років від дня народження Ширяєвої Олени Рудольфівни, української 

актриси музичної комедії, співачки (ліричне сопрано), заслуженої артистки Ук-

раїни (1963). 

15 – 70 років від дня народження Денисенко-Єременко Лариси Григорі-

вни, української майстрині декоративно-ужиткового мистецтва (художня кера-

міка), заслуженого майстра народної творчості України (1953). 
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– 55 років від дня смерті Лятошинського Бориса Миколайовича, укра-

їнського композитора, диригента, педагога, народного артиста УРСР, лауреата 

Державної премії УРСР ім. Т. Г. Шевченка (1895–1968). 

17 – 135 років від дня народження Москвичіва Йосипа Васильовича, 

українського скрипаля, композитора, диригента, педагога (1888–1974). 

18 – 120 років від дня народження Титаренко Надії Калістратівни, укра-

їнської театральної актриси, заслуженої артистки УРСР (1903–1976). 

– 100 років від дня народження Укадер Юлії Анатоліївни, української 

скульпторки, заслуженого художника України (1923–2008).  

– 70 років від дня смерті Кишакевича Йосифа Маркеловича, українсь-

кого композитора, хорового диригента, педагога, священника, музичного та гро-

мадського діяча (1872–1953). 

20 – 120 років від дня народження Шкурупія Гео (Георгій, Юрій) Дани-

ловича, українського письменника, сценариста, журналіста, представника «Роз-

стріляного відродження», репресованого (1903–1937). 

– 100 років від дня народження Константинопольського Адольфа Мар-

ковича, українського живописця та графіка, педагога, народного художника Ук-

раїни (1923–1993). 

21 – 110 років від дня народження Агібалова Василя Івановича, україн-

ського скульптора, народного художника України, лауреата Державної премії 

УРСР ім. Т. Г. Шевченка (1913–2002). 

22 – 200 років від дня народження Ільницького Василя Степановича, 

українського письменника, історика, педагога, перекладача, видавця, театраль-

ного критика, священника, громадського діяча (1823–1895).  

– 85 років від дня народження Міловзорова Олександра Петровича, 

українського живописця, графіка, художника монументального та декоративно-

ужиткового мистецтва (кераміка), заслуженого художника України (1938). 

23 – 100 років від дня народження Земляка Василя Сидоровича (справж. 

– Вацлав Вацик), українського письменника і  сценариста чеського походження, 

лауреата Державної премії УРСР ім. Т. Г. Шевченка (1923–1977). 

– 85 років від дня народження Гінзбурга Віталія Аркадійовича, україн-

ського художника декоративно-ужиткового мистецтва (скло), народного худож-

ника України (1938–2006). 

24 – 220 років від дня народження Духновича Олександра Васильовича, 

українського письменника, педагога, священника, культурного та освітнього ді-

яча (1803–1865). 

25 – 125 років від дня народження Туркевич-Лукіянович Стефанії Іва-

нівни, української піаністки, композитора, музикознавця та педагога в діаспорі 

(1898–1977). 

– 75 років від дня народження Зінченка Володимира Даниловича, укра-

їнського художника-монументаліста і живописця, народного художника України 

(1948). 
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– 70 років від дня народження Кужельного Олексія Павловича, україн-

ського театрального режисера, критика, педагога, народного артиста України 

(1953). 

– 110 років від дня смерті Коцюбинського Михайла Михайловича, укра-

їнського письменника, культурного і громадського  діяча (1864–1913). 

26 – 125 років від дня народження Любарт (справж. – Колишко) Варвари 

Антонівни, української театральної актриси, народної артистки УРСР (1898–

1967). 

– 85 років від дня народження Резніковича Михайла Ієрухімовича, укра-

їнського театрального режисера, Героя України, народного артиста України, ла-

уреата Державної премії УРСР ім. Т. Г. Шевченка (1938). 

27 – 85 років від дня народження Бортняка Анатолія Агафоновича, 

українського поета, публіциста, перекладача, літературознавця (1938–2009). 

28 – 80 років від дня народження Матія Петра Петровича, українського 

співака (баритон), композитора, педагога, музично-громадського діяча, народ-

ного артиста України (1943). 

29 – 115 років від дня народження Бем Марії Петрівни, української опе-

рної співачки (лірико-колоратурне сопрано), народної артистки УРСР (1908, за 

ін. даними 1906 – 1978). 

– 90 років від дня народження Корольчука Віктора Андрійовича, укра-

їнського живописця, народного художника України (1933–2015). 

30 – 130 років від дня народження Станька Йосипа Петровича, україн-

ського майстра декоративно-ужиткового мистецтва (різьба по дереву; 1893–

1967). 

– 75 років від дня народження Кліщевської Ірини Яківни, української те-

атральної актриси та режисера, народної артистки України (1948). 

– 60 років від дня народження Вільгушинського Романа Казимировича, 

українського скульптора, народного художника України (1963). 

– 75 років від дня смерті Симоненка Дем’яна Гавриловича, українського 

кобзаря (1871–1948). 

– 50 років від дня смерті Башловки Михайла Федоровича, українського 

кобзаря (1924–1973). 
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Травень 

1 – 125 років від дня народження Мовчана Єгора Хомича, українського 

кобзаря (1898–1968). 

– 100 років від дня народження Шиманського Георгія (Юрій) Савича, 

українського актора театру і кіно, заслуженого артиста УРСР (1923–1990). 

– 75 років від дня народження Балеми Миколи Опанасовича, українсь-

кого хорового диригента, композитора, педагога, народного артиста України 

(1948). 

2 – 100 років від дня народження Хавкіна Оскара Григоровича, україн-

ського архітектора, заслуженого архітектора УРСР (1923–1985). 

3 – 80 років від дня народження Шипа Юрія Васильовича, українського 

прозаїка, поета-пісняра, байкаря, гумориста-сатирика, публіциста, літературоз-

навця (1943). 

– 150 років від дня смерті Руданського Степана Васильовича, українсь-

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

4 – 140 років від дня народження Малька Миколи Андрійовича, україн-

ського диригента, педагога, публіциста, музичного та громадського діяча (1883–

1961). 

– 135 років від дня народження Грінченка Миколи Олексійовича, укра-

їнського музикознавця і фольклориста, педагога, заслуженого діяча мистецтв 

УРСР (1888–1942). 

– 50 років від дня народження Коляденко Олени Євгенівни, української 

хореографки, режисера, продюсера (1973). 

5 – 150 років від дня народження Виноградського Юрія Степановича, 

українського краєзнавця, історика, етнографа, музейного діяча (1873–1965). 

– 130 років від дня народження Гнідого Федора Івановича, українського 

майстра художньої кераміки, заслуженого майстра народної творчості УРСР 

(1893–1980). 

– 125 років від дня народження Ткаченка Георгія Кириловича, українсь-

кого бандуриста, архітектора та живописця (1898–1993). 

– 100 років від дня народження Горбенка Анатолія Григоровича, україн-

ського театрознавця, театрального критика, педагога, заслуженого діяча мис-

тецтв України (1923–1995). 

– 100 років від дня народження Шлапака Дмитра Яковича, українського 

літературознавця, критика, педагога, заслуженого працівника культури України 

(1923–1995). 

– 85 років від дня народження Іщенка Юрія Яковича, українського ком-

позитора, педагога, заслуженого діяча мистецтв України (1938–2021). 

– 65 років від дня народження Сидоржевського Михайла Олексійовича, 

українського поета, публіциста, журналіста, редактора, громадського діяча 

(1958). 
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– 55 років від дня народження Фроляк Богдани Олексіївни, української  

композиторки, педагога, лауреата Національної премії України імені Тараса Ше-

вченка (1968). 

6 – 160 років від дня народження Сокальського Володимира Івановича, 

українського композитора, піаніста, музичного критика (1863–1919). 

7 – 110 років від дня народження Гоменюк Ірини Остапівни, української 

майстрині народного декоративного розпису, заслуженого майстра народної тво-

рчості УРСР (1913–1989). 

8 – 75 років від дня народження Грибана Миколи Федоровича, українсь-

кого графіка і монументаліста, педагога, заслуженого працівника культури Ук-

раїни (1948). 

– 75 років від дня народження Сіробаби-Климко Віри Іванівни, україн-

ської художниці декоративно-ужиткового мистецтва (кераміка), заслуженого ху-

дожника України (1948). 

9 – 90 років від дня народження Андріяшика Романа Васильовича, укра-

їнського письменника, журналіста, лауреата Державної премії України ім.  Т. Г. 

Шевченка (1933–2000). 

– 50 років від дня смерті Юри Терентія Петровича, українського актора 

театру і кіно, театрального режисера, педагога, народного артиста УРСР (1884–

1973). 

10 – 120 років від дня народження Рубчаківни Ольги Іванівни, українсь-

кої театральної актриси, заслуженої артистки УРСР (1903–1981). 

– 90 років від дня народження Кот Мирослави Петрівни, української май-

стрині декоративно-ужиткового мистецтва (художня вишивка), заслуженого 

майстра народної творчості України (1933–2014). 

– 85 років від дня народження Якубова Сейтмемета, українського худож-

ника кримськотатарського походження, майстра декоративно-ужиткового мис-

тецтва (кераміка; 1938–2012). 

– 75 років від дня народження Тирона Манолія Манолійовича, українсь-

кого художника декоративно-ужиткового мистецтва (художня обробка металу, 

шкіри), заслуженого художника України (1948). 

12 – 125 років від дня народження Луговського Бориса Львовича, укра-

їнського етнографа, історика, краєзнавця (1898–1937). 

– 75 років від дня народження Ватаманюка Василя Івановича, українсь-

кого співака (тенор), педагога, народного артиста України (1948). 

13 – 130 років від дня народження Дейча Олександра Йосиповича, укра-

їнського письменника, літературо- та театрознавця, перекладача, педагога (1893–

1972).  

14 – 110 років від дня народження Ігоря Костецького (справж. – Мерзля-

ков Іван В’ячеславович), українського письменника, драматурга, історика літе-

ратури, перекладача, видавця (1913–1983). 

– 130 років від дня смерті Кобринського Миколи Миколайовича, укра-

їнського фольклориста, письменника, культурного-освітнього діяча (1829–1893). 
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15 – 90 років від дня народження Йовси Олега Васильовича, українсь-

кого співака (ліричний тенор), музико- і театрознавця, педагога (1933–1993). 

– 85 років від дня народження Абелєвої Алли Василівни, української те-

атральної актриси, народної артистки України (1938–2004). 

– 75 років від дня народження Чілачави Рауля Шалвовича, грузинського 

і українського поета, перекладача, літературознавця, дипломата, заслуженого ді-

яча мистецтв України (1948). 

– 130 років від дня смерті Манжури Івана Івановича, українського поета, 

фольклориста, етнографа, журналіста, лексикографа, перекладача, історика та 

соціолога (1851–1893). 

16 – 55 років від дня народження Прохаська Тараса Богдановича, укра-

їнського письменника, журналіста, лауреата Національної премії України імені 

Тараса Шевченка (1968).  

17 – 115 років від дня народження та 50 років від дня смерті Первомайсь-

кого Леоніда Соломоновича (справж. – Гуревич Ілля Шльомович), українсь-

кого письменника, драматурга, літературного критика, публіциста, перекладача 

(1908–09.12.1973). 

– 100 років від дня народження Орлова Якова Івановича, українського 

композитора,  диригента, педагога, народного артиста УРСР (1923–1981). 

18 – 150 років від дня народження Прахова Миколи Адріановича, укра-

їнського художника і мистецтвознавця (1873–1957). 

20 – 70 років від дня народження Білика Миколи Ілліча, українського 

скульптора, педагога, народного художника України (1953). 

– 60 років від дня смерті Марійки Підгірянки (справж. – Ленерт-Домб-

ровська Марія Омелянівна), української поетеси, педагога (1881–1963). 

21 – 120 років від дня народження Сельського Романа Юліановича, 

українського живописця, педагога, народного художника УРСР (1903–1990). 

– 85 років від дня народження Шестопалова Володимира Мусійовича, 

українського театрального актора і режисера, народного артиста України (1938–

2001). 

– 75 років від дня народження Буймістера Валерія Григоровича, україн-

ського співака (ліричний баритон), педагога, народного артиста України, лауре-

ата Державної премії України ім. Т. Г. Шевченка (1948–2021). 

– 75 років від дня народження Бурліна Олександра Олександровича, 

українського живописця, художника театру, педагога, заслуженого діяча мис-

тецтв України (1948–2015). 

22 – 70 років від дня народження Могилевського Костянтина Вікторо-

вича, українського художника монументально-декоративного мистецтва, педа-

гога, заслуженого художника України (1953–2020). 

23 – 125 років від дня народження Ярошенка (псевд. – Воляр) Володи-

мира Мусійовича, українського письменника,  драматурга, сценариста, театро-

знавця та літературного критика, репресованого (1898–1937). 
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– 80 років від дня смерті Нілуса Петра Олександровича, українського 

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

24 – 50 років від дня народження Лижичко Руслани Степанівни, україн-

ської естрадної співачки (контральт), піаністки, диригента, продюсера, громад-

ського діяча, народної артистки України (1973). 

26 – 75 років від дня народження Василевич Романи Володимирівни, ук-

раїнської співачки (сопрано), бандуристки, заслуженої артистки України (1948–

2018). 

27 – 180 років від дня народження Самоквасова Дмитра Яковича, укра-

їнського археолога, історика права, архівіста, дослідника археологічних 

пам’яток Чернігівщини (1843–1911). 

– 130 років від дня народження Чобан-заде Бекіра, кримськотатарського 

письменника, вченого-тюрколога, літературознавця (1893–1937). 

– 125 років від дня народження Агніт-Следзевського Казимира Генріхо-

вича, українського графіка, заслуженого діяча мистецтв УРСР (1898–1973). 

– 110 років від дня народження Лагоди (справж. – Лагодзинський) Вален-

тина Костянтиновича, українського поета, сатирика і гумориста, перекладача 

(1913–1991). 

– 65 років від дня народження Маломуж Тетяни Антонівни, української 

бандуристки, народної артистки України (1958). 

28 – 110 років від дня народження Брюховецького Никона Дмитровича, 

українського майстра декоративно-ужиткового мистецтва (гончарство; 1913–

1964). 

– 85 років від дня народження Озерного Михайла Івановича, українсь-

кого художника декоративно-ужиткового мистецтва (кераміка, панно, рельєфи, 

скульптура), народного художника України, лауреата Державної премії УРСР ім. 

Т. Г. Шевченка (1938). 

– 80 років від дня народження Захарченко Ганни Яношівни, української 

співачки (драматичне сопрано), педагога, народної артистки України (1943). 

29 – 165 років від дня народження Крижицького Костянтина Яковича, 

українського живописця, педагога, громадського діяча (1858–1911). 

– 150 років від дня народження Зіньківського Костянтина Максимо-

вича, українського поета, педагога, перекладача (1873–1959). 

– 80 років від дня смерті Альтенберга Маріана, українського диригента, 

піаніста, концертмейстера (1907–1943). 
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 Червень 

1 – 90 років від дня народження Засєєва-Руденка Миколи Вікторовича, 

українського кінорежисера, сценариста, актора, народного артиста України, ла-

уреата Державної премії України ім. О. Довженка (за ін. даними 01.07.1933 – 

2021). 

– 85 років від дня народження Ляшенка Геннадія Івановича, українсь-

кого композитора, мистецтвознавця, педагога, музичного та громадського діяча, 

народного артиста України (1938–2017). 

– 85 років від дня народження Фіцалович Христини Павлівни, українсь-

кої  театральної актриси, співачки (сопрано), педагога,  народної артистки Укра-

їни (1938–2020). 

– 65 років від дня народження Ковтуна Віктора Івановича, українського 

живописця, народного художника України, лауреата Національної премії Укра-

їни імені Тараса Шевченка (1958). 

2 – 85 років від дня народження Данилова В’ячеслава Павловича, укра-

їнського графіка, народного художника України (1938). 

– 70 років від дня народження Барни Володимира Андрійовича, україн-

ського поета, публіциста, літературознавця, перекладача, громадського діяча 

(1953). 

– 70 років від дня народження Олійника Миколи Олексійовича, україн-

ського скульптора, народного художника України (1953). 

3 – 95 років від дня народження Степанкова (справж. – Волощук) Костя-

нтина Петровича, українського актора театру і кіно, педагога, народного арти-

ста СРСР, лауреата Державної премії України ім. О. Довженка (1928–2004).  

– 50 років від дня смерті Гришка Михайла Степановича, українського 

оперного і камерного співака (баритон), народного артиста СРСР (1901–1973). 

4 – 160 років від дня народження Городецького Владислава (повне ім’я 

– Лєшек Дезидерій Владислав) Владиславовича, українського і польського ар-

хітектора, підприємця, мецената (1863–1930). 

– 65 років від дня народження Луцюка Віктора Володимировича, укра-

їнського оперного співака (тенор), заслуженого артиста України (1958). 

5 – 90 років від дня народження Ковальчука Михайла Сидоровича, укра-

їнського художника театру, заслуженого художника України (1933–2014). 

7 – 140 років від дня народження Шевченка Олександра Васильовича, 

українського художника-авангардиста, мистецтвознавця, педагога (1883–1948). 

– 120 років від дня народження Багмута Івана Андріановича, українсь-

кого письменника, журналіста, драматурга, педагога, репресованого (1903–

1975). 

– 100 років від дня народження Гірника Миколи Андрійовича, українсь-

кого поета, перекладача (1923–1981). 

– 180 років від дня смерті Шашкевича Маркіяна Семеновича, українсь-

кого письменника, поета-зачинателя нової української літератури в Галичині,  
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фольклориста, перекладача, священника, релігійного та культурно-громадського 

діяча (1811–1843). 

– 80 років від дня смерті Попадича Федора Миколайовича, українського 

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

8 – 140 років від дня народження Дучимінської (Решетилович) Ольги- 

Олександри Василівни, української письменниці, літературного критика, пере-

кладача, журналіста, культурно-освітнього діяча, репресованої (1883–1988). 

9 – 145 років від дня народження Мар’яненка (справж. – Петлішенко) 

Івана Олександровича, українського театрального актора і режисера, педагога, 

народного артиста СРСР (1878–1962). 

– 80 років від дня народження Довжика (справж. – Должиков) Василя Ми-

хайловича, українського письменника, драматурга, перекладача, актора театру і 

кіно, заслуженого діяча мистецтв України (1943–2022). 

– 70 років від дня народження Моренця Володимира Пилиповича, укра-

їнського літературознавця, критика, педагога, заслуженого діяча науки і техніки 

України, лауреата Державної премії України імені Т. Г.  Шевченка (1953–2021). 

– 65 років від дня народження Ященка Анатолія Федоровича, українсь-

кого актора театру і кіно, педагога, народного артиста України (1958). 

10 – 120 років від дня народження Шумила Микити Михейовича, укра-

їнського письменника, сценариста, перекладача (1903–1982). 

– 100 років від дня народження Байдукова Олександра Васильовича, 

українського живописця, народного художника України (1923–2005). 

– 100 років від дня народження Литвиненка Леоніда Андрійовича, укра-

їнського театрального актора, народного артиста України (1923–2006). 

11  – 70 років від дня народження Білоножка Віталія Васильовича, укра-

їнського естрадного співака (баритон), педагога, народного артиста України 

(1953). 

12 – 70 років від дня народження Задніпровського Олександра (Лесь) 

Михайловича, українського актора театру, кіно і дубляжу, народного артиста 

України (1953). 

13 – 160 років від дня народження Грінченко Марії Миколаївни, україн-

ської письменниці, перекладача, громадського діяча (1863–1928). 

– 85 років від дня народження Перевальського Василя Євдокимовича, 

українського графіка, педагога, народного художника України (1938). 

– 60 років від дня народження Степової Валентини Анатоліївни, україн-

ської оперної та камерної співачки (ліричне сопрано), народної артистки України 

(1963). 

– 60 років від дня смерті Пащенка Олександра Сафоновича, 

українського графіка, педагога, народного художника УРСР (1906–1963). 

14 – 100 років від дня народження Щербака Анатолія Івановича, укра-

їнського кінознавця, сценариста, педагога (1923–1988). 
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– 80 років від дня народження Вознюка Бориса Леонідовича, українсь-

кого актора театру, кіно і дубляжу, режисера, педагога, народного артиста Укра-

їни (1943). 

15 – 185 років від дня народження Вітошинського Йосипа Сильвестро-

вича, українського хорового диригента, педагога, священника, громадського ді-

яча (1838–1901). 

– 75 років від дня народження Циганюка Василя Федоровича, українсь-

кого культурного діяча, театрального режисера, сценариста, педагога, заслуже-

ного працівника культури України (1948–2006). 

16 – 150 років від дня народження Девдюка Василя Григоровича, укра-

їнського майстра декоративно-ужиткового мистецтва (художня обробка дерева і 

металу), педагога (1873–1951). 

17 – 140 років від дня народження Білоскурського Осипа Миколайо-

вича, українського майстра декоративно-ужиткового мистецтва (кераміка), ор-

ганізатора гончарного шкільництва й виробництва в Україні, автора перших пі-

дручників з гончарної технології (1883–1943). 

– 100 років від дня народження Лассана Валентина Володимировича, 

українського художника театру, живописця, заслуженого діяча мистецтв Укра-

їни (1923–2012). 

– 70 років від дня народження Іво Бобула (справж. ім’я – Іван Васильович), 

українського естрадного співака (тенор-баритон), композитора, педагога, народ-

ного артиста України (1953). 

– 70 років від дня народження Климовича Миколи Івановича, українсь-

кого художника декоративно-ужиткового мистецтва (художня обробка дерева і 

соломки), педагога, заслуженого художника України (1953). 

– 70 років від дня народження Фізера Івана Васильовича, українського 

художника декоративно-ужиткового мистецтва (кераміка), скульптора, педагога, 

народного художника України (1953–2020). 

– 60 років від дня народження Анісімової Любові Леонідівни, української 

естрадної співачки (сопрано), заслуженої артистки України (1963). 

18 – 75 років від дня народження Берези Богдана Степановича, україн-

ського театрального режисера, заслуженого діяча мистецтв України (1948–2010). 

19 – 150 років від дня народження Галіпа Теодота Мелетійовича, укра-

їнського громадського-політичного та культурного діяча,  письменника (1873–

1943). 

– 100 років від дня народження Єщенко Марії Олександрівни, українсь-

кої піаністки і педагога (1923–2000). 

20 – 170 років від дня народження Мишуги Олександра Пилиповича 

(псевд.  – Філіппі-Мишуґа), українського оперного співака (лірико-драматичний 

тенор), вокального педагога, мецената (1853–1922). 

– 100 років від дня народження Соснового Дмитра Григоровича, україн-

ського архітектора, заслуженого архітектора України, лауреата Державної премії 

УРСР ім. Т. Г. Шевченка (1923–1995). 
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– 75 років від дня народження Жадушкіної Галини Володимирівни, ук-

раїнської актриси музичної комедії, театрального режисера, педагога, заслуженої 

артистки України (1948). 

– 75 років від дня народження Ільїна Анатолія Миколайовича, українсь-

кого піаніста, педагога, заслуженого діяча мистецтв України (1948). 

 – 75 років від дня народження Скубака Віктора Григоровича, українсь-

кого живописця, педагога, заслуженого художника України (1948). 

21 – 85 років від дня народження Мєшкової Людмили Іванівни, україн-

ської художниці-керамістки, графіка, народного художника України (1938). 

– 65 років від дня народження Стецюка Ігоря Олеговича, українського 

композитора, диригента, педагога, заслуженого діяча мистецтв України (1958).  

23 – 75 років від дня народження Ходана Михайла Михайловича, укра-

їнського архітектора, народного архітектора України, лауреата Державної премії 

України в галузі архітектури (1948). 

24 – 125 років від дня народження Олени Журливої (справж. – Котова 

Олена Костівна), української актриси, співачки, поетеси, педагога, репресованої 

(1898–1971). 

– 70 років від дня народження Крикунова Ігоря Миколайовича, україн-

ського актора театру і кіно ромського походження, режисера, педагога, співака, 

композитора, громадського діяча, народного артиста України (1953–2021). 

26 – 80 років від дня народження Ваньовського (Ванівський) Михайла 

Васильовича, українського хореографа, педагога, народного артиста України 

(1943). 

– 75 років від дня народження Магаляса Василя Петровича, українського 

живописця, графіка, педагога, заслуженого діяча мистецтв України (1948). 

27 – 190 років від дня народження Заремби Владислава Івановича, укра-

їнського композитора, піаніста, педагога (1833–1902). 

28 – 140 років від дня народження Голубєва Павла Васильовича, україн-

ського співака (баритон), педагога, заслуженого діяча мистецтв УРСР (1883–

1966). 

– 65 років від дня народження Подольця Петра Михайловича, українсь-

кого скульптора, педагога, заслуженого художника України (1958). 

– 60 років від дня народження Басалаєвої Євгенії Олександрівни, укра-

їнської піаністки, мистецтвознавця, педагога, громадського діяча, народної арти-

стки України (1963). 

29 – 135 років від дня народження Маєрського Тадея Станіславовича, 

українського композитора, піаніста, педагога, музичного діяча (1888–1963). 

– 100 років від дня народження Горохова Петра Даниловича, українсь-

кого хорового диригента, педагога, заслуженого діяча мистецтв України (1923–

1993). 

30 – 100 років від дня народження Ноткіної Ольги Юдівни, українського 

бібліографа, бібліофіла, краєзнавця (1923–2007). 
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– 85 років від дня народження Власенка Алліна Григоровича, українсь-

кого диригента, педагога, народного артиста України (1938–2021). 

– 60 років від дня народження Савчука Станіслава Івановича, українсь-

кого музиканта, диригента, педагога, заслуженого діяча мистецтв України 

(1963). 
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  Липень 

1 – 75 років від дня народження Білоконя Сергія Івановича, українського 

історика мистецтва, джерелознавця, бібліографа, заслуженого діяча науки і тех-

ніки України, лауреата Національної премії України імені Тараса Шевченка 

(1948). 

– 75 років від дня народження Ящука Петра Лаврентійовича, українсь-

кого поета, прозаїка, публіциста (1948). 

– 65 років від дня народження Томашпольського Дмитра Львовича, 

українського кінорежисера, сценариста, продюсера (1958). 

2 – 85 років від дня народження Вергун Наталії Іванівни, української ху-

дожниці-живописця, народного художника України (1938). 

– 75 років від дня смерті Печеніги-Углицького Павла Івановича, укра-

їнського композитора, контрабасиста, диригента, педагога у США (1892–1948). 

4 – 160 років від дня народження Панькевича Юліана Івановича, укра-

їнського живописця і графіка, літератора, громадського діяча (1863–1933). 

– 125 років від дня народження Гомоляки В’ячеслава Павловича, укра-

їнського актора, кінорежисера-документаліста, сценариста (1898–1959). 

– 125 років від дня народження Стешенко Ірини Іванівни, української 

театральної актриси, письменниці, перекладача (1898–1987). 

– 100 років від дня народження Ґавдзинського Альбіна Станіславовича, 

українського живописця, народного художника України (1923–2014). 

– 85 років від дня народження Критенка Юрія Григоровича, українсь-

кого актора театру і кіно, режисера, заслуженого артиста України (1938–1997). 

– 65 років від дня народження Римарука Ігоря Миколайовича, українсь-

кого поета, журналіста, лауреата Національної премії України імені Тараса Ше-

вченка (1958–2008). 

5 – 125 років від дня народження Криницької Лідії Антонівни, українсь-

кої актриси театру і кіно, педагога, народної артистки УРСР (1898–1966). 

– 75 років від дня народження Микитюка Івана Васильовича, українсь-

кого скульптора, педагога, заслуженого діяча мистецтв України (1948). 

6 – 100 років від дня народження Шостака Давида Зельмановича, укра-

їнського живописця, заслуженого художника України (1923–2010). 

– 70 років від дня народження Савчука Володимира Ярославовича, укра-

їнського хорового диригента, педагога, заслуженого діяча мистецтв України 

(1953). 

7 – 65 років від дня народження Александровича-Дочевського Андрія 

Ігоровича, українського художника театру, живописця, сценографа, заслуже-

ного діяча мистецтв України (1958). 

8 – 85 років від дня народження Танюка Леоніда (Лесь) Степановича, 

українського режисера театру і кіно, письменника, перекладача, сценариста, ми-

стецтвознавця, правозахисника, громадського і політичного діяча, народного ар-

тиста України (1938–2016).  
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– 75 років від дня народження Слуцької Єлизавети Василівни, українсь-

кої актриси театру і кіно, заслуженої артистки України (1948). 

– 60 років від дня народження Паламаренка Олексія Анатолійовича, 

українського театрального актора, заслуженого артиста України (1963). 

9 – 100 років від дня народження Мазура Петра Андрійовича, українсь-

кого скульптора, заслуженого художника України (1923–2008). 

– 85 років від дня народження Савченка Володимира Захаровича, укра-

їнського письменника, драматурга, педагога, режисера радіо і телебачення, за-

служеного артиста України (1938–2016). 

– 70 років від дня народження Грінченка Сергія Степановича, українсь-

кого баяніста, педагога, народного артиста України (1953). 

– 55 років від дня народження Приймака Павла Івановича, українського 

оперного і камерного співака (тенор), заслуженого артиста України (1968). 

– 55 років від дня народження Приймака Петра Івановича, українського 

оперного і камерного співака (баритон), заслуженого артиста України (1968).  

– 50 років від дня смерті Соболя Федора Мусійовича, українського хоро-

вого диригента, перекладача, музичного і громадського діяча, репресованого 

(1895−1973). 

10 – 90 років від дня народження Каращук Катерини Семенівни, україн-

ської майстрині декоративно-ужиткового мистецтва (художня вишивка), заслу-

женого майстра народної творчості України (1933–2014). 

– 85 років від дня народження Черняка Франца Андрійовича, українсь-

кого художника декоративно-ужиткового мистецтва (скло), педагога, народного 

художника України (1938). 

– 75 років від дня народження Кріпченка Віктора Івановича, українсь-

кого оператора та режисера кіно, сценариста, заслуженого діяча мистецтв Укра-

їни, лауреата Державної премії України ім. Т. Г. Шевченка (1948–2019). 

11 – 75 років від дня народження Чупашка Івана Петровича, українсь-

кого хорового диригента, музиканта, педагога, заслуженого діяча мистецтв Ук-

раїни (1948). 

12 – 125 років від дня народження Киянського (справж. – К’яндський) 

Павла Івановича, українського актора театру і кіно, народного артиста УРСР 

(1898–1982). 

– 130 років від дня смерті Ге Івана Миколайовича, українського 

письменника, драматурга, перекладача, театрального актора і режисера (1841–

1893). 

13 – 90 років від дня народження Канерштейна Олександра Михайло-

вича, українського композитора, піаніста, педагога, заслуженого діяча мистецтв 

України (1933–2006). 

– 85 років від дня народження Скорика Мирослава Михайловича, укра-

їнського композитора, музикознавця, Героя України, народного артиста України, 

лауреата Державної премії УРСР ім. Т. Г. Шевченка (1938–2020). 
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14 – 85 років від дня народження Єфремова Сергія Івановича, українсь-

кого театрального режисера, драматурга, педагога, народного артиста України 

(1938–2016). 

– 80 років від дня народження Бабаєва-Кальницького Давида Вольфо-

вича, українського актора театру і кіно, педагога, народного артиста України 

(1943–2019). 

16 – 130 років від дня народження Демуцького Данила Порфировича, 

українського кінооператора, фотографа, заслуженого діяча мистецтв УРСР 

(1893–1954). 

– 115 років від дня народження Барки (справж. – Очерет) Василя Костя-

нтиновича, українського письменника, есеїста, перекладача, літературознавця 

(1908–2003). 

– 75 років від дня народження Стеф’юк Марії Юріївни, української опе-

рної та камерної співачки (лірико-колоратурне сопрано), педагога, Героя Укра-

їни, народної артистки СРСР, лауреата Державної премії УРСР ім. Т. Г. Шевче-

нка (1948). 

18 – 80 років від дня народження Вольського Станіслава Францовича, 

українського художника декоративно-ужиткового мистецтва (гаряча емаль, юве-

лірна пластика), педагога, заслуженого художника України (1943). 

– 75 років від дня народження Левченка Олексія Олексійовича, україн-

ського художника кіно, кінорежисера, сценариста, графіка, педагога, заслуже-

ного діяча мистецтв України, лауреата Державної премії УРСР ім. Т. Г. Шевче-

нка (1948–2020). 

– 50 років від дня смерті Нижанківського Омеляна Петровича, україн-

ського піаніста, композитора, музикознавця, диригента, педагога та  культурного 

діяча у діаспорі (1895–1973). 

19 – 135 років від дня народження Чічки-Андрієнка (справж. – Чічка) 

Клима Андрійовича, українського співака (тенор), педагога у діаспорі (1888–

1967). 

– 90 років від дня народження Сливинського Ореста Миколайовича, 

українського прозаїка, літературознавця, критика, журналіста, заслуженого пра-

цівника культури України (1933–2017). 

20 – 60 років від дня народження Чорногуза Ярослава Олеговича, укра-

їнського поета, журналіста, композитора, кобзаря-бандуриста, співака (1963). 
21 – 70 років від дня народження Романюка Сергія Дмитровича, україн-

ського актора театру і кіно, народного артиста України (1953–2019). 

23 – 130 років від дня народження Хорошуна Антона Панасовича, укра-

їнського актора театру і кіно, народного артиста УРСР (1893–1970). 

–  75 років від дня народження Козіної Наталії Петрівни, української піа-

ністки, педагога, концертмейстера, заслуженого діяча мистецтв України (1948–

2022). 

– 70 років від дня народження Нікіфорової Надії Яківни, української ху-

дожниці театру, живописця, заслуженого художника України (1953). 
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– 70 років від дня народження Ярової Тетяни Андріївни, української ком-

позиторки, педагога, заслуженого діяча мистецтв України (1953). 

24 – 150 років від дня народження Стешенка Івана Матвійовича, укра-

їнського громадського і політичного діяча, письменника, перекладача, літерату-

рознавця, педагога (1873–1918). 

– 85 років від дня народження Бережного Миколи Федоровича, україн-

ського живописця, графіка, народного художника України (1938–2015). 

– 75 років від дня народження Чуприни Петра Яковича, українського те-

атрального діяча, музиканта, мистецтвознавця, народного артиста України 

(1948). 

26 – 250 років від дня народження Тимківського Іллі Федоровича, укра-

їнського письменника, мовознавця, педагога, освітнього діяча (1773–1853). 

– 120 років від дня народження Геліса Марка Мусійовича, українського 

виконавця на народних інструментах, педагога, заслуженого діяча мистецтв 

УРСР (1903–1976). 

– 90 років від дня народження Таранченка Володимира Васильовича, 

українського кінооператора, режисера, заслуженого артиста України (1933–

2019). 

– 80 років від дня народження Гашинського Євгена Аркадійовича, укра-

їнського театрального актора і режисера, заслуженого артиста УРСР (1943–

1988). 

– 70 років від дня народження Лазо Сергія Васильовича, українського 

письменника, драматурга, композитора, заслуженого діяча мистецтв України 

(1953). 

– 65 років від дня народження Пагутяк (справж. – Москалець) Галини Ва-

силівни, української письменниці, перекладача, лауреата Національної премії 

України імені Тараса Шевченка (1958). 

27 – 170 років від дня народження Короленка Володимира Галактіоно-

вича, українського письменника, публіциста, літературного редактора, гро-

мадського діяча (1853–1921). 

28 – 85 років від дня народження Калиновської Валентини Федорівни, 

української артистки балету, хореографа, балетмейстера, народної артистки 

СРСР (1938). 

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

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

1993). 

– 75 років від дня смерті Світлицького Григорія Петровича, українсь-

кого живописця, народного художника УРСР (1872–1948).  

29 – 85 років від дня народження Судьїна Володимира Миколайовича, 

українського театрального актора, режисера, педагога, заслуженого діяча мис-

тецтв України (1938–2021). 

– 75 років від дня народження Кошуби Володимира Вікторовича, укра-

їнського органіста, педагога, народного артиста України (1948). 
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30 – 85 років від дня народження Авер’янова Євгена Васильовича, укра-

їнського балетмейстера, народного артиста України (1938). 

– 75 років від дня народження Кислої Світлани Вікторівни, української 

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

31 – 75 років від дня народження Січко Валентини Степанівни, україн-

ської бандуристки,  педагога, заслуженого працівника культури України (1948). 

– 70 років від дня народження Чегусової Зої Анатоліївни, української ми-

стецтвознавиці, педагога, заслуженого діяча мистецтв України, лауреата Націо-

нальної премії України імені Тараса Шевченка (1953). 

– 60 років від дня народження Шишмана Івана Івановича, українського 

живописця, педагога, заслуженого художника України (1963). 
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 Серпень 

1 – 135 років від дня народження Старкової Марії Митрофанівни, укра-

їнської піаністки, педагога, заслуженого діяча мистецтв УРСР (1888–1970). 

– 120 років від дня народження Майфета Григорія Йосиповича, україн-

ського письменника, літературо- та мистецтвознавця, перекладача, репресова-

ного (1903–1975). 

– 75 років від дня народження Винокурова Аркадія Михайловича, укра-

їнського скрипаля, диригента, заслуженого артиста України (1948). 

– 75 років від дня народження Ширіної Людмили Сергіївни, української 

оперної співачки (лірико-драматичне сопрано), народної артистки України 

(1948). 

– 110 років від дня смерті Лесі Українки (справж. – Косач-Квітка Лариса 

Петрівна), української поетеси, драматурга, публіциста, фольклориста, перекла-

дача, культурного і громадського діяча (1871–1913). 

2 – 80 років від дня народження Легкого Івана Дмитровича, українського 

композитора,  хорового диригента, етнографа, педагога, заслуженого артиста Ук-

раїни (1943–1997). 

– 80 років від дня народження Шкраб’юка Петра Васильовича, україн-

ського письменника, публіциста, літературознавця, історика, педагога (1943). 

3 – 100 років від дня народження Братченка Леоніда Сергійовича, укра-

їнського художника театру, народного художника України (1923–2004). 

– 85 років від дня народження Мінька Олега Терентійовича, українсь-

кого живописця, педагога, народного художника України (1938–2013). 

5 – 130 років від дня народження Холодної Віри Василівни (у дівоцтві – 

Левченко), української кіноактриси епохи німого кіно (за ін. даними 09.08.1893 

– 1919). 

 – 120 років від дня народження Гмирі Бориса Романовича, українського 

оперного і камерного співака (бас), народного артиста СРСР (1903–1969). 

7 – 90 років від дня народження Бугайова Володимира Феодосійовича, 

українського театрального актора і режисера, педагога, заслуженого артиста Ук-

раїни (1933–2022). 

– 75 років від дня народження Хлопинської Людмили Дмитрівни, укра-

їнської музеєзнавиці, заслуженого працівника культури України, лауреата Дер-

жавної премії УРСР ім. Т. Г. Шевченка (1948–2008). 

8 – 200 років від дня смерті Гловачевського (Головачевський) Кирила Іва-

новича, українського співака, живописця, педагога (1735–1823). 

9 – 200 років від дня народження Навроцького Олександра Олександро-

вича, українського поета, перекладача, громадського і культурного діяча (1823–

1892). 

– 110 років від дня народження Панька Георгія Сергійовича, українсь-

кого архітектора, заслуженого архітектора УРСР (1913–1977). 
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– 50 років від дня народження Пономарьова Олександра Валерійовича, 

українського естрадного співака (тенор), композитора, поета, продюсера, народ-

ного артиста України (1973). 

10 – 70 років від дня народження Кошмала Віктора Миколайовича, 

українського фотохудожника, фотожурналіста (1953). 

– 65 років від дня народження Рибак Наталії Михайлівни, української 

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

ного майстра народної творчості України (1958). 

11 – 150 років від дня народження Булгакова Сергія Івановича, україн-

ського хорового диригента, музичного педагога та теоретика викладання співу 

(1873–1902). 

12 – 130 років від дня народження Циньова Євдокима Карповича, укра-

їнського оперного співака (бас), заслуженого артиста УРСР (1893–1977). 

– 90 років від дня народження Левченка Григорія Семеновича, українсь-

кого хорового диригента, композитора, педагога, заслуженого діяча мистецтв 

України (1933). 

13 – 125 років від дня народження Заболотного Володимира Гнатовича, 

українського архітектора, засновника і президента Академії архітектури УРСР, 

громадського діяча, лауреата Державної премії УРСР у галузі науки і техніки 

(1898–1962). 

– 80 років від дня народження Сотника Леоніда Івановича, українського 

живописця, педагога, заслуженого діяча мистецтв України (1943). 

– 75 років від дня народження Марченка Валентина Віталійовича, укра-

їнського кінорежисера, організатора кіновиробництва, педагога, заслуженого ді-

яча мистецтв України (1948). 

– 50 років від дня народження Жураківської Олесі Вікторівни, українсь-

кої актриси театру і кіно, телеведучої, заслуженої артистки України (1973). 

– 150 років від дня смерті Могильницького Антіна Любича, українського 

письменника, поета-романтика, громадського і політичного діяча, священника 

(1811–1873). 

14 – 100 років від дня народження Звіринського Карла Йосиповича, 

українського живописця, графіка, іконописця, педагога, заслуженого діяча мис-

тецтв України (1923–1997).  
15 – 65 років від дня народження Вечерського Віктора Васильовича, укра-

їнського архітектора, мистецтво- та пам’яткознавця, заслуженого працівника ку-

льтури України, лауреата державних премій України в галузі архітектури (1958). 

16 – 90 років від дня народження Авдієвського Анатолія Тимофійовича, 

українського хорового диригента, композитора, педагога, Героя України, лауре-

ата Державної премії УРСР ім. Т. Г. Шевченка (1933–2016). 

– 90 років від дня народження Нероденка Володимира Миновича, укра-

їнського хореографа, фольклориста, народного артиста України (1933–2006). 

– 90 років від дня народження Романишина Михайла Миколайовича, 

українського живописця, народного художника України (1933–1999). 
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– 75 років від дня народження Дудки Анатолія Свиридовича, українсь-

кого театрального актора і режисера, народного артиста України (1948–2017). 
– 65 років від дня народження Кулика Миколи Васильовича, українсь-

кого хорового диригента, педагога, народного артиста України (1958). 

17 – 100 років від дня народження Кривди Григорія Феодосійовича, 

українського письменника (1923–1997). 

– 55 років від дня народження Кузьменка Андрія Вікторовича (псевд. – 

Кузьма), українського естрадного співака, композитора, поета, письменника, те-

леведучого, актора та продюсера, Героя України (1968–2015). 

18 – 100 років від дня народження Сербутовського Андрія Андрійовича, 

українського живописця, заслуженого художника України (1923–2006). 

19 – 130 років від дня народження Євтушенка Дометія Гурійовича, україн-

ського співака (баритон), вокального педагога, заслуженого діяча мистецтв УРСР 

(1893–1983). 

– 130 років від дня народження Перегуди Олександра Йосиповича, укра-

їнського кінорежисера, сценариста, редактора кіно (1893–1969). 

– 100  років від дня народження Мірошника Анатолія Михайловича, 

українського піаніста, композитора, педагога, музичного та громадського діяча 

(1923–2011). 

– 85 років від дня народження Верещака Ярослава Миколайовича, укра-

їнського драматурга, сценариста, театрального критика, заслуженого діяча мис-

тецтв України (1938–2019). 

20 – 125 років від дня народження Березенця (справж. – Йоха) Дометія Йо-

сиповича, українського співака (баритон), педагога в Канаді (1898–1988). 

– 90 років від дня народження Самотоса Івана Михайловича, українсь-

кого скульптора, педагога, народного художника України (1933–2016). 

– 85 років від дня народження Мельничука Тараса Юрійовича, україн-

ського поета-дисидента, правозахисника, лауреата Державної премії України ім. 

Т. Г. Шевченка (1938–1995). 

21 – 90 років від дня народження Синька Ростислава Олександровича, 

українського кінорежисера, сценариста, скульптора, педагога, музейного діяча, 

заслуженого працівника культури України (1933–2010). 

– 70 років від дня народження Креміня Дмитра Дмитровича, українсь-

кого поета, публіциста, перекладача, педагога, заслуженого діяча мистецтв Ук-

раїни, лауреата Державної премії України ім. Т. Г. Шевченка (1953–2019). 

22 – 135 років від дня народження Дейнара Миколи Антоновича, укра-

їнського оперного співака (бас), актора, педагога, перекладача (1888–1968). 

– 85 років від дня народження Молотая Анатолія Михайловича, україн-

ського диригента, педагога, народного артиста України (1938). 

– 85 років від дня народження Туліна Бориса Леонідовича, українського 

графіка, народного художника України (1938). 

– 80 років від дня народження Литвина Леоніда Єгоровича, українського 

живописця, заслуженого художника України (1943). 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%8E%D1%81%D0%B5%D1%80
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23 – 120 років від дня народження Мізиненка Віктора Микитовича, 

українського театрального актора, народного артиста УРСР (1903–1976). 

– 80 років від дня смерті Прусліна Наума Ісаковича, українського ком-

позитора, диригента, заслуженого артиста УРСР (1877–1943). 

24 – 150 років від дня народження Красицького Фотія Степановича, 

українського живописця і графіка, педагога (1873–1944). 

– 125 років від дня народження Горського Олександра Валентиновича, 

українського організатора та одного з фундаторів вітчизняного кіновиробництва 

(1898–1983).  

– 95 років від дня народження Лук’яненка Левка Григоровича, україн-

ського публіциста, письменника, правозахисника, політичного та громадського 

діяча, Героя України, лауреата Національної премії України імені Тараса Шев-

ченка (1928–2018). 

– 85 років від дня народження Базиликута Богдана Омеляновича, укра-

їнського оперного співака (ліричний тенор), педагога, народного артиста Укра-

їни (1938–2020). 

– 70 років від дня народження Довганя Михайла Васильовича, українсь-

кого живописця, народного художника України (1953). 

25 – 90 років від дня народження Байко Ніни Яківни, української співа-

чки (мецо-сопрано), педагога, громадського діяча, народної артистки України, 

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

– 85 років від дня народження Гриценко Тамари Олександрівни, україн-

ської бандуристки, співачки (мецо-сопрано), народної артистки України, лауре-

ата Державної премії УРСР ім. Т. Г. Шевченка (1938). 

– 75 років від дня народження Хоролець Лариси Іванівни, української 

актриси театру і кіно, драматурга, громадського і політичного діяча, народної 

артистки України (1948–2022). 

– 60 років від дня смерті Багряного (справж. – Лозов’яга) Івана Павло-

вича, українського письменника, публіциста, драматурга, політичного діяча, ла-

уреата Державної премії України ім. Т. Г. Шевченка (1906–1963). 

– 60 років від дня смерті Дорошенка Володимира Вікторовича, україн-

ського бібліографа, перекладача, знавця української історії, літературознавця та 

критика, громадсько-політичного діяча у США (1879–1963). 

26 – 120 років від дня народження Лазарчука Іполита Андрониковича, 

українського художника та режисера кіно, аніматора, заслуженого діяча мистецтв 

УРСР (1903–1979). 

27 – 135 років від дня народження Камінського Феодосія Тимофійовича, 

українського краєзнавця, археолога, громадського діяча (1888–1978). 
– 120 років від дня народження Лужницького Григорія Леонідовича, 

українського письменника, публіциста, літературознавця, перекладача, театраль-

ного критика, історика театру (1903–1990). 
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– 80 років від дня народження Полякова Олексія Івановича, українсь-

кого живописця, народного художника України (1943, за ін. даними –  

24.08.1943). 

– 80 років від дня народження Чайки Юрія Вікторовича, українського 

театрального  режисера, народного артиста України (1943–2016). 

28 – 130 років від дня народження Коверка Андрія Осиповича, українсь-

кого скульптора, різьбяра по дереву (1893–1967). 

– 115 років від дня народження Литвиненка Валентина Гавриловича, 

українського графіка, живописця, письменника, народного художника УРСР 

(1908–1979). 

– 110 років від дня народження Свєнціцької Віри Іларіонівни, українсь-

кої мистецтвознавиці, музейного діяча, лауреата Державної премії України ім. Т. 

Г. Шевченка (1913–1991). 

– 100 років від дня народження Запаска Якима Прохоровича, українсь-

кого мистецтвознавця і книгознавця, заслуженого працівника освіти України 

(1923–2007). 

– 85 років від дня народження Толстих Станіслава Тимофійовича, укра-

їнського хорового диригента, музиканта, громадського діяча, заслуженого пра-

цівника культури України (1938–2020). 

 – 80 років від дня народження Майбороди Романа Георгійовича, україн-

ського оперного співака (баритон), педагога, народного артиста України, лауре-

ата Національної премії України імені Тараса Шевченка (1943–2018). 

– 70 років від дня народження Мельника Анатолія Івановича, українсь-

кого живописця, мистецтво- та музеєзнавця, народного художника України 

(1953). 

– 65 років від дня народження Вовкун Лідії Сергіївни, української теат-

ральної актриси, педагога, народної артистки України (1958). 

– 85 років від дня смерті Купчинського Євгена Івановича, українського 

композитора, хорового диригента, цитриста, священника, громадського і культу-

рного діяча (1867–1938). 

29 – 155 років від дня народження Старицької-Черняхівської Людмили 

Михайлівни, української письменниці, драматурга, перекладача, теоретика теа-

тру та літературного критика, громадського діяча, репресованої (1868 – імовірно, 

1941). 

30 – 160 років від дня народження Васильєва-Святошенка (справж. – Ва-

сильєв) Матвія Тимофійовича, українського композитора, диригента, заслуже-

ного діяча мистецтв УРСР (1863–1961). 

– 80 років від дня народження Стецька Богдана Теодоровича, українсь-

кого актора театру і кіно, заслуженого артиста України (1943–2020). 

31 – 140 років від дня народження Назарука Осипа Тадейовича, україн-

ського письменника, публіциста, журналіста, громадського і політичного діяча 

(1883–1940). 
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– 130 років від дня народження Нижанківського Нестора Остаповича, 

українського композитора, піаніста,  музичного критика, культурного діяча 

(1893–1940). 

– 75 років від дня народження Тихомирова Анатолія Юрійовича, укра-

їнського актора театру і кіно, театрального режисера, письменника, заслуженого 

артиста України (1948). 

– 75 років від дня народження Уреса Віктора Юхимовича, українського 

диригента, композитора, педагога, заслуженого артиста України (1948). 
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 Вересень 

1 – 125 років від дня народження Дроб’язка Євгена Антоновича, україн-

ського перекладача, поета, театрального режисера (1898–1980). 

– 90 років від дня народження Лисенка Євгена Васильовича, українсь-

кого театрального актора, педагога, народного артиста України (1933–2002). 

– 75 років від дня народження Хаварівського Богдана-Романа Васильо-

вича, українського архівіста, краєзнавця, педагога, літератора, культурного та 

громадського діяча, заслуженого працівника культури України (1948–2016). 

– 70 років від дня народження Шевченка Юрія Валентиновича, україн-

ського композитора, музичного редактора, заслуженого діяча мистецтв України 

(1953–2022). 

2 – 100 років від дня народження Грипича Володимира Григоровича, 

українського театрального актора і режисера, народного артиста СРСР (1923–

2005). 

3 – 75 років від дня народження Дідушка Ігоря Мефодійовича, українсь-

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

4 – 60 років від дня народження Вовк Ірини Валентинівни, української 

поетеси, драматурга, театрального критика, сценариста, етнографа та релігієзна-

вця (1963). 

5 – 140 років від дня народження Форостини Євгена, українського ком-

позитора, фольклориста, педагога, хорового диригента, музичного діяча (1883–

1951). 

– 100 років від дня народження Бойка Григорія Пилиповича, українсь-

кого письменника, перекладача (1923–1978). 

– 75 років від дня народження Неволова Василя Васильовича, українсь-

кого театрознавця, драматурга, критика, перекладача, педагога, заслуженого 

працівника культури України (1948). 

– 65 років від дня народження Денисенка Олександра Володимировича, 

українського кінорежисера, актора, літератора, теле- і радіоведучого, сценари-

ста, заслуженого діяча мистецтв України (1958). 

6 – 120 років від дня народження Тищенка Петра Івановича, українсь-

кого кобзаря (1903–1967). 

– 65 років від дня народження Курача Володимира Володимировича, 

українського хорового диригента, педагога, народного артиста України (1958). 

– 65 років від дня народження Курача Юрія Володимировича, українсь-

кого хорового диригента, педагога, народного артиста України (1958). 

7 – 75 років від дня народження Майданської Софії Василівни, українсь-

кої письменниці, публіциста, перекладача, драматурга, заслуженого діяча мис-

тецтв України (1948). 

8 – 125 років від дня народження Ужвій Наталії Михайлівни, української 

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

ім. Т. Г. Шевченка (1898–1986). 
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– 70 років від дня народження Забілястої Лідії Леонідівни, української 

оперної та камерної співачки (сопрано), педагога, народної артистки України, ла-

уреата Національної премії України імені Тараса Шевченка (1953). 

9 – 110 років від дня народження Мазуркевича Олександра Романовича, 

українського літературознавця, славіста, педагога (1913–1995). 
– 75 років від дня народження Боднарчука Василя Дмитровича, україн-

ського художника декоративно-ужиткового мистецтва (кераміка, дизайн), педа-

гога, заслуженого художника України (1948). 

– 60 років від дня народження Колосович Людмили Леонідівни, україн-

ської театральної актриси і режисера, педагога, громадського діяча, заслуженої 

артистки України (1963).  

          10 – 200 років від дня народження та 150 років від дня смерті Лаврівсь-

кого Івана Андрійовича, українського композитора, хорового диригента, спі-

вака, педагога, музично-громадського діяча, священника (1823–25.05.1873). 

– 120 років від дня народження Стадника Яреми Йосиповича, українсь-

кого театрального актора і режисера, співака (тенор; 1903–1946). 

– 80 років від дня народження Кадирової Лариси Миколаївни, українсь-

кої актриси театру і кіно, педагога, культурно-громадського діяча, народної ар-

тистки України, лауреата Національної премії України імені Тараса Шевченка 

(1943). 

13 – 150 років від дня народження Лукіяновича Дениса Яковича, укра-

їнського письменника, літературознавця, педагога (1873–1965). 

– 125 років від дня народження Терещенка Миколи Івановича, українсь-

кого поета, перекладача, громадського діяча (1898–1966). 

– 75 років від дня народження Мося Петра Філоновича, українського ху-

дожника декоративно-ужиткового мистецтва (кераміка), графіка, педагога, за-

служеного художника України (1948). 

– 330 років від дня смерті Барановича Лазаря (світське ім’я – Лука), укра-

їнського письменника, церковного, політичного і культурного діяча (1620–1693). 

14 – 80 років від дня народження Якимця Анатолія Яковича, українсь-

кого живописця, заслуженого художника України (1943). 

16 – 125 років від дня народження Кармазина-Каковського Всеволода, 

українського мистецтвознавця, графіка, архітектора, педагога (1898 – 1988, за ін. 

даними 1979). 

– 85 років від дня народження Пшінки Миколи Сергійовича, українсь-

кого графіка, народного художника України (1938). 

17 – 170 років від дня народження Павлика Михайла Івановича, україн-

ського письменника, публіциста, громадського і політичного діяча (1853–1915). 

– 125 років від дня народження Загорянської (справж. – Кисіль) Катерини 

Федорівни, української актриси театру і кіно, заслуженої артистки УРСР (1898–

1985). 

18 – 75 років від дня народження Литвинова Віктора Володимировича, 

українського артиста балету, балетмейстера, народного артиста України (1948). 
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19 – 120 років від дня смерті Воробкевича Сидора Івановича, українсь-

кого письменника, композитора, педагога, редактора, священника, музичного і 

громадського діяча (1836–1903). 

– 70 років від дня смерті Квітки Климента Васильовича, українського 

музикознавця-фольклориста, етнографа, педагога (1880–1953). 

20 – 130 років від дня народження Білокінь Надії Аврамівни, української 

майстрині народного декоративного розпису, майстра народного мистецтва 

УРСР (1893–1981). 

– 125 років від дня народження Бровченка Івана Кузьмича, українського 

театрального актора і режисера, заслуженого артиста УРСР (1898–1971). 

– 85 років від дня народження Лотоцької Наталії Василівни, української 

актриси театру і кіно, народної артистки України, лауреата Державної премії Ук-

раїни ім. Т. Г. Шевченка (1938–2007). 

– 75 років від дня народження Колобродова Володимира Андрійовича, 

українського музиканта (ударні інструменти), заслуженого артиста України 

(1948–2014). 

– 70 років від дня народження Берсона Миколи Семеновича, українсь-

кого театрального діяча, народного артиста України (1953). 

– 70 років від дня народження Золотарьова Сергія Миколайовича, укра-

їнського диригента, скрипаля, заслуженого діяча мистецтв України (1953).  

21 – 85 років від дня народження Северин Жанни Костянтинівни, укра-

їнської актриси театру і кіно, народної артистки України (1938–2013). 

– 75 років від дня народження Заволгіна Віктора Олександровича, укра-

їнського хорового диригента, педагога, заслуженого діяча мистецтв України 

(1948). 

24 – 100 років від дня народження Подоляна Миколи Петровича, укра-

їнського поета, публіциста, журналіста, заслуженого працівника культури Укра-

їни, лауреата Державної премії УРСР ім. Т. Г. Шевченка (1923–2012). 

– 95 років від дня народження Стороженка Миколи Андрійовича, укра-

їнського живописця, графіка, народного художника України, лауреата Держав-

ної премії УРСР ім. Т. Г. Шевченка (1928–2015). 

– 90 років від дня смерті Сластіона (Сластьон) Опанаса Георгійовича, 

українського живописця, графіка, архітектора, мистецтвознавця, етнографа, пе-

дагога (1855–1933). 

– 70 років від дня смерті Довбищенка Віктора Семеновича, українського 

режисера, педагога, театрознавця, заслуженого артиста УРСР (1910–1953). 

25 – 85 років від дня народження Ґерети Ігоря Петровича, українського 

археолога, мистецтвознавця, історика, поета, педагога, дисидента, громадського 

і політичного діяча, заслуженого діяча мистецтв України (1938–2002). 

26 – 135 років від дня народження Гаккебуш Любові Михайлівни, укра-

їнської театральної актриси, педагога, перекладача, народної артистки УРСР 

(1888–1947). 
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– 130 років від дня народження Годованця Микити Павловича, україн-

ського поета-байкаря (1893–1974). 

27 – 100 років від дня народження Борового Василя Івановича, україн-

ського поета, перекладача, літературного критика, жертви сталінських репресій 

(1923–2014). 

– 70 років від дня народження Рябчука Миколи Юрійовича, українського 

письменника, публіциста, перекладача, журналіста, лауреата Національної пре-

мії України імені Тараса Шевченка (1953). 

– 50 років від дня народження Батько-Нищук Оксани Василівни, укра-

їнської театральної актриси, заслуженої артистки України (1973–2016). 

28 – 70 років від дня народження Одайник Оксани Вадимівни, українсь-

кої художниці-живописця, педагога, народного художника України (1953). 

29 – 70 років від дня народження Матешка Анатолія Миколайовича, 

українського кінорежисера, актора (1953). 

– 65 років від дня народження Матвійчука Анатолія Миколайовича, 

українського поета-пісняра, естрадного співака, композитора, телеведучого, жу-

рналіста, музичного аналітика, педагога, народного артиста України (1958). 

30 – 65 років від дня народження Бойчука Мирослава Петровича, українсь-

кого кінорежисера-документаліста, сценариста, поета-пісняра, фотохудожника, те-

лежурналіста (1958). 
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 Жовтень 

1 – 125 років від дня народження Альшванга Арнольда Олександро-

вича, українського музикознавця, піаніста, композитора, педагога (1898–1960). 

– 120 років від дня народження Горовиця Володимира Самійловича, 

американського піаніста-віртуоза українського походження (1903–1989). 

2 – 140 років від дня народження Жука Михайла Івановича, українського 

графіка, живописця, майстра кераміки, поета, перекладача, педагога, одного із 

засновників Української академії мистецтв (1883–1964). 

– 80 років від дня народження Стельмаха Богдана Михайловича, укра-

їнського поета, драматурга, перекладача, громадського діяча, заслуженого діяча 

мистецтв України (1943). 

– 75 років від дня народження Демчишина Ростислава Петровича, укра-

їнського композитора і диригента, заслуженого діяча мистецтв України (1948). 

– 50 років від дня народження Данилка Андрія Михайловича (сценічний 

псевд. – Вєрка Сердючка), українського артиста розмовного жанру, естрадного 

співака, композитора, телеведучого, продюсера, народного артиста України 

(1973). 

3 – 100 років від дня народження Седака Ігоря Микитовича, українсь-

кого архітектора, педагога, заслуженого архітектора України (1923–2009). 

– 90 років від дня народження Ющука Івана Пилиповича, українського 

мовознавця, літературознавця, перекладача, педагога, громадського діяча, заслу-

женого діяча науки і техніки України (1933–2021). 

– 85 років від дня народження Бакальчука Михайла Ілліча, українського 

артиста розмовного жанру, конферансьє, народного артиста України (1938). 

– 75 років від дня народження Чернети Григорія Олександровича, укра-

їнського живописця, педагога, заслуженого художника України (1948). 

4 – 85 років від дня народження Кукуюка Петра Степановича, українсь-

кого театрального актора і режисера, народного артиста УРСР (1938–1982). 

5 – 150 років від дня народження Яцківа Михайла Юрійовича, українсь-

кого письменника (1873–1961). 

– 75 років від дня народження Загаєцької Олени Володимирівни, україн-

ської мистецтвознавиці, заслуженого працівника культури України (1948). 

6 – 125 років від дня народження Опришка Миколи Васильовича, укра-

їнського бандуриста, хорового диригента, педагога (1898–1941). 

– 100 років від дня народження Комарницького Антона Аполлінарійо-

вича, українського сценариста, журналіста, лауреата Державної премії УРСР ім. 

Т. Г. Шевченка (1923–1995). 

– 60 років від дня народження Трушика Михайла Вікторовича, україн-

ського художника декоративно-ужиткового мистецтва (кераміка), заслуженого 

майстра народної творчості України (1963). 
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– 85 років від дня смерті Василя Лукича (справж. – Левицький Володимир 

Лукич), українського письменника, літературознавця, видавця, критика, бібліог-

рафа, культурно-освітнього діяча (1856–1938). 

7 – 85 років від дня народження Корницького Євгена Петровича, укра-

їнського композитора, диригента, хормейстера, народного артиста України 

(1938–2012). 

8 – 135 років від дня народження Колоса Сергія Григоровича, українсь-

кого живописця, графіка, майстра декоративно-ужиткового мистецтва (художнє 

ткацтво), мистецтвознавця, педагога, громадського діяча (1888–1969). 

– 55 років від дня народження Балаховської Валерії Валеріївни, україн-

ської органістки, заслуженої артистки України (1968). 

– 85 років від дня смерті Хоткевича Гната Мартиновича (псевд. – Гнат 

Галайда), українського письменника, режисера, мистецтвознавця, бандуриста, 

композитора, етнографа, педагога, театрального і громадсько-політичного діяча, 

жертви сталінського терору (1877–1938). 

9 – 110 років від дня народження Силина Олеся (Олександр) Опанасо-

вича, українського архітектора, Героя України, заслуженого архітектора Укра-

їни, заслуженого працівника культури України (1913–2007). 

– 85 років від дня народження Бурлаки Леоніда Антоновича, українсь-

кого кінооператора, заслуженого діяча мистецтв України (1938). 

10 – 115 років від дня народження Глущенко Пелагеї Іванівни, українсь-

кої майстрині народного декоративного розпису, педагога, заслуженого майстра 

народної творчості УРСР (1908–1983). 

– 75 років від дня народження Крохмалюка Олександра Петровича, 

українського живописця, графіка, педагога, заслуженого художника України 

(1948). 

– 75 років від дня народження Чернявського Михайла Олександровича, 

українського театрального актора, народного артиста України (1948). 

11 – 140 років від дня народження Орленка (справж. – Прокопович) Ро-

мана Івановича, українського оперного та камерного співака (бас-баритон), хо-

рового диригента, педагога, актора, громадського діяча, репресованого (1883–

1962). 

12 – 120 років від дня народження Майстренка Якова Васильовича, 

українського драматурга, прозаїка, перекладача, репресованого (1903–1987). 

– 80 років від дня народження Грабовича Григорія Юлійовича, україн-

ського і американського літературознавця, редактора, педагога, лауреата Націо-

нальної премії України імені Тараса Шевченка (1943). 

13 – 150 років від дня народження Гаєка Андрія Микитовича, українсь-

кого співака (ліричний тенор), репресованого (1873–1949). 

– 110 років від дня народження Полінської Віри Костянтинівни, україн-

ської театральної актриси, народної артистки України (1913–1994). 



Жовтень                         
 

61 

 

– 100 років від дня народження Сікорського Михайла Івановича, укра-

їнського історика і краєзнавця, культуролога, музеєзнавця, педагога, Героя Ук-

раїни, заслуженого працівника культури України, лауреата Державної премії 

УРСР ім. Т. Г. Шевченка (1923–2011). 

– 60 років від дня народження Боклана Миколи Володимировича, укра-

їнського актора театру, кіно і дубляжу, народного артиста України (1963). 

14 – 90 років від дня народження Туфтіної Галини Опанасівни, україн-

ської оперної та камерної співачки (мецо-сопрано), педагога, народної артистки 

СРСР (1933–2007). 

– 80 років від дня народження Кириченко Раїси Опанасівни, української 

співачки (мецо-сопрано), Героя України, народної артистки України, лауреата 

Державної премії УРСР ім. Т. Г. Шевченка (1943–2005). 

– 75 років від дня народження Кіщука Миколи Миколайовича, україн-

ського художника монументального та декоративно-ужиткового мистецтва (ху-

дожня обробка дерева), заслуженого діяча мистецтв України (1948). 

– 65 років від дня народження Кучинського Володимира Степановича, 

українського театрального режисера, актора, педагога, народного артиста Укра-

їни, лауреата Національної премії України імені Тараса Шевченка (1958). 

15 – 100 років від дня народження Вірсти Темістокля Йосиповича, укра-

їнського живописця, скульптора, архітектора у Франції (1923–2017). 

– 90 років від дня народження Сумської (у дівоцтві – Опанасенко) Ганни 

Іванівни, української театральної актриси, заслуженої артистки України (1933–

2022).  

– 80 років від дня народження Антонюка Андрія Даниловича, українсь-

кого живописця, народного художника України, лауреата Державної премії Ук-

раїни ім. Т. Г. Шевченка (1943–2013). 

– 70 років від дня народження Завгородньої Наталії Іванівни, української 

театральної актриси, народної артистки України (1953). 

16 – 150 років від дня народження Кобринського Володимира Васи- 

льовича, українського мистецтвознавця та етнографа, музейного діяча (1873–

1958). 

– 120 років від дня смерті Косача Михайла Петровича, українського 

письменника, перекладача, науковця, громадського діяча (1869–1903). 

17 – 90 років від дня народження Кушніренка Андрія Миколайовича, 

українського хорового диригента, композитора, фольклориста, педагога, народ-

ного артиста України, лауреата Державної премії УРСР ім. Т. Г. Шевченка (1933–

2013). 

18 – 135 років від дня народження Гончарова Петра Григоровича, укра-

їнського хорового диригента, композитора, педагога (1888–1970). 

– 125 років від дня народження Воліна Олексія Михайловича, українсь-

кого театрального актора, народного артиста УРСР (1898–1975). 

19 – 85 років від дня народження Таранченка Віктора Олександровича, 

українського скульптора, заслуженого художника України (1938–2021). 
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20 – 140 років від дня народження Степового (справж. – Якименко) Якова 

Степановича, українського композитора, публіциста, педагога, музичного діяча 

(1883–1921). 

– 125 років від дня народження Пиріжок Олександри Яківни, української 

майстрині декоративно-ужиткового мистецтва (кераміка), заслуженого майстра 

народної творчості УРСР (1898–1983). 

22 – 110 років від дня народження Свиди Василя Івановича, українського 

скульптора, різьбяра, педагога, народного художника УРСР, лауреата Державної 

премії УРСР ім. Т. Г. Шевченка (1913–1989). 

– 100 років від дня народження Алексеєва Івана Дмитровича, українсь-

кого музиканта, мистецтвознавця, педагога, заслуженого працівника культури 

України (1923–1992). 

– 65 років від дня народження Росул Мирослави Омелянівни, українсь-

кого майстра декоративно-ужиткового мистецтва (кераміка), заслуженого худо-

жника України (1958). 

– 65 років від дня народження Ротару Аурелії Михайлівни, української 

естрадної співачки, народної артистки України (1958). 

23 – 140 років від дня народження Магазинера Якова Самійловича, 

українського скрипаля, педагога, заслуженого діяча мистецтв УРСР (1883–1941). 

– 130 років від дня народження Козицького Пилипа Омеляновича, укра-

їнського композитора, музикознавця, педагога, музичного і громадського діяча, 

заслуженого діяча мистецтв УРСР (1893–1960). 

– 75 років від дня народження Кабацького Олександра Олексійовича, 

українського архітектора, лауреата Державної премії УРСР ім. Т. Г. Шевченка 

(1948). 

– 55 років від дня народження Олексієнка Олександра Васильовича, 

українського музиканта-інструменталіста, мистецтвознавця, педагога, народ-

ного артиста України (1968). 

24 – 200 років від дня народження Псьол Глафіри Іванівни, української 

художниці (1823–1886). 

25 – 110 років від дня народження Франька Дмитра Васильовича, укра-

їнського актора театру і кіно, педагога, народного артиста УРСР (1913–1982). 

– 75 років від дня народження Гаврилюка Івана Ярославовича, україн-

ського кіноактора, режисера, сценариста, громадського і політичного діяча, на-

родного артиста України (1948). 

– 70 років від дня народження Буряка Бориса Івановича, українського 

живописця, педагога, народного художника України (1953). 

26 – 150 років від дня народження Зенченка Валентина Миновича, укра-

їнського живописця, педагога (1873–1958). 

– 75 років від дня народження Тарасюк Галини Тимофіївни, української 

письменниці, критика, публіциста, перекладача, заслуженого працівника куль-

тури України (1948). 
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27 – 85 років від дня народження Білецької Неоніли Миколаївни, укра-

їнської актриси театру і кіно, народної артистки України (1938). 

28 – 90 років від дня народження Шутєва Івана Михайловича, українсь-

кого живописця, народного художника України (1933–2019). 

– 85 років від дня народження Подчекаєва Володимира Олексійовича, 

українського графіка, живописця, заслуженого художника України (1938). 

29 – 100 років від дня народження Попової Надії Марківни, української 

театральної актриси, народної артистки України (1923–1998). 

– 80 років від дня народження Жбанкової Ольги Борисівни, української 

мистецтвознавиці, публіциста, музейного діяча, заслуженого працівника куль-

тури України (1943–2021). 

30 – 75 років від дня народження Леоненка Олександра Івановича, укра-

їнського балетмейстера, педагога, заслуженого артиста України (1948–2015). 

– 60 років від дня народження Гаркавої Тетяни Анатоліївни, української 

майстрині декоративно-ужиткового мистецтва (петриківський розпис), педагога, 

заслуженого майстра народної творчості України (1963). 

31 – 85 років від дня народження Череватенка Леоніда Васильовича, 

українського поета, мистецтвознавця, перекладача, сценариста, кінокритика, ла-

уреата Національної премії України імені Тараса Шевченка (1938–2014). 
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Листопад 

1 – 125 років від дня народження Бедзика Дмитра Івановича, українсь-

кого письменника, драматурга, журналіста (1898–1982). 

2 – 80 років від дня народження Боньковського Олега Віталійовича, 

українського художника декоративно-ужиткового мистецтва (художня обробка 

металу), мистецтвознавця, педагога, народного художника України (1943). 

3 – 125 років від дня народження Фальківського (справж. – Левчук) Дми-

тра Никаноровича, українського письменника, сценариста, перекладача пред-

ставника «Розстріляного відродження» (1898–1934). 

– 100 років від дня народження Драга Ігоря Борисовича, українського 

композитора, музично-громадського діяча, заслуженого артиста України (1923–

2003).  

4 – 60 років від дня народження Хижняк Олени Едуардівни, української 

артистки балету, хореографа, заслуженого працівника культури України (1963). 

 5 – 200 років від дня народження Щоголева (Щоголів) Якова Івановича, 

українського поета (1823, за ін. даними 1824 – 1898). 

– 65 років від дня народження Клейна Костянтина Феліксовича, україн-

ського співака (бас), народного артиста України (1958). 

7 – 125 років від дня народження Капки (справж. – Капкунов) Дмитра 

Леонтійовича, українського кіноактора, заслуженого артиста УРСР (1898–

1977). 

– 100 років від дня народження Глинського Івана Володимировича, 

українського письменника, літературознавця, перекладача, фольклориста, дра-

матурга (1923–1983). 

– 85 років від дня народження Василенка Анатолія Петровича, українсь-

кого графіка, карикатуриста, ілюстратора, письменника, народного художника 

України (1938–2022). 

–  85 років від дня народження Гриба Антона Євдокимовича, українсь-

кого живописця, графіка, художника декоративно-ужиткового мистецтва (деко-

ративний розпис, соломоплетіння), поета, заслуженого майстра народної творчо-

сті України (1938). 

– 80 років від дня народження Перепеляка Івана Михайловича, україн-

ського поета, прозаїка, драматурга, заслуженого діяча мистецтв України (1943). 

8 – 135 років від дня народження Ровинського Дмитра Діомидовича  

(Демидович), українського актора і режисера, театрального діяча, репресованого 

(1888–1937). 

– 80 років від дня смерті Балавенського Федора Петровича, українського 

скульптора, художника, педагога (1865–1943). 

9 – 65 років від дня народження Якутовича Дмитра Георгійовича, укра-

їнського живописця, графіка (1958). 
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– 200 років від дня смерті Капніста Василя Васильовича, українського 

поета, драматурга, громадського та політичного діяча (1758, за ін. даними 1756 

або 1757 – 1823). 

– 100 років від дня смерті Калішевського Якова Степановича, українсь-

кого хорового диригента, співака (баритон), композитора, педагога (1856–1923). 

10 – 150 років від дня народження Пещанського Володимира Павло-

вича, українського архітектора, реставратора, мистецтвознавця, педагога, дослі-

дника української старовини (1873–1926). 

– 120 років від дня народження Масенка Тереня (Терентій) Германовича, 

українського поета-пісняра, журналіста, перекладача (1903–1970). 

– 90 років від дня народження Хоми Параски Петрівни, української май-

стрині народного декоративного живопису, заслуженого майстра народної твор-

чості України (1933–2016). 

– 75 років від дня народження Каменюка Михайла Феодосійовича, укра-

їнського поета, публіциста, драматурга, перекладача, громадського діяча, заслу-

женого працівника культури України (1948). 

– 185 років від дня смерті Котляревського Івана Петровича, українсь-

кого письменника, драматурга, театрального і громадського діяча (1769–1838). 

– 130 років від дня смерті Глібова Леоніда Івановича, українського поета-

байкаря, драматурга, видавця, театрального критика, громадського діяча (1827–

1893).  

11 – 100 років від дня народження Бездільного Миколи Павловича, укра-

їнського графіка, живописця, музиканта, композитора, педагога, майстра деко-

ративно-ужиткового мистецтва (художня різьба по дереву, карбування по ме-

талу, витинання), заслуженого майстра народної творчості УРСР (1923–1980). 

– 70 років від дня народження Ропецького Володимира Адамовича, укра-

їнського скульптора, художника-монументаліста, живописця, графіка, педагога, 

громадського і політичного діяча, заслуженого діяча мистецтв України (1953). 

12 – 125 років від дня народження Ляшенка Луки Івановича, українсь-

кого письменника, актора і режисера кіно, сценариста, репресованого (1898–

1976). 

13 – 110 років від дня народження Жуковського Германа Леонтійовича, 

українського композитора, піаніста, педагога, народного артиста УРСР (1913–

1976). 

– 100 років від дня народження Полуніна Михайла Степановича, україн-

ського художника кіно (1923–2010). 

– 85 років від дня народження Воєводіна В’ячеслава Васильовича, укра-

їнського баяніста, диригента, педагога, народного артиста України (1938–2009). 

– 65 років від дня народження Кумановської Тетяни Миколаївни, укра-

їнської співачки (ліричне сопрано), автора та ведучої телепрограм, народної ар-

тистки України (1958). 
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14 – 90 років від дня народження Нікітченка Володимира Васильовича, 

українського художника декоративно-ужиткового мистецтва (опішнянська кера-

міка), заслуженого майстра народної творчості України (1933–2014). 

– 80 років від дня народження Крюкової Неоніли Валеріївни, української 

актриси, майстра художнього слова, Героя України, народної артистки України, 

лауреата Державної премії УРСР ім. Т. Г. Шевченка (1943–2018). 

15 – 100 років від дня народження Письменного Степана Іларіоновича, 

українського графіка, ілюстратора, живописця (1923–2010). 

– 75 років від дня народження Злотника Олександра Йосиповича, укра-

їнського композитора, педагога, музичного і громадського діяча, народного ар-

тиста України (1948). 

– 70 років від дня народження Сівка Віталія Йосиповича, українського 

скульптора, заслуженого художника України (1953–2007). 

16 – 120 років від дня народження Лопушанського (справж. – Гомич-Ло-

пушанський) Володимира Миколайовича, українського письменника, редак-

тора, репресованого (1903–1987). 

17 – 125 років від дня народження Ігнатовича (справж. – Балінський) Гната 

Гнатовича, українського актора та режисера театру і кіно, педагога, заслуже-

ного діяча мистецтв УРСР (1898–1978). 

– 115 років від дня народження Кочура Григорія Порфировича, україн-

ського перекладача, поета, літературознавця, педагога, громадського діяча, пра-

возахисника, лауреата Державної премії України ім. Т. Г. Шевченка, репресова-

ного (1908–1994). 

– 50 років від дня народження Кіяновської Маріанни Ярославівни, укра-

їнської поетеси, перекладача, літературознавця, критика, лауреата Національної 

премії України імені Тараса Шевченка (1973). 

18 – 100 років від дня народження Іванченка Михайла Григоровича, 

українського письменника, художника, літературо- та краєзнавця, громадського 

діяча, репресованого (1923–2015). 

– 75 років від дня народження Маковецької-Трофимчук Людмили Гео-

ргіївни, української актриси музичної комедії, співачки (лірико-колоратурне со-

прано), народної артистки України (1948). 

20 – 100 років від дня народження Головащенка Михайла Івановича, 

українського журналіста-музикознавця, редактора, критика, культурно-гро-

мадського діяча, заслуженого діяча мистецтв України (1923–2005). 

– 60 років від дня народження Дідика Михайла Петровича, українського 

оперного співака (лірико-драматичний тенор), педагога, народного артиста Ук-

раїни, лауреата Державної премії України ім. Т. Г. Шевченка (1963). 

21 – 85 років від дня народження Наєнка Михайла Кузьмовича, україн-

ського літературознавця, критика, драматурга, педагога, заслуженого діяча на-

уки і техніки України, лауреата Державної премії України ім. Т. Г. Шевченка 

(1938). 
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– 75 років від дня народження Коваля Михайла Дмитровича, українсь-

кого кобзаря, майстра декоративно-ужиткового мистецтва (художнє ткацтво, со-

ломоплетіння), заслуженого працівника культури України (1948). 

– 70 років від дня народження Коздровської Валентини Миколаївни, ук-

раїнської майстрині декоративно-ужиткового мистецтва (писанкарство, вити-

нання), педагога, заслуженого майстра народної творчості України (1953). 

22 – 120 років від дня народження Штепи Антона Гнатовича, українсь-

кого майстра дерев’яної скульптури, музиканта, майстра музичних інструментів, 

народного художника України (1903–2005). 

– 70 років від дня народження Дутчака Михайла Михайловича, україн-

ського диригента, педагога, народного артиста України (1953–2021). 

– 150 років від дня смерті Максимовича Михайла Олександровича, 

українського вченого-енциклопедиста, історика, археографа, фольклориста, ет-

нографа, письменника, педагога (1804–1873). 

24 – 125 років від дня народження Кричевського Миколи Васильовича, 

українського живописця, графіка, художника театру (1898–1961). 

– 100 років від дня народження Мартона Іштвана Ференцовича, україн-

ського композитора, педагога, заслуженого діяча мистецтв України (1923–1996). 

– 85 років від дня народження Фаринюка Павла Миколайовича, україн-

ського кінорежисера-документаліста, сценариста, заслуженого діяча мистецтв 

України, лауреата Державної премії України ім. О. Довженка (1938). 

– 75 років від дня народження Заворотнього Олексія Тимофійовича, 

українського актора театру і кіно, драматурга, поета, сценариста, кінорежисера, 

громадського діяча,  заслуженого артиста України (1948). 

25 – 185 років від дня народження Нечуя-Левицького (справж. – Левиць-

кий) Івана Семеновича, українського письменника, етнографа, фольклориста, 

перекладача, педагога (1838–1918). 

– 70 років від дня народження Бакуменка Олександра Даниловича, укра-

їнського письменника, журналіста, публіциста, літературо- та краєзнавця (1953). 

26 – 90 років від дня народження Мердака Івана Григоровича, українсь-

кого скульптора, графіка, різьбяра по дереву, заслуженого майстра народної тво-

рчості України (1933–2007). 

– 100 років від дня смерті Іконникова Володимира Степановича, українсь-

кого історика, джерелознавця, бібліографа, археографа, педагога (1841–1923). 

27 – 160 років від дня народження Кобилянської Ольги Юліанівни, ук-

раїнської письменниці та громадсько-культурної діячки (1863–1942). 

28 – 80 років від дня народження Сафонова Олександра Сергійовича, 

українського диктора телебачення, народного артиста України (1943). 

29 – 245 років від дня народження та 180 років від дня смерті Квітки-Ос-

нов’яненка (справж. – Квітка) Григорія Федоровича, українського письмен-

ника, драматурга, літературного критика,  культурно-громадського діяча (1778–

20.08.1843). 
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– 200 років від дня народження Симонова Матвія Терентійовича (псевд. 

– Матвій Номис), українського етнографа, фольклориста, письменника, педагога, 

видавця (1823–1901). 

– 125 років від дня народження Ольшевської Галини Сергіївни, україн-

ської театральної актриси, громадського діяча, народної артистки УРСР (1898–

1972). 

– 90 років від дня народження Васильєва Вадима Васильовича, україн-

ського театрального актора, народного артиста України (1933–2017). 

30 – 110 років від дня народження Донця Григорія Прокоповича, укра-

їнського поета, літературного критика, перекладача (1913–1985). 

– 85 років від дня народження Чорнодіда Андрія Юхимовича, українсь-

кого архітектора, лауреата Державної премії УРСР ім. Т. Г. Шевченка (1938). 
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Грудень 

1 – 110 років від дня народження Воронька Платона Микитовича, укра-

їнського поета, публіциста, драматурга, громадського діяча, лауреата Державної 

премії УРСР ім. Т. Г. Шевченка (1913–1988). 

– 110 років від дня народження Майбороди Георгія Іларіоновича, укра-

їнського композитора, педагога, музичного та громадського діяча, народного ар-

тиста СРСР, лауреата Державної премії УРСР ім. Т. Г. Шевченка (1913–1992). 

– 105 років від дня народження Майбороди Платона Іларіоновича, укра-

їнського композитора, народного артиста СРСР, лауреата Державної премії 

УРСР ім. Т. Г. Шевченка (1918–1989). 

– 85 років від дня народження Баринової-Кулеби Віри Іванівни, україн-

ської художниці-живописця, педагога, народного художника України (1938). 

2 – 170 років від дня народження Ходоровського (справж. – Мороз-Ходо-

ровський) Григорія Костянтиновича, українського піаніста, композитора, пе-

дагога (1853–1927). 

– 130 років від дня народження Смольського Григорія Степановича, 

українського художника, мистецтвознавця та краєзнавця, педагога, громадсь-

кого діяча (1893–1985). 

– 90 років від дня народження Грицака Олександра Теодоровича, укра-

їнського хорового і оперно-симфонічного диригента, педагога, заслуженого ді-

яча мистецтв України (1933–2001). 

3 – 150 років від дня народження Терлецького Омеляна Антоновича, 

українського історика, педагога, громадського діяча (1873–1958). 

– 180 років від дня смерті Лучкая  (справж. – Поп) Михайла Михайло-

вича, українського церковного і освітнього діяча, мовознавця, фольклориста, іс-

торика (1789–1843). 

4 – 200 років від дня народження Гушалевича Івана Миколайовича, 

українського письменника, драматурга, журналіста, видавця, педагога, священ-

ника, громадського діяча (1823–1903). 

– 150 років від дня народження Могилянського Михайла Михайловича, 

українського письменника, публіциста, літературознавця, критика, перекладача, 

громадського діяча (1873–1942). 

– 75 років від дня народження Кумлика Романа Петровича, українського 

музиканта-віртуоза, поета-коломийкаря, заслуженого працівника культури Ук-

раїни (1948–2014). 

– 70 років від дня народження Кочержука Івана Степановича, українсь-

кого художника декоративно-ужиткового мистецтва (художня обробка дерева), 

заслуженого художника України (1953). 

– 65 років від дня народження Хорошка Олександра Васильовича, укра-

їнського актора театру і кіно, заслуженого артиста України (1958). 

– 60 років від дня народження Земляного Володимира Михайловича, 

українського поета, публіциста, журналіста, педагога (1963–2020). 
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– 250 років від дня смерті Лосенка Антона Павловича, українського жи-

вописця, педагога, культурного діяча (1737–1773). 

5 – 145 років від дня народження Олександра Олеся (справж. – Кандиба 

Олександр Іванович), українського поета, драматурга, громадського діяча (1878–

1944). 

– 100 років від дня народження Табаровського Бориса Мойсейовича, 

українського театрального актора, народного артиста України (1923–2004). 

6 – 120 років від дня народження Колесси Миколи Філаретовича, укра-

їнського композитора, диригента, педагога,  громадського діяча, Героя України, 

лауреата Державної премії УРСР ім. Т. Г. Шевченка (1903–2006). 
– 75 років від дня народження Яська Віталія Васильовича, українського 

художника кіно, театру і телебачення, живописця та графіка, заслуженого праці-

вника культури України (1948). 

7 – 135 років від дня народження Лепкого Лева (Левко) Сильвестровича, 

українського письменника, видавця, редактора, композитора та художника, гро-

мадського діяча (1888–1971). 

– 80 років від дня смерті Богуславського Костянтина Євгеновича, укра-

їнського композитора, хорового диригента, співака (бас), репресованого (1895–

1943). 

8 – 150 років від дня народження Фінцерівни-Морозової Марії Іванівни, 

української оперної співачки (сопрано), театральної актриси (1873–1920). 

9 – 160 років від дня народження Грінченка Бориса Дмитровича, укра-

їнського письменника, педагога, літературознавця, лексикографа, етнографа, іс-

торика, публіциста, видавця, громадського і культурного діяча (1863–1910). 

– 85 років від дня народження Черкаського Леоніда Мусійовича, україн-

ського музикознавця, педагога, музейного діяча, заслуженого працівника куль-

тури України (1938). 

10 – 210 років від дня народження Геєвського Степана Лукича, україн-

ського письменника, перекладача, літературознавця, мемуариста, педагога 

(1813–1862). 

– 100 років від дня народження Якубека Карела Михайловича, українсь-

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

– 75 років від дня народження Шеліги Тетяни Леонардівни, української 

актриси театру і кіно, заслуженої артистки України (1948). 

11 –  60 років від дня народження Пацана Юрія Івановича, українського 

живописця, заслуженого художника України (1963). 

12 – 95 років від дня народження Бикова Леоніда Федоровича, українсь-

кого актора театру і кіно, кінорежисера, сценариста, народного артиста УРСР, 

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

13 – 130 років від дня народження Хвильового (справж. – Фітільов) Ми-

коли Григоровича, українського поета, прозаїка, публіциста, критика, громад-

ського діяча, представника «Розстріляного відродження» (1893–1933). 
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– 110 років від дня народження Носачова Андрія Петровича, українсь-

кого театрального актора, народного артиста УРСР (1913–1990). 

– 60 років від дня смерті Симоненка Василя Андрійовича, українського 

поета, прозаїка, перекладача, журналіста, лауреата Державної премії України ім. 

Т. Г. Шевченка, діяча українського руху опору, шістдесятника  (1935–1963). 

15 – 140 років від дня народження Собачко-Шостак Ганни Федосівни, 

української майстрині декоративного розпису (1883, за ін. даними 1893 – 1965). 

– 100 років від дня народження Озимковської Євгенії Петрівни, україн-

ської оперної та камерної співачки (контральто), заслуженої артистки України 

(1923–2003). 

16 – 70 років від дня народження Лозовської Олександри Михайлівни, 

української театральної актриси, педагога, заслуженої артистки України (1953). 

– 65 років від дня народження Муки Ярослава Васильовича, українсь-

кого актора театру і кіно, народного артиста України (1958). 

– 60 років від дня народження Замятіна Олега Семеновича, українського 

актора театру і кіно, педагога, народного артиста України (1963). 

17 – 130 років від дня народження Ластівки Корнила Остаповича, укра-

їнського письменника, фольклориста, етнографа в Австрії (1893–1975). 

– 90 років від дня народження Семенова Валентина Петровича, україн-

ського піаніста, педагога, музичного діяча, заслуженого діяча мистецтв України 

(1933–1995). 

– 60 років від дня народження Рехвіашвілі Аніко Юріївни, української 

балетмейстерки, хореографа, педагога, народної артистки України (1963–2019). 

19 – 150 років від дня народження Філянського Миколи Григоровича, 

українського поета, музейного діяча, репресованого (1873–1938). 

– 125 років від дня народження Тараканова Миколи Михайловича, укра-

їнського хорового диригента, педагога, народного артиста УРСР, репресованого 

(1898–1976). 
– 50 років від дня смерті Ґжицького Володимира Зеноновича, українсь-

кого письменника, драматурга, публіциста, перекладача, мемуариста, жертви 
сталінського терору (1895–1973). 

20 – 100 років від дня народження Чайковського Богдана Йосиповича, 

українського письменника, заслуженого працівника культури України та заслу-

женого діяча культури Польщі (1923–2006). 

– 110 років від дня смерті Барвінської Євгенії Максимівни, української 

піаністки, співачки (сопрано),  хорового диригента, громадського діяча (1854–

1913). 

22 – 190 років від дня народження Марка Вовчка (справж. – Вілінська 

Марія Олександрівна), української письменниці, перекладача, видавця, етног-

рафа (1833–1907). 

– 85 років від дня народження Губи Володимира Петровича, українсь-

кого композитора, музичного редактора, педагога, народного артиста України, 

лауреата Державної премії України ім. О. Довженка (1938–2020). 
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23 – 90 років від дня народження Авдєєва Вадима Миколайовича, укра-

їнського співака (тенор), педагога, заслуженого артиста України (1933–1997). 

25 – 175 років від дня народження Коваліва Степана Михайловича, 

українського письменника, публіциста, педагога, освітнього діяча (1848–1920). 

– 175 років від дня народження Левицького Ореста Івановича, українсь-

кого історика, археографа, архівіста, етнографа, літературознавця, письменника 

(1848–1922). 

– 125 років від дня народження Шведова (Шведів) Івана Михайловича, 

українського оперного співака (тенор), заслуженого артиста УРСР (1898–1959). 

– 100 років від дня народження Хандроса Бориса Наумовича, українсь-

кого сценариста, письменника, заслуженого працівника культури України (1923–

2006). 

– 85 років від дня народження Федорука Леоніда Євгеновича, українсь-

кого поета-пісняра, прозаїка, композитора, заслуженого діяча мистецтв України 

(1938–2014). 

26 – 125 років від дня народження Плужника Євгена Павловича, укра-

їнського письменника, драматурга, перекладача, жертви сталінського терору 

(1898–1936). 

– 120 років від дня народження Завалишиної Марії Семенівни, українсь-

кої композиторки, диригента, педагога, музичного та громадського діяча, заслу-

женого діяча мистецтв України (1903–1991). 

– 70 років від дня народження Клековкіна Олександра Юрійовича, укра-

їнського театрознавця, режисера, драматурга, педагога, заслуженого діяча мис-

тецтв України (1953). 

27 – 165 років від дня народження Кравченка Михайла Степановича, 

українського кобзаря (1858–1917). 

– 115 років від дня народження Божика Володимира, українського хоро-

вого диригента, композитора, співака, бандуриста в США (1908–1991). 

– 65 років від дня народження Адаменка Сергія Миколайовича, україн-

ського хорового диригента, педагога, заслуженого артиста України (1958). 

– 390 років від дня смерті Смотрицького Мелетія (у миру – Максим Ге-

расимович), українського письменника, філолога, церковного, освітнього і куль-

турного діяча (бл. 1577 – 1633). 

28 – 60 років від дня народження Кириченка Віктора Миколайовича, 

українського живописця, графіка, педагога, заслуженого художника України 

(1963). 

– 60 років від дня народження Топоровської Галини Миколаївни, укра-

їнської бандуристки, педагога, музично-громадського діяча, заслуженої артис-

тки України (1963). 

– 60 років від дня смерті Сороки Олександра Назаровича, українського 

хорового диригента, народного артиста УРСР (1900–1963). 

29 – 165 років від дня народження Лепкого Данила Хомича, українського 

письменника, етнографа, публіциста, священника (1858–1912).– 130 років від 
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дня народження Лісовського Роберта Антоновича, українського графіка, жи-

вописця, художника театру, дизайнера, педагога, громадського діяча в діаспорі 

(1893–1982). 

– 85 років від дня народження Нещотного Геннадія Никаноровича, укра-

їнського бандуриста, педагога, народного артиста України (1938–2016). 

– 80 років від дня народження Фещенка Василя Івановича, українського 

скульптора, народного художника України (1943). 

– 75 років від дня народження Зоценка Олексія (Лесь) Івановича, укра-

їнського кінооператора, телепродюсера, лауреата Державної премії України  

ім. Т. Г. Шевченка (1948–2014). 

31 – 100 років від дня народження Блащука Миколи Івановича, україн-

ського актора театру і кіно, заслуженого артиста України (1923–1978). 

– 100 років від дня народження Бондаря Василя Трохимовича, українсь-

кого письменника, журналіста, педагога (1923–1969). 

– 100 років від дня народження Сичевського Василя Павловича, україн-

ського письменника, кінорежисера, сценариста, заслуженого працівника куль-

тури України (1923–2013). 

– 70 років від дня народження Сидоренка Віктора Дмитровича, україн-

ського живописця, фотохудожника, мистецтвознавця, педагога, народного худо-

жника України (1953). 
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Зам. № 31. 

 

Видавець і виготовлювач Національна бібліотека України імені Ярослава Мудрого, 

вул. Грушевського, 1, м. Київ–1, 01001. 

Свідоцтво про внесення суб'єкта видавничої справи 

до Державного реєстру видавців, виготівників і розповсюджувачів 

видавничої продукції ДК № 5330 від 11.04.2017 
 

 

 
 


