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2022 рік ознаменовано багатьма ювілейними і пам’ятними датами  

в культурно-мистецькому житті України і світу. 
 

Так ЮНЕСКО, зокрема, братиме участь у святкуванні1 

 
300 років від дня народження Сковороди Григорія Савича, українського 

просвітителя-гуманіста, філософа, богослова, поета, педагога, музиканта 
(03.12.1722–1794). 
         150 років від дня народження Крушельницької Соломії Амвросіївни, 
української оперної співачки (лірико-драматичне сопрано), педагога, заслуженого 
діяча мистецтв УРСР (23.09.1872–1952). 

 
 

Серед дат, що відзначатимуться:  
 
01.01  – Новорічне свято 
   – Всесвітній день миру 
20.01            –       День Автономної Республіки Крим 
22.01  – День Соборності України 
27.01  – Міжнародний день пам’яті жертв Голокосту 
29.01  – День пам’яті героїв Крут 
01–07.02 – Всесвітній тиждень гармонійних міжконфесійних  

    відносин 
13.02            –       Всесвітній день радіо 
15.02                     День вшанування учасників бойових дій на    

територіях інших держав 
16.02            –       День вшанування військового журналіста України 
20.02            – День Героїв Небесної Сотні 

– Всесвітній день соціальної справедливості 
21.02  – Міжнародний день рідної мови 

– День екскурсовода 
26.02  – День кримського спротиву російській окупації 
03.03  – Всесвітній день письменника 
06.03  – 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 

                                                 
1 З повним переліком  дат можна ознайомитись на сайті ЮНЕСКО за посиланням:  

https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000379529_rus 

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

https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000379529_rus
https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000379529_eng
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24.03  – Міжнародний день права на встановлення істини  
    щодо грубих порушень прав людини та гідності  
    жертви 

26.03  – День Національної гвардії України 
27.03  – Міжнародний день театру 
01.04  – День сміху 
02.04  – Міжнародний день дитячої книги 
06.04  – Всесвітній день мультфільмів 

– 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 
16.04  – День навколишнього середовища (День довкілля) 

– Міжнародний день цирку 
18.04  – Міжнародний день пам’яток та історичних 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  

–      День  Чорнобильської трагедії 
– Міжнародний день інтелектуальної власності  

28.04  – Всесвітній день охорони праці 
29.04  – Міжнародний день танцю 
30.04  – Міжнародний день джазу 
01.05  – День весни та праці (День міжнародної солідарності 
   трудящих) 
03.05  – Всесвітній день свободи преси 
05.05  – Міжнародний день боротьби за права інвалідів 
08.05  – День пам’яті та примирення, присвячений пам’яті  
    жертв Другої світової війни 

– День матері  
09.05  – День перемоги над нацизмом у Другій світовій війні 
14.05  – День пам’яті українців, які рятували євреїв під час  
    Другої світової війни 
15.05  – Міжнародний день сім’ї 

– День пам’яті жертв політичних репресій 
17.05  – Всесвітній день електрозв’язку та інформаційного 

    суспільства 
18.05  – День боротьби за права кримськотатарського народу 
   – День пам’яті жертв геноциду кримськотатарського 

    народу (1944) 
– Міжнародний день музеїв 

19.05  – День вишиванки 
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20.05  – День науки 
21.05  – День Європи 
   – Всесвітній день культурного різноманіття задля  

    співробітництва та розвитку 
22.05  – День перепоховання праху Т. Г. Шевченка на  

    Чернечій горі поблизу Канева 
24.05  – День слов’янської писемності і культури 
25.05  – День філолога 
28.05  – 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 навколишнього середовища 
06.06  – День журналіста 
12.06  – Всесвітній день боротьби з дитячою працею 
19.06  – День батька 
22.06  – День скорботи і вшанування пам’яті жертв війни  

    в Україні 
25.06  – День дружби і єднання слов’ян 
26.06  – 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 
30.07  – Міжнародний день дружби 
09.08  – Міжнародний день корінних народів світу 
12.08  – Міжнародний день молоді 
15.08  – День археолога 
19.08  – Всесвітній день гуманітарної допомоги 
23.08  – День Державного Прапора України 
24.08  – День Незалежності України 
29.08  – День пам’яті захисників України, які загинули 

в боротьбі за незалежність, суверенітет і  
територіальну цілісність України 

01.09  – День знань 
05.09  – Міжнародний день благодійності 
08.09  – Міжнародний день грамотності 

– Міжнародний день солідарності журналістів 
       10.09  – День українського кіно 

– День фізичної культури і спорту 
11.09  – День пам’яті українців – жертв примусового 

виселення з Лемківщини, Надсяння, Холмщини,  
Південного Підляшшя, Любачівщини, Західної 



 

6 

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 
30.09  – Всеукраїнський день бібліотек 

– Міжнародний день перекладача 
– День усиновлення в Україні 

01.10  – Міжнародний день музики 
– Міжнародний день людей похилого віку  

02.10  – День працівників освіти 
03.10  – Всесвітній день архітектора 
05.10  – Всесвітній день вчителя 
09.10  – День художника 
14.10  – День захисника України 
   – День українського козацтва 
24.10  – День Організації Об’єднаних Націй (ООН) 
24–30.10 – Тиждень роззброєння 
25.10  – Всесвітній день інформації про розвиток 
27.10  – Всесвітній день аудіовізуальної спадщини 
28.10  – День визволення України від фашистських загарбників 
   – Міжнародний день анімації 
09.11  – День української писемності та мови 

– Всеукраїнський день працівників культури та майстрів 
народного мистецтва 

10.11  – Всесвітній день науки  
16.11  – День працівників радіо, телебачення та зв’язку 
   – Міжнародний день толерантності 
17.11  – Всесвітній день філософії 

– День студента   
20.11  – Всесвітній день дитини 
21.11  – День Гідності та Свободи 
   – Всесвітній день телебачення 
26.11  – День пам’яті жертв голодоморів 
01.12  – Всесвітній день боротьби зі СНІДом 
03.12  – Міжнародний день людей з інвалідністю 
05–11.12 – Всеукраїнський тиждень права 
05.12  – День волонтера 
06.12  – День Збройних сил України 
07.12  – День місцевого самоврядування 
10.12  – День прав людини 
11.12  – День благодійності 
14.12  – День вшанування учасників ліквідації наслідків аварії 

    на Чорнобильській АЕС 
20.12  – Міжнародний день солідарності людей 
24.12  – День працівників архівних установ 
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Головні релігійні свята:  
07.01  – Різдво Христове 

19.01  – Богоявлення. Хрещення Господнє 

15.02  – Стрітення Господнє  

07.04  – Благовіщення Пресвятої Богородиці 

17.04  – Вхід Господній до Єрусалима (Вербна неділя) 

24.04  – Світле Христове Воскресіння. Великдень 

24.05  – Рівноапостольних Кирила і Мефодія 

02.06  – Вознесіння Господнє 

12.06  – День Святої Трійці (П’ятдесятниця) 

19.08  – Преображення Господнє (Другий Спас) 

28.08  – Успіння Пресвятої Богородиці (Перша Пречиста) 

21.09  – Різдво Пресвятої Богородиці (Друга Пречиста) 

14.10  – Покрова Пресвятої Богородиці 

04.12  – Введення до храму Пресвятої Богородиці (Третя 

Пречиста) 

19.12  – День святого Миколая 

25.12  – Різдво за григоріанським календарем 

 

Цього року відзначатимуться знаменні дати: 

у громадсько-політичному житті:  

●  530-та річниця  першої згадки про українське козацтво (1492). 

●  370 років тому козацьке військо під проводом Б. Хмельницького одержа-

ло перемогу над армією Речі Посполитої під Батогом (1652). 

● 130-річчя з часу створення у Львові Наукового товариства імені 

Т. Г. Шевченка (НТШ, 1892). 

● 125 років з часу створення перших українських поселень в Аргентині 

(1897).  

● 105 років з часу створення у м. Києві Української Центральної Ради на 

чолі з М. Грушевським (17 березня 1917 р.). 

●  105 років з часу прийняття ІІІ Універсалу Українською Центральною Ра-

дою та проголошення Української Народної Республіки (УНР, 20 листопада 1917 

р.). 

●  90-ті роковини трагедії Голодомору-геноциду 1932–1933 років в Україні. 

● 85 років з початку масових розстрілів жертв політичних репресій в 

Україні (1937). 

● 80-річчя початку визволення України від нацистських загарбників 

(1942). 

● 80 років з часу утворення Української Повстан- 

ської Армії (УПА, 14.10.1942). 

● 55-та річниця від дня започаткування Папою Рим- 

ським Павлом VІ Всесвітнього дня миру (8 грудня 1967 р.). 

●   35 років з часу створення  Українського фонду культури (1987). 
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● 30 років тому Верховна Рада України затвердила музичну редакцію  

Державного гімну України, автором музики якої є М. М. Вербицький 

(15.01.1992). 

● 30 років тому Верховна Рада України затвердила синьо-жовтий стяг як  

Державний прапор України (28.01.1992). 

● 30 років тому Верховна Рада України затвердила тризуб як Малий герб 

України, вважаючи його головним елементом великого Державного герба 

України (19.02.1992). 

● 30 років з часу відкриття у м. Києві I Всесвітнього форуму українців 

(21−24 серпня 1992 р.). 

●  30 років тому Україна стала учасницею Організації з безпеки і 

співробітництва в Європі (ОБСЄ, 30.01.1992). 
 

 

 

● 350 років від дня народження та 280 років від дня смерті Орлика 

Пилипа Степановича, українського політичного, державного, військового 

діяча, гетьмана України, поета, публіциста, автора першої української 

Конституції (21.10.1672–05.06.1742). 

● 300 років від дня народження Баюрака Василя, легендарного ватажка 

опришків, спільника і наступника Олекси Довбуша  (1722–1754). 

● 300 років від дня народження Величковського Паїсія (світське ім’я та по 

батькові – Петро Іванович), українського церковного діяча, богослова,  філософа, 

письменника та перекладача, православного святого (21.12.1722–1794). 

● 260 років від дня народження Фальківського Івана Якимовича (у 

чернецтві – Іриней), українського церковного і культурного діяча, вченого-

енциклопедиста, поета, педагога (28.05.1762–1823). 

● 150 років від дня народження Скрипника Миколи Олексійовича, укра-

їнського історика, державного і політичного діяча (25.01.1872–1933). 

        ● 140 років від дня народження та 50 років від дня смерті Огієнка Івана 

Івановича (митрополит Іларіон), українського церковного, політичного і 

громадського діяча, вченого, мовознавця, історика церкви, культури, видавця, 

педагога, перекладача Біблії українською літературною мовою з оригінальних 

давньоєврейських і грецьких текстів (14.01, за ін. даними 15.01.1882–

29.03.1972). 

       ● 130 років від дня народження Йосифа Сліпого (прізвище при народженні – 

Коберницький-Дичковський), українського церковного і громадського діяча, 

педагога, богослова, патріарха УГКЦ  (17.02.1892–1992). 

       ● 70 років від дня народження Мейса Джеймса Ернеста, американського 

та українського історика, політолога, журналіста, педагога, громадського діяча, 

завдяки дослідженням якого світ дізнався про Голодомор в Україні (18.02.1952–

2004). 

● 375 років від дня смерті Могили Петра Симеоновича, українського 

церковного, культурно-освітнього і політичного діяча, богослова та літератора, 

митрополита Київського, Галицького і всієї Руси, мецената, православного святого 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%B2%D0%B1%D1%83%D1%88_%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0
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(1596–11.01.1647). 

● 400 років від дня смерті Сагайдачного (Конашевич-Сагайдачний) Петра 

Кононовича, українського військового і політичного діяча, гетьмана реєстрових 

козаків, кошового отамана Запорізької Січі, мецената (р. н. невід. –20.04.1622). 

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

Михайловича, українського військового, політичного та державного діяча, 

полководця, творця Української козацької держави та її першого гетьмана, 

родоначальника української дипломатії, мецената (1595–06.08.1657). 

● 300 років від дня смерті Скоропадського Івана Ілліча, українського 

військового, політичного і державного діяча, гетьмана Лівобережної України 

(1646–14.07.1722). 

 

 у галузі театрального мистецтва:  

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

Олександра Миколайовича, українського актора, режисера, антрепренера, 

драматурга (1832 – р. смерті невід.). 

● 175 років від дня народження та 100 років від дня смерті Трембицького 

Ісидора, українського актора, режисера, письменника (1847–1922). 

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

кого актора, драматурга, культурного діяча (1862–1908). 

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

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

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

актриси (1892 – бл. 1941). 

●  120 років від дня народження Яковліва Олександра, українського 

театрального актора та режисера  (1902–1945). 

 

у галузі  музичного мистецтва:  

● 280 років від дня народження Пашкевича Василя Олексійовича, 

українського та російського скрипаля, диригента, композитора, педагога (1742–

1797). 

● 255 років від дня народження Веделя (справж. – Ведельський) Артема  

Лук’яновича, українського композитора, хорового диригента, співака (тенор), 

скрипаля, педагога (1767, за ін. даними 1770 або 1772–1808). 

        ● 250 років від дня народження Данилевського Григорія Трохимовича, 

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

● 240 років від дня народження Левандовського Прокопа, українського 

композитора та художника (1782–1849). 

● 210 років від дня народження Леонтовича Теодора (Федір, Богдан) 

Івановича, українського композитора, піаніста, письменника, музичного 

критика, громадсько-політичного діяча (1812–1886). 

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

тора, піаніста (1822–1891). 

● 170 років від дня народження Ганицького Гната Денисовича, українсь-
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кого віолончеліста, композитора, педагога (1852 – р. смерті невід.). 

● 150 років від дня народження Збіржховської Антоніни, української 

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

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

кого бандуриста (1882, за ін. даними 1888–1938). 

● 170 років від дня смерті Відорта Каєтана, українського торбаніста, 

співака, поета (1804–1852). 

 

у галузі оперного мистецтва та камерного співу:  

● 170 років від дня народження Карпінського Петра, українського та 

польського співака (тенор), актора (1852 – бл. 1926). 

●  160 років від дня народження Нижанківського Олександра Йосипови-

ча, українського оперного співака (бас), педагога (1862 – р. смерті невід.). 

● 130 років від дня народження Ждановського Євгена Тадейовича, 

українського співака (бас; 1892–1949). 

 

у галузі образотворчого мистецтва  та архітектури: 

● 325 років від дня народження Левицького-Носа (справж. – Ніс) 

Григорія Кириловича, українського художника-гравера, священника, 

представника українського бароко (бл. 1697–1769). 

●  300 років від дня народження Рогулі Петра, українського іконописця і 

портретиста (1722–1800). 

● 290 років від дня народження Беньковського Ігнатія, українського 

художника, поета (1732–1778). 

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

ського живописця, педагога (1792–1852). 

● 180 років від дня народження Платонова Харитона Платоновича, 

українського живописця, педагога (1842–1907). 

● 180 років від дня народження Яблоновського Антона Васильовича, 

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

● 170 років від дня народження Курінного Олександра Авакумовича, 

українського живописця та графіка (1852–1914). 

● 160 років від дня народження та 100 років від дня смерті Дворникова 

Тита Яковича, українського живописця, педагога (1862–1922). 

● 160 років від дня народження Кишинівського Соломона Яковича, 

українського живописця, педагога (1862, за ін. даними 1864 –1942). 

● 150 років від дня народження Безчастнова Михайла Федоровича, 

українського архітектора, педагога (1872–1942). 

 

у галузі фольклору та етнографії:  

●  170 років від дня народження Неймана Чеслава (Цеслав) Гермогенови-

ча, польського та українського фольклориста, етнографа, археолога, представ-

ника української школи в польській історичній літературі (1852–1906). 
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●  165 років від дня народження Зарецького Івана Антоновича, українсь-

кого етнографа, археолога, громадського діяча, збирача української старовини 

(1857–1936). 

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

ського етнографа-художника, ілюстратора (1872, за ін. даними 1874–1947). 

 

у галузі кіномистецтва:  

● 165 років від дня народження та 120 років від дня смерті Федецького 

Альфреда-Люціана Костянтиновича, українського фотографа-винахідника, 

кіноінженера польського походження, першого українського оператора 

хронікально-документальних фільмів  (1857–21.07.1902). 

● 150 років від дня народження Олекси Олексієнка (при народженні 

Алексєєв Олексій Михайлович), українського театрального актора, одного з 

перших вітчизняних кінорежисерів (1872–1942). 

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

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

  

     у галузі літератури:  

● 280 років від дня народження Некрашевича Івана Георгійовича, 

українського поета і проповідника (1742 – після 1796). 

●  245 років від дня народження Гоголя-Яновського Василя Панасовича, 

українського драматурга, поета (1777–1825). 

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

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

● 390 років від дня смерті Земки Тарасія Левковича, українського поета, 

друкаря, музикознавця, освітнього та церковного діяча (?–1632). 

♦ 180 років від дня виходу у світ у м. Харкові першого повного видання 

поеми І. Котляревського «Енеїда» (1842). 

 

 

 

  2022 рік привертає увагу до сумної дати в історії української культури 

  – 85-річчя з часу масових вбивств в урочищі Сандармох у Карелії тих, 

кого називають «Розстріляним відродженням», впродовж 5 днів – з 27 жовтня до 

4 листопада 1937 р. – сталінські кати розстріляли 1111 українських науковців, 

драматургів і письменників: творця театру «Березіль» Леся Курбаса, 

письменників М. Зерова, М. Куліша, Марка Вороного, В. Підмогильного,  

М. Ірчана, П. Филиповича, В. Поліщука, Г. Епіка, О. Слісаренка, М. Ялового, 

професорів-істориків О. Бадана-Яворенка, С. Грушевського, В. Чехівського, 

письменника та міністра освіти УНР А. Крушельницького та ін. 
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Ювілейні дати  

творчих спілок, закладів культури,  

мистецьких колективів та культурно-мистецьких закладів освіти: 
 

● 100 років з часу заснування Національної всеукраїнської музичної спілки 

(1922). 

● 90 років – Національної спілки композиторів України (1932). 

 

* * * 

 

       ● 150 років з часу відкриття  Херсонської обласної універсальної наукової 

бібліотеки імені Олеся Гончара (1872). 

       ● 145 років – Чернігівської обласної універсальної наукової бібліотеки  

ім. В. Г. Короленка (1877).  

       ● 115 років – Вінницької обласної універсальної наукової бібліотеки 

ім. К. А. Тімірязєва (1907). 

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

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

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

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

 

 

 

  

● 120 років з часу відкриття у м. Чернігові першого в Україні музею україн-

ських старожитностей ім. В. Тарновського (1902).  

● 100 років – Національного музею «Київська картинна галерея» (у мину-

лому Київський національний музей російського мистецтва, 1922). 

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

ського (1927). 

      ●  70 років – Полтавського літературно-меморіального музею І. П. Котляревсь-

кого (1952). 

      ●  50 років з часу заснування Музею книги і друкарства України (1972). 

 

 

 

       ●  85 років від часу створення Національного заслуженого академічного ан-

самблю танцю України імені Павла Вірського (1937). 

       ●  85 років – Вінницької обласної філармонії ім. М. Д. Леонтовича (1937). 

       ● 65 років – Черкаського державного академічного заслуженого українсько-

го народного хору Черкаської обласної філармонії (1957). 
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● 105 років від часу заснування Національної академії образотворчого 

мистецтва і архітектури (м. Київ, 1917). 

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

тляревського (1917). 

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

їв, 1937). 

                                                       

      

● 155 років від часу створення Національного академічного театру опери 

та балету України ім. Т. Г. Шевченка (Національна опера України, 1867). 

 ● 140 років – Кіровоградського академічного обласного українського музи-

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

 ● 105 років – Національного академічного українського драматичного теат-

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

 ● 95 років – Дніпровського академічного театру драми та комедії  

(1927). 

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

● 95 років –   Миколаївського національного академічного українського те-

атру драми та музичної комедії (1927). 

● 90 років – Черкаського академічного обласного українського музично-

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

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

ного (1947). 

 

*** 

● 70 років від часу заснування Київського планетарію (1952). 



Січень 
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СС ІІ ЧЧ ЕЕ НН ЬЬ  

1 – 100 років від дня народження Афанасьєва Василя Андрійовича, 

українського мистецтвознавця, історика мистецтва, лауреата Державної премії 

УРСР в галузі науки і техніки (1922–2002). 

2 – 120 років від дня народження Радчука Федора Івановича, 

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

премії СРСР (1902–1986). 

–  70 років від дня народження Свидюка Миколи Івановича, українського 

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

3  – 150 років від дня народження Демидової (справж. – Демиденко) Ана-

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

1872–1946). 

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

ського письменника, публіциста, редактора, громадського діяча (1942–2011). 

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

ського літературознавця, письменника, публіциста, педагога, політичного, 

культурного і громадського діяча, лауреата Національної премії України імені 

Тараса Шевченка (1942–2007). 

4  – 140 років від дня народження Турули Євгена Теодоровича, україн- 

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

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

ського поета, публіциста, етнолога, педагога (1942–2019). 

5 – 185 років від дня народження Кульженка Стефана Васильовича, 

українського друкаря, книговидавця (1837–1906).  

– 90 років від дня народження Шкурина Віктора Георгійович, українсь-

кого кінорежисера-документаліста, народного артиста України, лауреата Дер-

жавної премії України ім. Т. Г. Шевченка (1932–2020). 

– 75 років від дня народження Киви Олега Пилиповича, українського 

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

(1947–2007). 

– 75 років від дня народження Рівця Товія Михайловича, українського 

скрипаля, диригента, педагога, народного артиста України (1947). 

 6  – 105 років від дня народження Івакіна Юрія Олексійовича, 

українського літературознавця, прозаїка, дослідника творчості Т. Г. Шевченка, 

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

– 85 років від дня народження Кагарлицького Миколи Федосійовича, 

українського письменника, мистецтвознавця, перекладача, громадського діяча, 

заслуженого діяча мистецтв України (1937–2015). 

– 65 років від дня смерті Бучми Амвросія Максиміліановича, україн- 

ського актора та режисера театру і кіно, педагога, народного артиста СРСР, 

лауреата державних премій СРСР (1891–1957). 

8  – 160 років від дня народження Брикіна Степана Васильовича, 

українського та російського співака (баритон), антрепренера, педагога (1862–
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1912). 

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

ського композитора, музиканта, народного артиста УРСР, лауреата Державної 

премії СРСР (1912–1983). 

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

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

11 –  60 років від дня народження Шейка Володимира Олександровича, 

українського диригента, народного артиста України, лауреата Національної 

премії України імені Тараса Шевченка (1962). 

12  – 135 років від дня народження Дєєвої Ірини Савелівни, першої 

жінки-режисера в Україні (1887–1965). 

 – 100 років від дня народження Хитрикова Василя Пимоновича, 

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

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

ського театрального режисера, педагога, заслуженого діяча мистецтв України 

(1952). 

13  – 80 років від дня народження Чащиної Лідії Олександрівни, 

української актриси театру і кіно, заслуженої артистки України (1942). 

14 – 120 років від дня народження Минка Василя Петровича, 

українського прозаїка, драматурга-комедіографа (1902–1989). 

–  100 років від дня народження Гнєздилова Василя Георгійовича, 

українського архітектора і скульптора, заслуженого архітектора України, 

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

– 95 років від дня народження Охріменка Василя Івановича, 

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

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

го письменника, сценариста, публіциста, журналіста, лауреата Державної премії 

УРСР ім. Т. Г. Шевченка (1937–1995). 

15 – 90 років від дня народження Сосюри Володимира 
Володимировича, українського редактора, кінодраматурга, заслуженого 
працівника культури України (1932–2020). 

16 – 170 років від дня народження Білінського Миколи Івановича, 
українського історика, етнографа, мовознавця, краєзнавця, бібліографа (1852–
30-ті рр. ХХ ст.). 

17 – 130 років від дня народження Котка Дмитра Васильовича, україн- 
ського хорового диригента, педагога, музично-громадського діяча (1892–1982). 

– 115 років від дня народження Китастого Григорія Трохимовича, укра- 
їнського композитора, диригента, бандуриста, колишнього диригента і 
керівника Української капели бандуристів імені Тараса Шевченка у США, Героя 
України (1907–1984). 

– 80 років від дня народження Горака Романа Дмитровича, українського 
прозаїка, есеїста, дослідника творчості І. Франка, заслуженого працівника 
культури України, лауреата Національної премії України імені Тараса Шевченка 
(1942). 
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19 – 110 років від дня народження Левчука Тимофія Васильовича, 

українського кінорежисера, педагога, громадсько-політичного діяча, народного 

артиста СРСР, лауреата Державної премії УРСР ім. Т. Г. Шевченка (1912–1998). 

20 – 80 років від дня народження Євдокименка Анатолія Кириловича, 

українського музиканта (труба), музично-громадського діяча, народного артиста 

України (1942–2002). 

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

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

21 – 80 років від дня народження Серебрякова Володимира Петровича, 

українського музиканта, композитора, диригента, педагога, заслуженого 

працівника культури України (1942–2020). 

23 – 120 років від дня народження Усенка Павла Матвійовича, україн- 

ського поета, журналіста (1902–1975). 

25 – 80 років від дня смерті Кримського Агатангела Юхимовича, 

українського сходознавця, славіста, історика, письменника, перекладача-

поліглота кримськотатарського походження, одного з організаторів Академії 

наук України, заслуженого діяча науки УРСР (1871–1942). 

26 – 245 років від дня народження Ломиковського Василя Яковича, 

українського історика, етнографа, перекладача (1777, за ін. даними 1778–1848). 

 – 150 років від дня народження Гаєвського Григорія Парфеновича, 

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

– 75 років від дня народження Галькун Тетяни Дмитрівни, української 

художниці-живописця, педагога, народної художниці України (1947). 

28 – 60 років від дня народження Охапкіна Олександра Ігоровича, 

українського живописця, заслуженого художника України (1962). 

– 60 років від дня народження Руснак Лариси Омелянівни, української 

актриси театру, кіно та дубляжу, народної артистки України (1962). 

29 – 60 років від дня народження Петріва Володимира Юліановича, 

українського актора театру і кіно, режисера, педагога, театрального діяча, 

народного артиста України, лауреата Національної премії України імені Тараса 

Шевченка (1962). 
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ЛЛ ЮЮ ТТ ИИ ЙЙ  

1 – 195 років від дня народження Дідицького Богдана Андрійовича, 

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

громадського діяча (1827–1909). 

– 180 років від дня народження Орловського Володимира Донатовича, 

українського живописця, одного із засновників пейзажу в українському 

живописі (1842–1914). 

– 125 років від дня народження Маланюка Євгена Филимоновича, 

українського поета, мистецтвознавця, культуролога, публіциста, перекладача 

(1897–1968). 

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

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

ка культури України (1932–2016).  

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

їнського актора театру і кіно, заслуженого артиста України (1947–2018). 

– 70 років від дня народження Бенфіалова Володимира Степановича, 

українського живописця, графіка, педагога, заслуженого художника України 

(1952). 

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

ського оперного та камерного співака (баритон), педагога, народного артиста 

України (1952).  

2 – 210 років від дня народження Гребінки Євгена Павловича, україн- 

ського письменника, байкаря, педагога, видавця (1812–1848). 

– 100 років від дня народження Пономаренка Анатолія Федоровича, 

українського художника театру і кіно, графіка, живописця, заслуженого 

художника України (1922–2006). 

3 –  120 років від дня народження Козака Едварда Теодоровича, 

українського графіка, живописця, редактора, видавця (1902–1992). 

4 – 85 років від дня народження Саранчука Володимира Михайловича, 

українського театрального режисера, народного артиста України (1937). 

6 – 105 років від дня народження Величка Юрія Олексійовича, укра- 

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

(1917–1986). 

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

ського композитора, хорового диригента, педагога, музикознавця, заслуженого 

артиста України (1942–2020). 

– 85 років від дня народження Лагоди Алли В’ячеславівни, україн- 

ської артистки балету, педагога-балетмейстера, народної  артистки України 

(1937). 
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– 85 років від дня народження Пустовалова Олександра Івановича, 

українського диригента, народного артиста України (1937). 

7 – 120 років від дня народження Рудницького Антіна Івановича, 

українського композитора, диригента, піаніста, педагога, музикознавця у США 

(за ін. даними 06.02.1902–1975). 

8 – 200 років від дня народження Марковича (Маркевич) Опанаса Васи- 

льовича, українського фольклориста, етнографа, народознавця, громадського 

діяча (1822–1867). 

– 150 років від дня народження Чардиніна (справж. – Красавцев або 

Красавчиков) Петра Івановича, кінорежисера, сценариста, оператора, актора 

епохи німого кіно, піонера української, російської і латвійської кінематографії 

(1872–1934).  

9 –  150 років від дня народження Усика Якова Олександровича, україн-

ського народного різьбяра-скульптора, живописця, іконописця (1872–1961). 

10 – 80 років від дня народження Петрової Ольги Миколаївни, україн- 

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

їни (1942). 

– 75 років від дня народження Воловик Галини Іванівни, української 

майстрині декоративно-ужиткового мистецтва (соломоплетіння), педагога, 

заслуженого майстра народної творчості України (1947). 

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

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

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

11 – 60 років від дня народження Степанкова Костянтина 

Костянтиновича, українського кіноактора і режисера (1962–2012). 

12 – 90 років від дня народження Колесника Степана Павловича, 

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

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

13 – 130 років від дня народження Литвиненко-Вольгемут Марії Іванів- 

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

но-громадського діяча, народної артистки СРСР, лауреата Державної премії 

СРСР (1892–1966). 

14 – 130 років від дня народження Пірадова Володимира Йосиповича, 

українського диригента, педагога, народного артиста Казахської та Української 

РСР (1892–1954). 

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

ської артистки оперети, народної артистки України (1922–1999). 

– 90 років від дня народження Юргенс Наталії Микитівни, української 

та російської театральної актриси, народної артистки України (1932–2014). 
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– 70 років від дня народження Дронової Валентини  Іванівни, україн- 

ської театральної актриси, заслуженої артистки України (1952). 

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

їнського письменника, фольклориста, етнографа, мовознавця, перекладача, 

редактора, видавця (1819–1897). 

15 – 65 років від дня народження Стельмаха Дмитра Михайловича, 

українського письменника, перекладача (1957).   

16 –  145 років від дня народження Макаренка Миколи Омеляновича, 

українського мистецтвознавця, археолога (1877–1938).  

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

вовича, українського актора театру і кіно, режисера, театрального діяча, 

народного артиста УРСР (1902–1980).  

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

ського майстра декоративно-ужиткового мистецтва (кераміка), скульптора 

(1947). 

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

кого письменника, публіциста, видавця, науковця, краєзнавця, заслуженого 

працівника освіти України (1952). 

17 – 165 років від дня народження Тутковського Миколи Аполлоно- 

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

ці (1857–1931). 

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

ського театрального актора, педагога, народного артиста УРСР (1902–1984). 

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

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

18 – 170 років від дня народження Матюка Віктора Григоровича, україн- 

ського композитора, хорового диригента, фольклориста, педагога, священника 

(1852–1912). 

19 – 175 років від дня народження Русова Олександра Олександровича, 

українського етнографа, статистика, фольклориста, педагога, громадського і 

політичного діяча (1847–1915). 

– 70 років від дня народження Бебешко Лідії Миколаївни, української 

майстрині декоративно-ужиткового мистецтва (вишивка), заслуженого майстра 

народної творчості України (1952). 

20 – 115 років від дня народження Аркадьєва (справж. – Кудерко) 

Аркадія Івановича, українського театрального актора, режисера, народного 

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

21 – 80 років від дня смерті Теліги Олени Іванівни, української поетеси, 

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

22 – 80 років від дня народження Литвиненка Святослава Івановича, 

українського диригента, педагога, народного артиста України (1942). 
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– 75 років від дня народження Баклана Михайла Васильовича, україн- 

ського театрального актора, заслуженого артиста України (1947). 
– 75 років від дня народження Гармаша Юрія Тимофійовича, україн- 

ського кінооператора, фотохудожника, педагога, заслуженого діяча мистецтв 

України (1947). 

23 – 125 років від дня народження Левандовського В’ячеслава В’яче-

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

го із засновників української мультиплікації (1897–1962). 

24 – 175 років від дня народження Бучинського Мелітона Осиповича, 

українського фольклориста, етнографа, громадсько-освітнього діяча (1847–

1903). 

– 150 років від дня народження Запорожченка Івана Даниловича, 

українського народного поета-кобзаря (1872–1932). 

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

ської художниці-живописця, педагога, народного художника СРСР, Героя 

України, лауреата державних премій СРСР та Державної премії України 

ім. Т. Г. Шевченка (1917–2005). 

– 85 років від дня народження Загребельного Олександра Миколайови-

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

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

25 – 135 років від дня народження Леся Курбаса (повне ім’я – Олександр-

Зенон Степанович), українського режисера, актора, теоретика театру, 

драматурга, публіциста, перекладача, народного артиста Республіки (1887–

1937). 

26 – 120 років від дня народження Надененка Федора Миколайовича, 

українського композитора, піаніста, хорового диригента, музичного редактора 

(1902–1963). 

– 70 років від дня народження Бакума Юрія Павловича, українського 

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

– 70 років від дня народження Філімонова Олега Миколайовича, 

українського актора театру, кіно і телебачення, ведучого телепрограм, філолога, 

педагога, підприємця, народного артиста України (1952). 

27 –  85 років від дня народження Мельниченка Сергія Григоровича, укра- 

їнського актора оперети, народного артиста України (1937–2021). 

28  – 100 років від дня народження Коваленка Леоніда Миколайовича, 

українського літературознавця, літературного критика (1922–1983). 

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

ського естрадного співака (баритон), народного артиста СРСР (1932–2002). 
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ББ ЕЕ РР ЕЕ ЗЗ ЕЕ НН ЬЬ  

1 – 95 років від дня народження Плитки-Горицвіт Параски Степанівни, 

української художниці, письменниці, фольклориста, етнографа, діалектолога 

(1927–1998).  

– 65 років від дня народження Овчарика Євгена Ярославовича, укра- 

їнського художника декоративно-ужиткового мистецтва (кераміка), заслуженого 

художника України (1957).  

 2 – 140 років від дня народження Тесленка Архипа Юхимовича, 

українського письменника (1882–1911). 

– 100 років від дня народження Лащука Юрія Пилиповича, 

українського мистецтвознавця, педагога (1922–2003). 

3  – 175 років від дня народження Калашника Павла Івановича, україн- 

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

– 175 років від дня народження Ніколаєва Володимира Миколайовича, 

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

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

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

4 – 80 років від дня народження Прядки Володимира Михайловича, 

українського художника монументально-декоративного мистецтва (розпис, 

мозаїчні та скульптурні рельєфи, вітражі, гобелени), педагога, громадського 

діяча, народного художника України, лауреата Державної премії України 

ім. Т. Г. Шевченка (1942). 

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

російського письменника, драматурга, критика, публіциста (1809–1852). 

5 – 195 років від дня народження Глібова Леоніда Івановича, україн- 

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

діяча (1827–1893). 

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

їнської бандуристки, народної артистки України (1937). 

6  – 90 років від дня народження Третякової Валентини Петрівни, 

української співачки (лірико-колоратурне сопрано), бандуристки, педагога, 

народної артистки України (1932). 

7  – 90 років від дня народження Дахна Володимира Авксентійовича, 

українського художника-аніматора, режисера, сценариста, народного артиста 

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

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

ського майстра народного малярства, заслуженого майстра народної творчості 

України, лауреата Національної премії України імені Тараса Шевченка (1947–

2015). 
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– 65 років від дня народження Панчука Петра Фадійовича, українського 

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

ної премії України імені Тараса Шевченка (1957). 

– 60 років від дня народження Іваненко Валентини Василівни, 

української співачки (лірико-колоратурне сопрано), заслуженої артистки 

України (1962). 

9  – 208 років від дня народження Шевченка Тараса Григоровича, 

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

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

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

2011). 

10 – 60 років від дня народження Бетко Ірини Павлівни, української 

поетеси, перекладача, літературознавця (1962). 

– 161 рік від дня смерті Шевченка Тараса Григоровича, українського 

поета, художника, мислителя (1814–1861). 

11 – 100 років від дня народження Яровинського Бориса Львовича, 

українського композитора, диригента, народного артиста України (1922–2000). 

13 – 80 років від дня народження Горюшка Георгія Георгійовича, 

українського артиста оперети (баритон), педагога, народного артиста України 

(1942–2000). 

14 – 150 років від дня народження Новаківського Олекси Харлампійо- 

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

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

Олександри Іванівни, української оперної співачки (лірико-драматичне 

сопрано; 1892–1977). 

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

Михайлівни, української театральної актриси, заслуженої артистки УРСР 

(1892–1981). 

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

кого письменника, перекладача, літературознавця (1897–1937). 

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

ської майстрині декоративно-ужиткового мистецтва (гончарство; 1902–1976). 

– 85 років від дня народження Савельєва Володимира Олексійовича, 

українського кінорежисера, актора, сценариста, продюсера, народного артиста 

України, заслуженого діяча мистецтв Чуваської АРСР, народного артиста 

Абхазької АРСР (1937). 

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

їнського графіка, живописця, мистецтвознавця, журналіста, педагога, народного 

художника України, лауреата Державної премії України ім. Т. Г. Шевченка (1942). 
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15 – 90 років від дня народження Вериківської Олени Михайлівни, 

української піаністки, педагога, заслуженого працівника культури України 

(1932–2004). 

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

сценариста, заслуженого діяча культури Польщі (1932). 

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

їнського театрального режисера, драматурга, педагога, народного артиста України 

(1947). 

16 – 160 років від дня народження Кирчіва Павла Олексійовича, україн- 

ського письменника, перекладача, педагога, громадського і культурного діяча 

(1862–1916). 

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

їнської письменниці, драматурга, перекладача, педагога (1882–1931). 

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

кого письменника, журналіста, краєзнавця, заслуженого журналіста України 

(1962–2018). 

17 – 175 років від дня народження Вовка (Волков) Федора (Хведір) 

Кіндратовича, українського етнографа, антрополога, археолога, археографа, 

музеєзнавця, видавця та літературознавця, педагога (1847–1918). 

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

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

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

їнського театрального режисера, педагога, громадського діяча, народного 

артиста СРСР, лауреата Державної премії УРСР ім. Т. Г. Шевченка та Державної 

премії СРСР (1937–2001). 

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

ського живописця, народного художника України (1952–2017). 

18 –  70 років від дня народження Воротняка Миколи Даниловича, 

українського театрального актора, композитора, автора-виконавця власних 

пісень, заслуженого артиста України (1952). 

20 – 100 років від дня народження Мохора Юрія Павловича, україн- 

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

– 80 років від дня народження Золкіна Анатолія Івановича, українського 

композитора, педагога (1942). 

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

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

21 – 160 років від дня народження Пимоненка Миколи Корнилійовича, 

українського живописця, педагога (1862–1912). 

– 50 років від дня народження Степанкової Катерини Костянтинівни, 
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української актриси театру і кіно, театрального режисера, заслуженого діяча 

мистецтв України (1972). 

– 80 років від дня смерті Кобилянської Ольги Юліанівни, української 

письменниці, громадсько-культурної діячки, учасниці феміністичного руху на 

Буковині  (1863–1942). 

22 – 180 років від дня народження Лисенка Миколи Віталійовича, укра- 

їнського композитора, піаніста, хорового диригента, фольклориста, педагога, 

громадського діяча, фундатора української композиторської школи (1842–1912). 

– 50 років від дня народження Поклітару Раду Віталійовича, україн- 

ського, молдовського та білоруського хореографа, педагога, заслуженого діяча 

мистецтв України, народного артиста Молдови, лауреата Національної премії 

України імені Тараса Шевченка (1972). 

 23 – 160 років від дня народження Морського (справж. – Янчевецький) 

Гаврила (Генріх) Олексійовича, українського та російського оперного і 

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

 – 80 років від дня народження Вінтоняка Дмитра Михайловича, 

українського майстра декоративно-ужиткового мистецтва (художнє ткацтво; 

1942). 

– 60 років від дня народження Отнякіної-Бердник Ольги Миколаївни, 

української майстрині декоративно-ужиткового мистецтва (керамічна іграшка), 

педагога, заслуженого майстра народної творчості України (1962). 

24 – 80 років від дня народження Дорожівського Руслана Григоровича, 

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

25 – 280 років від дня народження Рубана Василя Григоровича, україн- 

ського та російського письменника, перекладача, видавця (1742–1795). 

– 100 років від дня народження Тимченко Марфи Ксенофонтівни, 

української художниці, майстра декоративно-ужиткового мистецтва 

(петриківський розпис, декоративний живопис), народного художника України, 

лауреата Національної премії України імені Тараса Шевченка (1922–2009). 

– 85 років від дня народження Дідуха Володимира Євгеновича, україн- 

ського співака (баритон), народного артиста України, лауреата Державної премії 

УРСР ім.Т. Г. Шевченка (1937–2016). 

– 80 років від дня народження Брилинського Юрія Богдановича, україн- 

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

26 – 80 років від дня народження Семерньова Віктора Михайловича, 

українського живописця, заслуженого художника України, лауреата Державної 

премії УРСР ім. Т. Г. Шевченка (1942). 

– 70 років від дня народження Сапеляка Степана Євстахійовича, укра- 

їнського письменника, публіциста, літературознавця, правозахисника, 
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громадського діяча, лауреата Державної премії України ім. Т. Г. Шевченка (1952, 

за ін.  даними 26.03.1951 – 2012). 

27 – 145 років від дня народження Труш (Драгоманова) Аріадни Ми- 

хайлівни, української мистецтвознавиці (1877–1954). 

– 100 років від дня народження Шулик Надії Митрофанівни, україн-

ської майстрині декоративно-ужиткового мистецтва (петриківський розпис), 

заслуженого майстра народної творчості України (1922–1992). 

– 75 років від дня народження Короті-Ковальської Валентини Павлів- 

ни, української співачки (альт), фольклористки, педагога, народної артистки 

України (1947).  

– 75 років від дня народження Омельчук Наталії Олексіївни, україн- 

ської театральної актриси, заслуженої артистки України (1947). 

28 – 90 років від дня народження Балаша Віктора Григоровича, україн-

ського художника театру, народного художника України (1932–2006). 

30 – 100 років від дня народження Шевченка Валентина Прокоповича, 

українського драматурга (1922–1976). 

– 70 років від дня народження Теліженко Олександри Василівни, укра- 

їнської художниці декоративно-ужиткового мистецтва (вишивка, костюм), 

педагога, заслуженого художника України (1952). 

– 60 років від дня народження Мельник Ірини Василівни, української 

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

31 – 85 років від дня народження Шевченка Георгія Петровича, україн-

ського письменника, драматурга, журналіста (1937–2020). 

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

ського прозаїка, публіциста, кінодраматурга (1952–2019). 
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КК ВВ ІІ ТТ ЕЕ НН ЬЬ  

1 – 75 років від дня народження Маланчука Ярослава 

Володимировича, українського театрального актора, режисера, заслуженого 

діяча мистецтв України (1947–1991). 

– 75 років від дня народження Мамченко Антоніни Іванівни, україн- 

ської бандуристки, педагога, народної артистки України (1947). 

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

їнського живописця, графіка, художника театру, реставратора, народного 

художника України (1947). 

– 70 років від дня народження Гордійця Євгена Яковича, українського 

живописця, заслуженого художника України (1952). 

2 – 100 років від дня народження Адамовича Сергія Тадейовича, 

українського і латиського графіка, живописця, заслуженого діяча мистецтв 

України (1922–1998). 

– 245 років від дня смерті Березовського Максима Созонтовича, 

українського композитора, диригента, співака (1745–1777). 

3 – 120 років від дня народження Шавикіна Дмитра Миколайовича, 

українського живописця, графіка (1902–1965). 

– 100 років від дня народження Файнерман Ганни Львівни, української 

художниці-живописця (1922–1991). 

–  85 років від дня народження Аверченка Віталія Петровича, україн- 

ського театрального актора, режисера, народного артиста України (1937). 

4 – 115 років від дня народження Федченка Василя Харлампійовича, укра 

їнського скульптора, педагога, заслуженого діяча мистецтв УРСР, лауреата 

Державної премії УРСР ім. Т. Г. Шевченка (1907–1979). 

5  – 100 років від дня народження Герасимчук Лідії (Лілія) Павлівни, 

української артистки балету, заслуженої артистки УРСР (1922–1958). 

– 85 років від дня народження Кондратюка Нестора Павловича, україн- 

ського актора театру і кіно, режисера, народного артиста України (1937–2014). 

– 85 років від дня народження Талаха Валентина Костянтиновича, укра- 

їнського диригента, композитора, хормейстера, аранжувальника, заслуженого 

артиста України (1937–2008). 

6  –  80 років від дня народження Антківа Зиновія-Богдана Богдановича, 

українського хорового диригента, народного артиста України (1942–2009). 

7 – 75 років від дня народження Опанащука Миколи Олександровича, 

українського живописця, графіка, педагога, заслуженого діяча мистецтв України 

(1947). 
– 60 років від дня народження Дубініна Юрія Олексійовича, україн- 

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

8 – 140 років від дня народження Дорошенка Дмитра Івановича, україн- 

ського історика, публіциста, літературознавця, бібліографа, дипломата, 

громадського і політичного діяча (1882–1951). 
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– 125 років від дня народження Єфименка (справж. – Юхименко) Родіона 

Дмитровича, українського кінорежисера, сценариста, заслуженого працівника 

культури УРСР (1897–1971). 

9 – 140 років від дня народження Модзалевського Вадима Львовича, 

українського історика, мистецтвознавця, архівіста, музейного діяча (1882–

1920). 

10 – 85 років від дня народження Овчаренка Анатолія Миколайовича, 

українського актора театру і кіно, режисера, народного артиста України (1937–

2007). 

13 – 135 років від дня народження Кавалерідзе Івана Петровича, україн- 

ського кінорежисера, драматурга, сценариста, художника кіно, скульптора, 

народного артиста УРСР (1887–1978). 

– 115 років від дня народження Нірода Федора Федоровича, україн- 

ського художника театру шведського походження, народного художника СРСР 

(1907–1996). 

15 – 170 років від дня народження Тимченка Йосипа Андрійовича, 

українського механіка-винахідника, який винайшов кіноапарат за два роки до 

братів Люм’єр (1852–1924).  

– 100 років від дня народження Зільберглейта Бориса Соломоновича, 

українського диригента, композитора, заслуженого діяча мистецтв України 

(1922–1995). 

– 90 років від дня народження Дончика Віталія Григоровича, україн- 

ського літературознавця та критика, громадського і політичного діяча, 

заслуженого діяча науки і техніки України, лауреата Державної премії України 

ім. Т. Г. Шевченка (1932–2017). 

– 85 років від дня народження Мірошниченка Віктора Миколайовича, 

українського актора театру і кіно, народного артиста УРСР (1937–1987). 

16 – 140 років від дня народження Миклашевського Йосипа Михайло- 

вича, українського музикознавця, піаніста, педагога (1882–1959). 

– 130 років від дня народження Залеського Осипа Степановича, україн- 

ського композитора, музикознавця, хорового диригента, педагога (1892–1984). 

– 100 років від дня народження Кліоновського Михайла, українського 

піаніста, музичного діяча у Канаді (1922–1987). 

18 – 125 років від дня народження Крушельницького Мар’яна 

Михайловича, українського актора театру і кіно, театрального режисера, 

педагога, громадського діяча, одного із фундаторів українського театру, 

народного артиста СРСР, лауреата державних премій СРСР  (1897–1963). 

– 85 років від дня народження Бабича Ростислава Олексійовича, україн- 

ського диригента, композитора, педагога, народного артиста України (1937–

2021). 

– 85 років від дня народження Рутківського Володимира Григоровича, 

українського поета, дитячого письменника, публіциста, журналіста, лауреата 

Національної премії України імені Тараса Шевченка (1937). 
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– 80 років від дня народження Ганжі Степана Олександровича, україн- 

ського майстра декоративно-ужиткового мистецтва (килимарство), заслуженого 

майстра народної творчості України, лауреата Національної премії України 

імені Тараса Шевченка (1942). 

–  70 років від дня народження Ганноченка Олександра Павловича, 

українського актора театру і кіно, народного артиста України (1952). 

19 – 80 років від дня народження Мусатової Ганни Іванівни, української 

театральної актриси, режисера, заслуженого діяча мистецтв України (1942–

2003). 

20 – 160 років від дня народження Новицького Олексія Петровича, україн- 

ського історика мистецтва, бібліографа (1862–1934). 

– 115 років від дня народження Лазарєва Григорія Митрофановича, 

українського театрального актора, народного артиста УРСР (1907–1989). 

– 50 років від дня народження Тимошенка  Максима Олеговича, 

українського хорового диригента, науковця-культуролога та мистецтвознавця, 

педагога, заслуженого діяча мистецтв України (1972). 

21 – 80 років від дня народження Бондаренка Юрія Івановича, україн- 

ського графіка, педагога, заслуженого діяча мистецтв України (1942). 

– 60 років від дня народження Крутової-Шестак Надії Петрівни, україн- 

ської естрадної співачки (мецо-сопрано), народної артистки України (1962). 

– 55 років від дня смерті Крип’якевича Івана Петровича, українського 

історика, краєзнавця, бібліографа, культурно-освітнього діяча (1886–1967). 

22 – 80 років від дня народження Шості Віталія Костянтиновича, 

українського графіка, живописця, педагога, народного художника України 

(1942). 

– 65 років від дня народження Міленко Валентини Іванівни, української 

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

ного майстра народної творчості України (1957). 

23 – 180 років від дня народження Авдиковського Ореста Арсеновича, 

українського письменника, публіциста, етнографа, громадського діяча (1842–

1913). 

– 125 років від дня народження Ропської Олександри Дмитрівни, україн- 

ської оперної співачки (мецо-сопрано), педагога, народної артистки УРСР 

(1897–1957). 

– 100 років від дня народження Большака Василя Григоровича, україн- 

ського письменника, журналіста, державного діяча (1922–1988). 

24 – 150 років від дня народження Кміта Юрія, українського письмен- 

ника, публіциста, літературознавця, етнографа Бойківщини, громадського діяча, 

священника (1872–1946). 

– 150 років від дня народження Паньківського Северина Федоровича, 

українського актора театру і кіно (1872–1943). 

– 70 років від дня народження Мацька Віталія Петровича, українського 

поета, прозаїка, літературознавця (1952). 
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25 – 115 років від дня народження Трублаїні (справж. – Трублаєвський) 

Миколи Петровича, українського письменника та журналіста (1907–1941). 

– 110 років від дня народження Тартаковського Ісаака Йосиповича, 

українського живописця та графіка, народного художника України (1912–2002). 

– 90 років від дня народження Подвали Валерія Давидовича, україн- 

ського композитора, педагога, заслуженого діяча мистецтв України (1932–2003). 

– 85 років від дня народження Ревенка Бориса Павловича, українського 

кінорежисера, оператора, заслуженого працівника культури України (1937–

2015). 

– 60 років від дня народження Камишного Юрія Костянтиновича, укра- 

їнського живописця, графіка, народного художника України (1962). 

26 – 75 років від дня народження Гладкого Віталія Дмитровича, україн- 

ського прозаїка (1947). 

– 60 років від дня народження Борденюка Сергія Григоровича, україн- 

ського кінооператора, громадського діяча, заслуженого діяча мистецтв України 

(1962). 

27 – 110 років від дня народження Вознюка Петра Степановича, україн- 

ського живописця та графіка (1912–1981). 

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

ського прозаїка, публіциста (1947). 

28 – 200 років від дня народження Шкрібляка Юрія Івановича, 

українського народного майстра гуцульського різьблення та інкрустації по 

дереву, основоположника гуцульської пласкої різьби (1822–1884).  

29  – 90 років від дня народження Павленко Ніни Євтухівни, 

української бандуристки, педагога, народної артистки України (1932). 

30 – 110 років від дня народження Маркіна Семена Григоровича, укра- 

їнського графіка, педагога (1912–1978).
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ТТ РРАА ВВ ЕЕ НН ЬЬ  

       1 – 95 років від дня народження Герасименка Василя Явтуховича, 

українського бандуриста, педагога, конструктора бандур, народного артиста 

України (1927–2015). 

– 80 років від дня народження Босовича Василя Васильовича, україн- 

ського драматурга, сценариста, продюсера, громадського діяча (1942–1921). 

– 80 років від дня народження Колесник Євдокії Василівни, української 

оперної співачки (сопрано), педагога, народної артистки України, лауреата 

Державної премії УРСР ім. Т. Г. Шевченка (1942).  

– 75 років від дня народження Альошиної-Костюкової Вікторії Дмитрів- 

ни, української співачки (ліричне сопрано), артистки оперети, народної 

артистки України (1947). 

– 75 років від дня народження Лесюка Юрія Петровича, українського 

живописця, педагога, заслуженого художника України (1947). 

          2 – 80 років від дня народження Чен Бао Хуа, китайського та українського 

композитора, заслуженого діяча мистецтв України (1937–2008). 

          – 60 років від дня народження Рогози Юрія Марковича, українського 

сценариста, письменника (1962). 

        3 – 125 років від дня народження Бортника Януарія Дем’яновича, укра- 

їнського театрального режисера (1897–1938). 

           4 – 85 років від дня народження Чепіги Володимира Захаровича, україн- 

ського прозаїка, публіциста, редактора, педагога (1937–2019). 

5 – 170 років від дня народження Майбороди Володимира Яковича, 

українського і російського оперного співака (бас; 1852–1917).  

          – 140 років від дня народження Сабініна (Сабін-Гус) Юрія Давидовича, 

українського співака (бас), народного артиста УРСР (1882–1958). 

          – 120 років від дня народження Воликівської (справж. – Підопригора)  

Ірини Іванівни, української оперної співачки (сопрано), народної артистки 

УРСР (1902–1979).  

– 115 років від дня народження Ірини Вільде (справж. – Макогон Да- 

рина Дмитрівна), української письменниці, громадського діяча, лауреата 

Республіканської премії УРСР ім. Т. Г. Шевченка (1907–1982). 

– 110 років від дня народження Дальського (справж. – Нестеренко) 

Володимира Михайловича, українського актора театру і кіно, народного 

артиста СРСР, лауреата Державної премії УРСР ім. Т. Г. Шевченка (1912–1998). 

– 110 років від дня народження Іщенка Федора Васильовича, україн- 

ського актора театру і кіно, заслуженого артиста України (1912–2001). 

– 110 років від дня народження Цегельського Євгена Романовича, укра- 

їнського скрипаля, музикознавця та педагога у США (1912–1980). 

– 100 років від дня народження Ніколаєвої Ганни Тимофіївни, україн- 

ської актриси театру і кіно, народної артистки України (1922–2003). 

– 60 років від дня народження Оріщенка Олега Володимировича, 

українського театрального діяча, музиканта (труба), заслуженого діяча мистецтв 
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України (1962). 

 – 60 років від дня народження Радиша Мирослава Богдановича, 

українського художника декоративно-ужиткового мистецтва (художня обробка 

дерева), педагога, заслуженого художника України (1962). 

 6  – 150 років від дня народження Коробки Миколи Івановича, україн- 

ського та російського фольклориста, літературознавця, педагога (1872–1921). 

– 150 років від дня народження Орешкевича Федора Гавриловича, укра- 

їнського оперного співака (лірико-драматичний тенор; 1872–1932). 

– 75 років від дня народження Сергієнка Анатолія Євгеновича, україн- 

ського прозаїка (1947). 

7 – 85 років від дня народження Антонова Володимира Івановича, укра- 

їнського актора театру і кіно, педагога, народного артиста України (1937–2017). 

– 85 років від дня народження Сивоконя Євгена Яковича, українського 

режисера-аніматора, художника, заслуженого діяча мистецтв України (1937). 

        8 – 160 років від дня народження Кравченка Василя Григоровича, 

українського етнографа та письменника (1862–1945). 

– 100 років від дня народження Лідера Данила Даниловича, українсько-

го художника театру і кіно, педагога, народного художника України, лауреата  

Державної премії України ім. Т. Г. Шевченка, Державної премії СРСР (1917–

2002). 

          9  – 80 років від дня народження Криворучка Ореста Івановича, україн- 

ського живописця, графіка, заслуженого художника України (1942–2021). 

– 80 років від дня народження Шейка Василя Миколайовича, україн-

ського культуролога, педагога, заслуженого діяча мистецтв України (1942). 

– 60 років від дня народження Гриценка Миколи Семеновича, україн- 

ського поета, прозаїка, публіциста, громадського діяча, заслуженого діяча 

мистецтв України (1962). 

10 – 80 років від дня народження Сорокатого Леоніда Олексійовича, укра-

їнського художника, краєзнавця, майстра декоративно-ужиткового мистецтва (де-

коративний розпис, малярство; 1942). 

– 70 років від дня народження Бедусенка Сергія Валентиновича, україн- 

ського композитора, піаніста, поета, художника, заслуженого діяча мистецтв 

України (1952). 

– 65 років від дня народження Теличка Віктора Федоровича, україн- 

ського композитора, заслуженого діяча мистецтв України (1957). 

– 60 років від дня народження Гулей Ольги Володимирівни, україн- 

ської майстрині декоративно-ужиткового мистецтва (вишивка, різьба на камені), 

педагога, заслуженого майстра народної творчості України (1962). 

11 – 85 років від дня народження Костенка Володимира Семеновича, 

українського кінодраматурга, режисера, лауреата Державної премії України  

ім. Т. Г. Шевченка (1937–1990). 

12 – 75 років від дня народження Чулка Миколи Федоровича, 

українського живописця, заслуженого художника України (1947–2014). 
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– 70 років від дня народження Лещенка Євгена Олександровича, україн- 

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

– 60 років від дня народження Задніпровської-Плахотнюк Наталії 

Валеріївни, української актриси кіно та дубляжу, заслуженої артистки України 

(1962). 

– 60 років від дня народження Юсипчука Юрія Володимировича, 

українського майстра декоративно-ужиткового мистецтва (художня обробка де- 

рева), мистецтвознавця, педагога (1962). 

13 – 100 років від дня народження Андрусенка Миколи Івановича, 

українського театрального актора, народного артиста України (1922–2010). 

– 65 років від дня народження Демченко Людмили Ярославівни, 

українського археографа, архівіста, палеографа, заслуженого працівника 

культури України (1957). 

14 – 130 років від дня народження Сокирка Володимира Костянти- 

новича, українського актора театру і кіно, народного артиста УРСР (1892–

1983). 

– 80 років від дня народження Куралех Світлани Степанівни, україн- 

ської поетеси, драматурга, заслуженого працівника культури України (1942). 

– 60 років від дня народження Борецької Надії Анатоліївни, україн- 

ської художниці декоративно-ужиткового мистецтва (батик, ткацтво; 1962). 

15 – 155 років від дня народження Дрімцова Сергія Прокоповича, 

українського композитора, хорового диригента, фольклориста, журналіста, 

художника, громадського діяча, заслуженого артиста УРСР (1867–1937). 

–  125 років від дня народження Божейко Володимири Іванівни, укра- 

їнської піаністки і педагога (1897–1955). 

– 120 років від дня народження Гуєцького Семена На- 

тановича, українського живописця, режисера-аніматора, заслуженого діяча 

мистецтв УРСР (1902–1974). 

– 50 років від дня народження Козюка Володимира Євгеновича, 

українського фотохудожника, живописця, колекціонера, краєзнавця, мецената, 

народного художника України (1972). 

16 – 205 років від дня народження Костомарова Миколи Івановича, 

українського  та російського історика, письменника, етнографа, фольклориста, 

громадського діяча (1817–1885). 

– 80 років від дня народження Коломійця Ростислава Григоровича, 

українського театрального режисера, драматурга, театрознавця, педагога, 

перекладача, заслуженого діяча мистецтв України (1942). 

– 65 років від дня народження Матвійчук Людмили Сергіївни, україн- 

ської композиторки, педагога, заслуженого діяча мистецтв України (1957–2007). 

17 – 125 років від дня народження Єлеви Костянтина Миколайовича, 

українського графіка, педагога (1897–1950). 

– 110 років від дня народження Контратовича Ернеста Рудольфовича, 

українського живописця, педагога, громадського діяча, народного художника 
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України (1912–2009).  

– 100 років від дня народження Дімарова Анатолія (справж. –  Гарасюта 

Анатолій Андрійович), українського письменника, громадського діяча, лауреата 

Державної премії УРСР ім. Т. Г. Шевченка (1922–2014).   

18 – 110 років від дня народження Собка Вадима Миколайовича, 

українського письменника, драматурга, лауреата Державної премії СРСР та 

Державної премії УРСР ім. Т. Г. Шевченка (1912–1981). 

– 100 років від дня народження Корпанюка Василя Семеновича, укра- 

їнського народного художника-різьбяра, майстра декоративно-ужиткового 

мистецтва (різьблення по дереву, інкрустація), заслуженого майстра народної 

творчості України (1922–2004). 

– 70 років від дня народження Антонюка Анатолія Івановича, укра- 

їнського актора театру і кіно, режисера, педагога, заслуженого артиста України 

(1952). 

– 65 років від дня народження Мельника Михайла Васильовича, укра- 

їнського театрального актора та режисера, сценариста, музиканта, народного 

артиста України, лауреата Національної премії України імені Тараса Шевченка 

(1957). 

– 50 років від дня народження Магери Сергія Ігоровича, укра- 

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

лауреата Національної премії України імені Тараса Шевченка (1972). 

 19 – 110 років від дня народження Глюка Гаврила Мартиновича, україн 

ського живописця, заслуженого діяча мистецтв УРСР (1912–1983). 

– 90 років від дня народження Ребра Петра Павловича, українського 

письменника, драматурга, літературознавця, перекладача, громадсько-

культурного діяча (1932–2014). 

– 70 років від дня народження Шинкаренко Ольги Володимирівни, 

української майстрині декоративно-ужиткового мистецтва (декоративний 

розпис, витинанки; 1952). 

20 – 100 років від дня народження Чендея Івана Михайловича, україн- 

ського письменника, сценариста, лауреата Державної премії України ім. Т. Г. Шев- 

ченка (1922–2005). 

– 80 років від дня народження Скунця Петра Миколайовича, україн- 

ського поета, фольклориста, краєзнавця, громадського діяча, лауреата 

Державної премії України ім. Т. Г. Шевченка (1942–2007). 

– 70 років від дня народження Кондрашевської Лідії Іванівни, україн- 

ської співачки (лірико-колоратурне сопрано), народної артистки України (1952–

2008). 

21 – 70 років від дня народження Лесі Степовички (справж. – Шуманн   

Олександра Несторівна), української письменниці, перекладача, публіциста, 

заслуженого працівника культури України (1952). 

– 70 років від дня народження Яковчука Олександра Миколайовича, 
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українського композитора, педагога, заслуженого діяча мистецтв України 

(1952). 

– 65 років від дня смерті Вертинського Олександра Миколайовича, 

російського артиста естради, кіноактора, композитора, поета і співака 

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

22 – 120 років від дня народження Бафталовського Сергія Дмитровича, 

українського кінорежисера-документаліста (1902–1984).  

         – 85 років від дня народження Клименка Федора Максимовича, укра- 

їнського живописця, графіка, педагога, народного художника України (1937–

2017). 

         23 – 110 років від дня народження Чернишової Лідії Дем’янівни, 

української артистки балету, балетмейстера, народної артистки СРСР (1912–1975). 

        – 75 років від дня народження Шевченка Станіслава Олексійовича, 

українського поета, журналіста, перекладача, заслуженого діяча мистецтв 

України, заслуженого діяча культури Польщі (1947). 

24 – 140 років від дня народження та 100 років від дня смерті Стеценка 

Кирила Григоровича, українського композитора, хорового диригента, 

педагога, громадського діяча, священника, засновника Української 

республіканської капели УНР (нині Національна заслужена академічна капела 

України «Думка»; 1882–29.04.1922).  

– 110 років від дня народження Стельмаха Михайла Панасовича, укра- 

їнського письменника, драматурга, фольклориста, педагога, громадського діяча, 

Героя Соціалістичної Праці, лауреата державних премій СРСР та Державної 

премії УРСР ім. Т. Г. Шевченка (1912–1983). 

25 – 110 років від дня народження Вакса Бориса (справж. імʼя – Бенціон) 

Йосиповича, українського живописця і графіка, заслуженого художника УРСР 

(1912–1989). 

– 85 років від дня народження Демчука Юрія Васильовича, україн- 
ського оперного співака (бас), бандуриста, заслуженого артиста України (1937). 

– 85 років від дня народження Томенка Миколи Даниловича, україн- 
ського письменника, драматурга, публіциста, журналіста, заслуженого діяча 
мистецтв України (1937–2017). 

– 80 років від дня смерті Олекси Десняка (справж. – Руденко Олексій 

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

26 – 80 років від дня народження Кутасевич Рози Миколаївни, україн- 
ської майстрині декоративно-ужиткового мистецтва (вишивка), заслуженого 
майстра народної творчості України (1942). 

– 75 років від дня народження Павловського Леоніда Ілліча, україн- 
ського кінорежисера та актора, педагога, заслуженого діяча мистецтв України 
(1947). 

– 65 років від дня народження Бенюка Богдана Михайловича, україн-
ського актора театру і кіно, антрепренера, педагога, політичного і громадського 
діяча, народного артиста України, лауреата Національної премії України імені 
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Тараса Шевченка та Державної премії України ім. О. Довженка (1957).  

28 –  70 років від дня народження Василенка Олександра 

Миколайовича, українського співака (баритон), народного артиста України 

(1952). 

– 50 років від дня народження Положинського Олександра Євгеновича, 

українського співака, автора пісень, шоумена, продюсера, громадського діяча 

(1972). 

29 – 120 років від дня народження Воловика Григорія Володимиро- 

вича, українського театрального режисера, заслуженого артиста України (1902–

1967). 

30 – 150 років від дня народження Малицької Костянтини Іванівни, 

української поетеси-піснярки, прозаїка, драматурга, перекладача, бібліографа, 

редактора, педагога, громадського діяча (1872–1947). 

– 135 років від дня народження Архипенка Олександра Порфировича, 

українського та американського живописця, графіка, скульптора, одного із ос-

новоположників кубізму в скульптурі (1887–1964). 

– 70 років від дня народження Яциняка Василя Ільковича, українського 

хорового диригента, педагога, народного артиста України (1952). 

– 65 років від дня народження Білозір Оксани Володимирівни, україн- 

ської естрадної співачки (сопрано), політичного та державного діяча, народної 

артистки України (1957). 

31 – 140 років від дня народження Бертьє (справж. – Ліфшиць) Давида 

Соломоновича,  українського скрипаля, диригента, педагога, заслуженого діяча 

мистецтв УРСР (1882–1950). 

– 75 років від дня народження Качан Олени Георгіївни, української 

театральної актриси, заслуженої артистки України (1947). 
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ЧЧ ЕЕ РР ВВ ЕЕ НН ЬЬ  

1 – 120 років від дня народження Гайдай Зої Михайлівни, української 

оперної та камерної співачки (ліричне сопрано), педагога, народної артистки 

СРСР, лауреата Державної премії СРСР (1902–1965). 

– 80 років від дня народження Дорошенка Івана Васильовича, україн- 

ського театрального діяча, народного артиста України (1942). 

– 80 років від дня народження Криси Олега Васильовича, українського 

та американського скрипаля і педагога, заслуженого артиста України (1942). 

2 –  85 років від дня народження Кулика Юрія Івановича, українського 

хорового диригента, композитора, педагога, заслуженого діяча мистецтв УРСР 

(1937–1988). 

         – 80 років від дня народження Кирича (Кірич) Едуарда Ілліча, укра- 

їнського художника-аніматора, сценариста, народного художника України, 

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

3 – 80 років від дня народження Ворфліка Анатолія Васильовича, 

українського поета, лексикографа, фольклориста, журналіста, громадського 

діяча (1942–2011). 

– 75 років від дня народження Рубашова Юрія Михайловича, україн- 

ського графіка, заслуженого діяча мистецтв України (1947). 

– 95 років від дня смерті Демуцького Порфирія Даниловича, україн- 

ського фольклориста, композитора, хорового диригента (1860–1927). 

4 – 75 років від дня народження Будникова Володимира 

Олександровича, українського живописця, педагога, заслуженого діяча 

мистецтв України (1947). 

6 – 85 років від дня народження Перебийноса Петра Мойсейовича, 

українського поета, журналіста, громадського діяча, заслуженого діяча 

мистецтв України, заслуженого журналіста України, лауреата Національної 

премії України імені Тараса Шевченка (1937). 

– 80 років від дня народження Степаненка Михайла Борисовича, україн- 

ського композитора, піаніста, музикознавця, педагога, музично-громадського 

діяча, народного артиста України (1942–2019). 

– 80 років від дня народження Стратілата Миколи Івановича, україн- 

ського графіка, народного художника України (1942). 

7 – 130 років від дня народження Терлецького Сидора Івановича, 

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

– 115 років від дня народження Скляренка Володимира Михайловича, 

українського театрального режисера, народного артиста УРСР (1907–1984). 

–  65 років від дня народження Ланюка Юрія Євгеновича, українського 

композитора, віолончеліста, педагога, заслуженого діяча мистецтв України, 

лауреата Національної премії України імені Тараса Шевченка (1957). 

          8 – 105 років від дня смерті Ханенка Богдана Івановича, українського 

колекціонера старовини і творів мистецтва, археолога, мецената, промисловця 

(1849–1917). 
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9 – 85 років від дня народження Гвоздя Миколи Петровича, 

українського бандуриста, диригента, аранжувальника, громадського діяча, 

народного артиста України (1937–2010). 

10 – 90 років від дня народження Зайця Бориса Михайловича, 

українського режисера цирку, педагога, народного артиста України (1932–2007). 

11 – 75 років від дня народження Засухіна Володимира Фроловича, 

українського співака (баритон), композитора, народного артиста України (1947). 

12 – 140 років від дня народження Арбо (справж. – Остроухов) Олексан- 

дра Степановича, українського актора і режисера театру та кіно (1882–1962). 

–  75 років від дня народження Муравицького Юрія Адольфовича, україн-  

ського актора театру і кіно, театрального режисера, педагога, заслуженого 

артиста України (1947–2015). 

13 – 75 років від дня народження Сільваші Тіберія Йосиповича, україн- 

ського художника-абстракціоніста (1947). 

– 65 років від дня народження Боровик Тетяни Василівни, української 

артистки балету, балетмейстера, педагога, народної артистки України (1957).  

14 – 215 років від дня народження Сошенка Івана Максимовича, 

українського живописця та педагога (1807–1876).  

– 75 років від дня народження Бойка Вадима Анатолійовича, україн- 

ського гобоїста, концертмейстера, педагога, заслуженого артиста України (1947–

2018). 

–  65 років від дня народження Чигляєва Валерія Івановича, 

українського актора театру і кіно, гумориста, шоумена, продюсера, режисера, 

народного артиста України (1957). 

– 60 років від дня смерті Вериківського Михайла Івановича, україн- 

ського композитора, диригента, педагога, фольклориста, музично-громадського 

діяча, заслуженого діяча мистецтв УРСР (1896–1962). 

15 – 90 років від дня народження Безклубенка Сергія Даниловича, 

українського історика кіно, журналіста, сценариста, педагога, державного та 

громадського діяча, заслуженого працівника культури України, заслуженого 

діяча культури Польщі (1932). 

– 75 років від дня народження Демерташа Віктора Костянтиновича, 

українського кіноактора, народного артиста України (1947–2019). 

  16  – 125 років від дня народження Певної Ніни Миколаївни (Ніна 

Машкевич), української співачки (мецо-сопрано), театральної актриси (1897–

1982). 

– 70 років від дня народження Посікіри Людмили Кузьмівни, україн- 

ської бандуристки і співачки, педагога, народної артистки України (1952). 

        – 55 років від дня народження Корінця Зеновія Михайловича, 

українського хорового диригента, педагога, музично-громадського діяча, 

народного артиста України (1967). 

         17 – 110 років від дня народження Бичка Валентина Васильовича, 

українського поета та драматурга (1912–1994). 
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– 70 років від дня народження Марчука Ярослава Миколайовича, укра- 

їнського живописця, реставратора пам’яток архітектури (1952). 

        19 – 155 років від дня народження Купчинського Євгена Івановича, 

українського композитора, диригента, цитриста, церковного та громадського 

діяча (1867–1938). 

       20 – 130 років від дня народження Печеніги-Углицького Павла 

Івановича, українського композитора, диригента, музиканта, педагога (1892–

1948). 

          22 – 90 років від дня народження Гурської Нонни Василівни, 

української театральної актриси, народної артистки України (1932–2012). 

          – 65 років від дня народження Зіброва Павла Миколайовича, україн- 

ського естрадного співака (баритон), композитора, педагога, народного артиста 

України (1957). 

23 – 75 років від дня народження Вітра Валерія Сергійовича, україн- 

ського художника-плакатиста, музиканта, композитора, громадського діяча, 

заслуженого художника України (1947). 

24  – 90 років від дня народження Путінцева Альберта Григоровича, 

українського письменника, сценариста, лауреата Державної премії УРСР 

ім. Т. Г. Шевченка (1932–1995). 

25 – 110 років від дня народження Хрукалової Зінаїди Семенівни, укра- 

їнської театральної актриси, народної артистки України (1907–1994). 

– 80 років від дня народження Андріяшка Василя Дмитровича, 

українського мистецтвознавця, художника монументального та декоративно-

ужиткового мистецтва, живописця, педагога (1942). 

28 – 110 років від дня народження Максименка Володимира 

Григоровича, українського актора театру і кіно, народного артиста України, 

лауреата Державної премії УРСР ім. Т. Г. Шевченка (1912–1994). 

– 80 років від дня народження Стецюна Миколи Григоровича, українсь-

кого композитора та диригента, музично-громадського діяча, заслуженого діяча 

мистецтв України (1942). 

29 – 100 років від дня народження Балагурака Івана Васильовича, 

українського майстра декоративно-ужиткового мистецтва (різьба по дереву, 

інкрустація), заслуженого майстра народної творчості України (1922–2001). 

– 100 років від дня народження Коця Маріяна-Павла, українського 

мецената, журналіста, видавця, громадського діяча у США (1922–2011). 

– 75 років від дня народження Іллєнка Михайла Герасимовича, україн- 

ського кінорежисера, сценариста, актора, педагога, заслуженого діяча мистецтв 

України, лауреата Державної премії України ім. О. Довженка (1947). 

        30 – 70 років від дня народження Волошенко Тамари Василівни, україн- 

ської художниці-живописця, заслуженого художника України (1952). 
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ЛЛ ИИ ПП ЕЕ НН ЬЬ  

1 – 85 років від дня народження Гайдабури Валерія Михайловича, укра- 

їнського театрознавця, заслуженого діяча мистецтв України (1937). 

 3 – 115 років від дня народження Захарченко Наталії Йосипівни,  

української співачки (сопрано), педагога, заслуженої артистки України (1907–

1992). 

– 90 років від дня народження Іллєнка Вадима Герасимовича, україн- 

ського кінооператора, кінорежисера, педагога, народного артиста України, 

лауреата Державної премії України ім. О. Довженка (1932–2015). 

4 – 125 років від дня народження Верменича Андрія Андрійовича, 

українського театрального актора, народного артиста УРСР, лауреата Державної 

премії СРСР (1897–1979). 

5 – 70 років від дня народження Гаркуші Володимира Григоровича, 

українського диригента, народного артиста України (1952). 

– 70 років від дня народження Скопа Ореста Андрійовича, українського 

живописця, мецената, заслуженого діяча мистецтв України (1952). 

6 – 100 років від дня народження Силаєва Лева Григоровича, 

українського режисера театру та масових заходів, народного артиста України 

(1922–1993). 

9  – 100 років від дня народження Остапенка Петра Пилиповича, 

українського скульптора, заслуженого художника України (1922–2010). 

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

ського оперного і камерного співака (бас), педагога, народного артиста СРСР, 

лауреата Державної премії УРСР ім. Т. Г. Шевченка (1947, за ін. даними 1949). 

– 60 років від дня народження Ковальчука Олександра Михайловича, 

українського художника декоративно-ужиткового мистецтва (гобелен, батик; 

1962–2011). 

10 – 130 років від дня народження Досенка-Журби Олександра Васи- 

льовича, українського співака-бандуриста, заслуженого артиста України (1892–

1959). 

– 100 років від дня народження Автомонова Павла Федоровича, україн- 

ського письменника, журналіста, сценариста, педагога (1922–1988). 

– 90 років від дня народження Єлсукової Алевтини Андріївни, україн- 

ської художниці-живописця, графіка, педагога, заслуженого художника України 

(1932–2005). 

– 85 років від дня народження Артеменка Григорія Михайловича, укра- 

їнського театрального актора та режисера, народного артиста України (1937). 

– 85 років від дня народження Ільїної Ольги Олексіївни, української 

актриси театру і кіно, режисера, народної артистки України (1937–2014). 

11 – 80 років від дня народження Тимошко-Горюшко Тамари 

Михайлівни, української артистки оперети, народної артистки України (1942). 

12 – 130 років від дня народження та 80 років від дня смерті Шульца 
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Бруно, українського та польського письменника, художника і педагога 

єврейського походження (1892–19.11.1942). 

– 125 років від дня народження Соломарського Олександра Івановича, 

українського театрального актора і режисера, театрального діяча, педагога, 

народного артиста Казахської РСР та УРСР (1897–1980). 

– 115 років від дня народження Гайдамаки Петра Даниловича, україн- 

ського композитора, диригента, музично-громадського діяча, народного артиста 

УРСР (1907–1981). 

13 – 80 років від дня народження Калитка Анатолія Миколайовича, 

українського живописця, педагога, заслуженого художника України (1942). 

– 75 років від дня народження Куща Віктора Андрійовича, українського 

оператора кіно та телебачення, педагога, лауреата Державної премії УРСР 

ім. Т. Г. Шевченка (1947). 

– 75 років від дня народження Пруткіна Євгена Дмитровича, україн- 

ського співака (тенор), народного артиста України, лауреата Державної премії 

УРСР ім. Т. Г. Шевченка (1947). 

14 – 125 років від дня народження Жуковської Олександри Іллівни, 

української співачки (драматичне сопрано), заслуженої артистки УРСР (1897–

1979). 

– 125 років від дня народження Мирослава Ірчана (справж. – Баб’юк 

Андрій Дмитрович), українського письменника, публіциста, драматурга, 

перекладача, літературознавця, журналіста, історика, видавця (1897–1937). 

– 75 років від дня народження Брюховецького В’ячеслава Степановича, 

українського літературознавця, педагога, громадського діяча, Героя України (1947). 

15 – 130 років від дня народження Кабачка Володимира Андрійовича, 

українського бандуриста, співака, диригента, педагога (1892–1957). 

– 105 років від дня народження Дремлюги Миколи Васильовича, 

українського композитора, педагога, музично-громадського діяча, лауреата 

Державної премії УРСР ім. Т. Г. Шевченка (1917–1998). 

16  – 85 років від дня народження Роговцевої Ади Миколаївни, 

української актриси театру і кіно, педагога, громадського діяча, народної 

артистки СРСР, Героя України, лауреата Державної премії УРСР ім. Т. Г. 

Шевченка та Державної премії України ім. О. Довженка (1937). 

– 80 років від дня народження Левенця Ігоря Прокоповича, україн- 

ського хорового диригента, педагога, заслуженого діяча мистецтв України 

(1942). 

– 80 років від дня народження Небієрідзе Бориса Костянтиновича, укра- 

їнського кінорежисера грузинського походження, актора, сценариста, 

заслуженого діяча мистецтв України (1942–2008). 

18 – 85 років від дня народження Найдена Олександра Семеновича, 

українського мистецтвознавця, збирача і дослідника витворів народної 

культури, поета, лауреата Національної премії України імені Тараса  Шевченка 

(1937). 
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– 80 років від дня народження Шумилової Галини Іванівни, української 

співачки (сопрано), народної артистки України (1942). 

– 75 років від дня народження Ворохти Миколи Івановича, українського 

живописця, графіка, заслуженого художника України (1947). 

19 – 170 років від дня народження Науменка Володимира Павловича, 

українського історика літератури, етнографа, педагога, журналіста, 

громадського діяча (1852–1919). 

– 65 років від дня народження Дорошенко Ірини Євгенівни, української 

актриси театру, кіно та дубляжу, народної артистки України (1957). 

       21 – 140 років від дня народження Бурлюка Давида Давидовича, україн- 

ського живописця, графіка, художника театру, поета, теоретика мистецтва, 

видавця, одного із засновників українського та російського футуризму (1882–

1967). 

– 135 років від дня народження Главацької (справж. – Главацька-Вар- 

ченко) Марії Дмитрівни, української театральної актриси, заслуженої артистки 

УРСР (1887–1970). 

– 115 років від дня народження Олега Ольжича (справж. – Кандиба Олег 

Олександрович), українського поета, публіциста, археолога, політичного діяча 

(1907–1944). 

– 75 років від дня народження Шутко Лідії Остапівни, української скри- 

пальки, педагога, народної артистки України (1947). 

            22 – 140 років від дня народження Гординського Ярослава Антоновича, 

українського історика літератури, письменника, перекладача, педагога (1882–

1939). 

– 120 років від дня народження Холодного Петра Петровича, україн- 

ського графіка, живописця-монументаліста у США (1902–1990). 

23 – 75 років від дня народження Кушнірюка Віталія Васильовича, 

українського живописця, заслуженого художника України (1947). 

– 75 років від дня народження Масика Олександра Володимировича, 

українського живописця, графіка (1947). 

– 60 років від дня народження Цалика Станіслава Миколайовича, укра- 

їнського сценариста, письменника, історика і краєзнавця (1962). 

24  – 125 років від дня народження Синенької-Іваницької Іванни, укра- 

їнської оперної і камерної співачки  (лірико-драматичне сопрано) у діаспорі 

(1897–1988). 

– 75 років від дня народження Гнідя Володимира Пилиповича, україн- 

ського хорового диригента, педагога, заслуженого працівника культури України 

(1947). 

– 75 років від дня народження Кочетова Віктора Павловича, україн-

ського фотохудожника (1947–2021). 

– 70 років від дня народження Даниленка Віктора Яковича, україн-

ського мистецтвознавця, художника-дизайнера, педагога, заслуженого діяча 

мистецтв України (1952). 
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25 – 85 років від дня народження Маринчика Станіслава Гавриловича, 

українського письменника, публіциста, режисера, кінодраматурга, заслуженого 

працівника культури України (1937). 

– 75 років від дня народження Варениці Марії Михайлівни, україн- 

ської майстрині декоративно-ужиткового мистецтва (вишивка), заслуженого май- 

стра народної творчості України (1947). 

–  65 років від дня народження Кушнеревої Ганни Степа- 

нівни, української артистки балету, педагога, народної артистки України (1957). 

28 – 135 років від дня народження Комаренка Володимира Андрійовича, 

українського диригента, педагога, музично-громадського діяча (1887–1969). 

– 130 років від дня народження Тардова Михайла Семеновича, україн- 

ського письменника, сценариста, драматурга (1892–1948). 

30 – 180 років від дня народження Гржімалі Адальберта (Войтех), укра- 

їнського та чеського композитора, скрипаля, диригента, педагога, музично-

громадського діяча (1842–1908). 

– 110 років від дня народження Волобуєва Євгена Всеволодовича, укра- 

їнського живописця, педагога, народного художника України (1912–2002). 

– 100 років від дня народження Лобанової Лілії Данилівни, української 

оперної і камерної співачки (лірико-драматичне сопрано), педагога, народної 

артистки України (1922–1992). 

– 50 років від дня народження Саніна Олеся (справж. ім’я та по батькові 

– Олександр Геннадійович), українського кінорежисера, актора, оператора, 

продюсера, музиканта, заслуженого артиста України, лауреата Державної премії 

України ім. О. Довженка (1972). 

– 75 років від дня смерті Кричевського Федора Григоровича, україн- 

ського художника, педагога, заслуженого діяча мистецтв УРСР, одного із 

засновників Української академії мистецтв (1879–1947). 

31 – 100 років від дня народження Пригодія Михайла Івановича, 

українського літературознавця, педагога, заслуженого діяча науки України 

(1922–2006). 
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СС ЕЕ РР ПП ЕЕ НН ЬЬ  

1 – 80 років від дня народження Шевчука Василя Йосиповича, укра- 

їнського поета-пісняра, прозаїка, публіциста, казкаря (1942). 

2 – 70 років від дня народження Мельничука Богдана Івановича, 

українського письменника, драматурга, редактора, журналіста, краєзнавця,  

заслуженого діяча мистецтв України (1952).  

3 – 90 років від дня народження Гаврилова Анатолія Михайловича, 

українського оператора анімаційних фільмів, педагога, заслуженого діяча 

мистецтв України, лауреата Державної премії УРСР ім. Т. Г. Шевченка (1932–

2021). 

– 35 років від дня смерті Миколайчука Івана Васильовича, україн- 

ського актора і режисера кіно, сценариста, заслуженого артиста УРСР, лауреата 

Державної премії УРСР ім. Т. Г. Шевченка (1941–1987). 

4 – 265 років від дня народження Боровиковського Володимира Лу- 

кича, українського живописця (1757–1825). 

– 75 років від дня народження Зикунова Петра Олександровича, 

українського живописця, заслуженого художника України (1947). 

5 – 85 років від дня народження Хорунжого Юрія Михайловича, україн- 

ського письменника, педагога (1937–2007). 

– 55 років від дня народження Вергеліса Олега Анатолійовича, 

українського журналіста, театрального і кінокритика, мистецького оглядача, 

письменника, публіциста, педагога, заслуженого журналіста України (1967). 

 6 – 140 років від дня народження Коссакової (справж. – Коссак) Ірини 

Андріївни, української драматичної актриси (1882–1959). 

– 80 років від дня народження Куркіна Володимира Гавриловича, укра-

їнського актора театру і кіно, театрального режисера, педагога, народного 

артиста України (1942–2009). 

– 80 років від дня народження Якубяка Яреми Васильовича, україн-

ського музикознавця, критика, педагога, заслуженого діяча мистецтв України 

(1942–2002). 

– 60 років від дня народження Міщенко Ірини Іванівни, української 

мистецтвознавиці, педагога, заслуженого працівника культури України (1962). 

7 –  100 років від дня народження Трегубова Миколи Семеновича, 

українського художника декоративно-ужиткового мистецтва (кераміка), 

скульптора, заслуженого художника України, лауреата Державної премії УРСР 

ім. Т. Г. Шевченка (1922–2007). 

– 75 років від дня народження Колегаєва В’ячеслава Семеновича, 

українського кінорежисера та сценариста, актора (1947). 

– 75 років від дня народження Пілюгіна Євгена Івановича, українського 

художника декоративно-ужиткового мистецтва (ткацтво), педагога, заслуженого 

майстра народної творчості України (1947). 

– 75 років від дня народження Ротару (справж. – Євдокименко-Ротар) 

Софії Михайлівни, української естрадної співачки (сопрано) молдовського 



Серпень 
 

44 

походження, народної артистки Української і Молдавської РСР, СРСР, Героя 

України (1947). 

– 65 років від дня народження Смородіної Людмили Геннадіївни, укра- 

їнської актриси театру і кіно, педагога, народної артистки України (1957). 

8 – 145 років від дня народження Ханжонкова Олександра Олексі- 

йовича, українського та російського діяча кіно (1877–1945). 

– 110 років від дня народження Ходченка Лева Павловича, українського 

живописця, заслуженого художника України (1912–1998). 

– 75 років від дня народження Пасічної Зої Сергіївни, української май-

стрині декоративно-ужиткового мистецтва (декоративний розпис), заслуженого 

майстра народної творчості України (1947–2018). 

9 – 170 років від дня народження та 100 років від дня смерті Ханенко 

(у дівоцтві Терещенко) Варвари Ніколівни, української колекціонерки, 

мецената (1852–07.05.1922). 

– 65 років від дня народження Чиборака Дмитра Івановича, україн- 

ського театрального режисера, народного артиста України (1957). 

10 – 80 років від дня народження Коломійця Миколи Петровича, україн-

ського хореографа, педагога, народного артиста України (1942–2009). 

– 80 років від дня народження Мелеха Ярослава Івановича, українського 

хорового диригента, заслуженого діяча мистецтв України (1942). 

– 75 років від дня народження Марусика Петра Івановича, українського 

сценариста, кінорежисера, перекладача (1947–2008). 

– 75 років від дня народження Чичкана Аркадія Леонідовича, україн-

ського живописця (1947–2017). 

– 70 років від дня народження Астаф’єва Олександра Григоровича (літ. 

псевдонім – Олесь Нічлава), українського літературознавця, письменника, пере-

кладача, критика, педагога (1952–2020). 
– 115 років від дня смерті Марка Вовчка (справж. – Вілінська Марія 

Олександрівна), української письменниці, перекладача, видавця (1833–1907). 

11 – 80 років від дня народження Шулакова Віктора Олександровича, 

українського театрального актора, режисера, драматурга, педагога, народного 

артиста України, лауреата Національної премії України імені Тараса Шевченка 

(1942–2009). 

– 70 років від дня народження Куцика Олександра Петровича, укра-

їнського театрального режисера, актора, заслуженого артиста України (1952). 

– 65 років від дня народження Могилюка Володимира Олександро- 

вича, українського поета, перекладача, краєзнавця (1957). 

– 90 років від дня смерті Волошина (справж. – Кирієнко-Воло- 

шин)  Максиміліана (Максимилян) Олександровича, російського поета і 

художника, перекладача, літературно-художнього критика українського 

походження (1877–1932). 

12 – 130 років від дня народження Добровольської Олімпії Остапівни, 

української драматичної актриси, режисера, педагога у діаспорі (1892–1990). 
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– 80 років від дня народження Бабійчука Георгія Євдокимовича, україн-

ського графіка, живописця, заслуженого діяча мистецтв України (1942). 

– 80 років від дня народження Долчука Романа Олексійовича, україн-

ського хорового диригента, педагога, музично-громадського діяча, заслуженого 

працівника культури України (1942–2011). 

– 75 років від дня народження Гальченка Сергія Анастасійовича, укра-

їнського літературознавця, критика, заслуженого працівника культури України 

(1947). 

– 80 років від дня смерті Бурачека Миколи Григоровича, українського 

живописця, художника театру, письменника, заслуженого діяча мистецтв УРСР 

(1871–1942). 

14 – 85 років від дня народження Базилевського Володимира Олексан-

дровича, українського письменника, літературного критика, публіциста, 

перекладача, лауреата Державної премії України ім. Т. Г. Шевченка (1937). 

– 75 років від дня народження Чайковської Валерії Вікторівни, укра-

їнської актриси театру і кіно, народної артистки України (1947). 

– 60 років від дня народження Олеся Ульяненка (справж. – Ульянов 

Олександр Станіславович), українського письменника, громадського діяча, 

лауреата Малої Державної премії України імені Тараса Шевченка (офіційно 

08.05.1962 – 2010). 

15 – 150 років від дня народження Сірополка Степана Онисимовича, укра- 

їнського просвітницького діяча, педагога, основоположника вітчизняного 

книгознавства та бібліотекознавства, бібліографа, редактора (1872–1959). 

– 80 років від дня народження Заклунної-Мироненко Валерії 

Гаврилівни, української актриси театру і кіно, громадського та політичного 

діяча, народної артистки України та РФ, Героя України, лауреата Державної 

премії УРСР ім. Т. Г. Шевченка (1942–2016). 

16  – 170 років від дня народження Дашкевича Миколи Павловича, укра- 

їнського та російського літературознавця, історика, фольклориста (1852–1908). 

– 110 років від дня народження Авраменка Віталія Григоровича, укра-

їнського театрального актора і режисера, заслуженого артиста УРСР (1912–

1974). 

– 60 років від дня народження Іздрика Юрія Романовича, українського 

письменника, культуролога, редактора, перекладача (1962). 

18 – 135 років від дня народження Крушельницької Ганни Амвросіївни, 

української оперної співачки (сопрано; 1887–1965). 

– 105 років від дня народження Бородая Василя Захаровича, українсь-

кого скульптора, педагога, громадського діяча, народного художника СРСР, 

лауреата Державної премії УРСР ім. Т. Г. Шевченка (1917–2010). 

–  85 років від дня народження Павлюченка Станіслава Євстигнійовича, 

українського диригента, педагога, народного артиста України (1937–2010). 

– 65 років від дня народження Маслобойщикова Сергія 

Володимировича, українського графіка, художника театру, актора, режисера 
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театру і кіно, педагога, заслуженого діяча мистецтв України, лауреата 

Національної премії України імені Тараса Шевченка (1957). 

 19 – 120 років від дня народження Донченка Олеся (Олександр) Васи-

льовича, українського поета, прозаїка, казкаря (1902–1954). 

– 70 років від дня народження Чумарної Марії Іванівни, української 

поетеси, педагога, журналіста, громадсько-культурного діяча (1952). 

20 – 110 років від дня народження Сколоздри Володимира Івановича, 

українського скульптора, лауреата Державної премії СРСР (1912–1980). 

21 – 85 років від дня народження Плаксія Бориса Івановича, 

українського живописця, графіка, монументаліста, скульптора, заслуженого 

художника України, лауреата Національної премії України імені Тараса 

Шевченка (1937–2012). 

  23 – 155 років від дня народження Маковея Осипа Степановича, 

українського письменника, публіциста, літературознавця, критика, перекладача, 

педагога, громадсько-політичного діяча (1867–1925). 

– 90 років від дня народження Антонова Володимира Сергійовича, укра-

їнського музиканта (флейта), педагога, народного артиста України (1932–2005). 

– 80 років від дня народження Барладяну Василя Володимировича, укра-

їнського поета, публіциста, історика мистецтва, педагога (1942–2010). 

24 – 100 років від дня народження Потупейка Михайла Миколайовича, 

українського письменника, критика, літературознавця, педагога, громадського 

діяча (1922–2007). 

25 – 130 років від дня народження Тудора (справж. – Олексюк) Степана 

Йосиповича, українського письменника, публіциста, філософа, політичного 

діяча (1892–1941).  

– 75 років від дня народження Столярчука Богдана Йосиповича, укра-

їнського мистецтвознавця, музиканта, педагога, краєзнавця, заслуженого діяча 

мистецтв України (1947). 

26  – 75 років від дня народження Ніколюка Миколи Івановича, україн-

ського театрального актора і режисера, сценариста, педагога, заслуженого 

артиста України (1947–2012). 

       27 – 120 років від дня народження Яновського Юрія Івановича, україн-

ського письменника, драматурга, сценариста, військового журналіста, 

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

– 70 років від дня народження Форгеля Михайла Якубовича, україн-

ського театрознавця, педагога, культурного діяча, заслуженого діяча мистецтв 

України (1952–2006). 

       29 – 125 років від дня народження Мирослави Сопілки (справж. – Мись- 

ко-Пастушенко Юлія Семенівна), української письменниці (1897–1937). 

– 70 років від дня народження Гунька Олександра Петровича, україн-

ського письменника, журналіста, перекладача, педагога, громадського діяча 

(1952). 
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30 – 100 років від дня народження Глазового Павла Прокоповича, 

українського поета-гумориста і сатирика, заслуженого діяча мистецтв України 

(1922–2004). 

– 85 років від дня народження Кадочникової Лариси Валентинівни, 

української актриси театру і кіно, художника, народної артистки України та РФ, 

лауреата Державної премії України ім. Т. Г. Шевченка (1937). 

31 – 80 років від дня народження Самарцева Володимира Івановича, 

українського співака (бас), педагога, народного артиста України (1942–2014).
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ВВ ЕЕ РР ЕЕ СС ЕЕ НН ЬЬ  

1 – 190 років від дня народження Поля Олександра Миколайовича, 

українського дослідника-археолога та колекціонера, краєзнавця, підприємця, 

громадського і культурного діяча, мецената (1832–1890). 

– 100 років від дня народження Магери Миколи Никаноровича, україн-

ського письменника, драматурга, педагога (1922–2008). 

– 85 років від дня народження Сядристого Миколи Сергійовича, україн-

ського майстра мікромініатюри, поета, народного художника України (1937). 

– 75 років від дня народження Мозгового Миколи Петровича, україн-

ського естрадного співака (баритон), композитора, педагога, народного артиста 

України (1947–2010). 

– 65 років від дня народження Білоножко Світлани Григорівни, укра-

їнської естрадної співачки, диктора та ведучої телепрограм, артистки оперети, 

народної артистки України (1957). 

– 65 років від дня народження Гушоватого Петра Васильовича, укра-

їнського хорового диригента, педагога, заслуженого працівника культури 

України (1957). 

2 – 125 років від дня народження Сапруна Северина, українського хо-  

рового диригента, композитора, поета, педагога, священника, музично-громад-

ського діяча (1897–1950). 

– 120 років від дня народження Теплицького Олександра Семеновича, 

українського композитора і педагога (1902–1979). 

– 90 років від дня народження Печорного Петра Петровича, 

українського художника декоративно-ужиткового мистецтва (кераміка), графіка 

та живописця, педагога, народного художника України, лауреата Національної 

премії України імені Тараса Шевченка (1932).  

– 75 років від дня народження Коляди Володимира Андрійовича, 

українського актора театру і кіно, народного артиста України (1947). 

– 55 років від дня народження Ступки Остапа Богдановича, україн-

ського актора театру, кіно та дубляжу, телеведучого, народного артиста України 

(1967). 

3 – 180 років від дня народження Вілінського (Велінський) Василя 

Михайловича, українського музиканта, артиста, диригента, театрального і 

громадського діяча (1842–1875). 

– 85 років від дня народження Суржі Юрія Ілліча, українського актора 

театру і кіно, народного артиста України (1937–2019). 

– 70 років від дня народження Вінтаєва Юрія Миколайовича, україн-

ського живописця і графіка, заслуженого діяча мистецтв України (1952). 

4 – 70 років від дня народження Стан Таїсії Сергіївни, української 
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майстрині декоративно-ужиткового мистецтва (вишивка), фольклориста, 

етнографа, заслуженого працівника культури України (1952). 

5 – 100 років від дня народження Домненка Григорія Степановича, 

українського живописця, графіка, сценографа (1922–1976). 

– 80 років від дня народження Шпорчука Петра Павловича, україн-

ського художника станкового та монументального живопису, графіка, заслуже-

ного художника України (1942). 

– 75 років від дня народження Козакова Григорія Тимофійовича, укра-

їнського тележурналіста, режисера, заслуженого журналіста України (1947–2009). 

– 70 років від дня народження Валькевич Раїси Андріївни, української 

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

(1952). 

– 65 років від дня народження Лазової Поліни Василівни, української  

актриси театру і кіно, народної артистки України (1957). 

6  – 125 років від дня народження Микитенка Івана Кіндратовича, 

українського письменника і драматурга (1897–1937). 

– 115 років від дня народження Колтунова Григорія Яковича, україн-

ського кінодраматурга, режисера-постановника, заслуженого діяча мистецтв 

України (1907–1999). 

– 110 років від дня народження Семенова Георгія Гнатовича, україн-

ського актора театру і кіно, народного артиста УРСР (1912–1982). 

– 100 років від дня народження Овсянкіна Михайла Федоровича, 

українського скульптора, педагога, заслуженого діяча мистецтв України, 

лауреата Державної премії УРСР ім. Т. Г. Шевченка (1922–2009). 

– 75 років від дня народження Риндзака Михайла Йосиповича, україн-

ського художника театру, народного художника України (1947). 

– 60 років від дня народження Гасиліної Оксани Павлівни, української 

майстрині декоративно-ужиткового мистецтва (вишивка; 1962). 

7 –  75 років від дня народження Огородніка Олександра Володими- 

ровича, українського диригента, композитора, народного артиста України (1947–

2020). 

– 75 років від дня народження Токарєвої Лариси Дмитрівни, україн-

ської художниці кіно, заслуженого діяча мистецтв України (1947). 

8  – 125 років від дня народження Комарецької Любові Василівни, укра-

їнської актриси театру і кіно, заслуженої артистки УРСР (1897–1987). 

– 110 років від дня народження Сіді Львівни Таль (справж. – Біркенталь 

Сореле), української театральної актриси і співачки єврейського походження, 

заслуженої артистки УРСР (1912–1983). 

– 75 років від дня народження Рубіша Василя Васильовича, українського 
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художника декоративно-ужиткового мистецтва (художня обробка дерева; 1947). 

– 75 років від дня народження Шопші Миколи Сергійовича, україн-

ського оперного і камерного співака (бас), народного артиста України, лауреата 

Державної премії України ім. Т. Г. Шевченка (1947–2006). 

– 60 років від дня народження Даниліва Ярослава Ярославовича, 

українського живописця, графіка, сценографа, майстра художньої кераміки 

(1962). 

– 60 років від дня народження Сидора Олега В’ячеславовича (псевд. – 

Олег Сидор-Гібелинда), українського арткритика, історика мистецтва, 

мистецтвознавця, музеєзнавця, журналіста (1962). 

9 – 125 років від дня народження Цисика Євгена Олексійовича, україн-

ського хорового диригента, педагога (1897–1956). 

– 110 років від дня народження Маківчука Федора Юрійовича, укра-

їнського письменника, сценариста, заслуженого працівника культури УРСР 

(1912–1988). 

11 – 60 років від дня народження Польової Вікторії Валеріївни, україн-

ської композиторки, лауреата Національної премії України імені Тараса 

Шевченка (1962). 

12 – 130 років від дня народження Корпанюка Юрія Івановича, україн-

ського майстра декоративно-ужиткового мистецтва (різьблення по дереву), 

заслуженого майстра народної творчості УРСР (1892–1977). 

– 115 років від дня народження Здиховського Олександра Панасовича, 

українського театрального режисера, народного артиста УРСР (1907–1990). 

– 100 років від дня смерті Сумцова Миколи Федоровича, українського 

фольклориста, етнографа, літературознавця, діяча у галузі музеєзнавства, 

бібліографа, педагога, громадського діяча (1854–1922). 

13 – 65 років від дня народження Ходана Богдана Васильовича, україн-

ського художника декоративно-ужиткового мистецтва (художня обробка дерева), 

заслуженого майстра народної творчості України (1957). 

14 – 125 років від дня народження Кутинської Віри Іванівни, україн-

ської художниці анімаційних фільмів та ужиткового мистецтва, живописця і 

графіка (1897–1981). 

– 75 років від дня народження Осадчого Олександра Пилиповича, укра-

їнського композитора, заслуженого діяча мистецтв України (1947). 

– 70 років від дня народження Гнатюка Миколи Васильовича, україн-

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

– 70 років від дня народження Рудюк Наталії Микитівни, української 

театральної художниці з костюмів, лялькарки, сценографа,  заслуженого діяча 

мистецтв України, лауреата Національної премії України імені Тараса Шевченка 

(1952). 
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15 – 145 років від дня народження Кульчицької Олени Львівни, україн-

ської художниці-графіка, педагога, громадського діяча, народного художника 

УРСР, лауреата Державної премії УРСР ім. Т. Г. Шевченка (1877–1967). 

– 130 років від дня народження Гайворонського Михайла Ореста Івано-

вича, українського композитора, диригента, педагога, скрипаля, громадського 

діяча (1892–1949). 

– 100 років від дня народження Шпорти Ярослава Гнатовича, україн-

ського поета та перекладача (1922–1956). 

– 115 років від дня смерті Карпенка-Карого (справж. – Тобілевич) Івана 

Карповича, українського письменника, драматурга, актора, режисера, 

театрального діяча (1845–1907). 

16 – 55 років від дня смерті Тичини Павла Григоровича, українського 

поета, публіциста, перекладача, літературознавця, громадського та державного 

діяча, лауреата Державної премії СРСР та Державної премії УРСР  

ім. Т. Г. Шевченка (1891–1967). 

17 – 75 років від дня народження Мітченка Віталія Степановича, укра-

їнського графіка, ілюстратора, дизайнера шрифту, педагога, заслуженого діяча 

мистецтв України (1947). 

18 – 85 років від дня народження Писаренко Ніни Дмитрівни, 

української бандуристки, народної артистки України, лауреата Державної премії 

УРСР ім. Т. Г. Шевченка (1937). 

19 – 135 років від дня народження Скорульського Михайла Адамовича, 

українського композитора, піаніста, диригента, педагога, заслуженого діяча 

мистецтв УРСР (1887–1950). 

– 85 років від дня народження Ткача Михайла (Михась) Михайловича, 

українського прозаїка, журналіста, заслуженого працівника культури України 

(1937). 

– 80 років від дня народження Будянського Василя Івановича, україн-

ського актора, майстра художнього слова, поета, драматурга, заслуженого арти-

ста України (1942–2018). 

– 80 років від дня народження Станковича Євгена Федоровича, україн-

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

України, Героя України,  лауреата Державної премії УРСР ім. Т. Г. Шевченка 

(1942). 

– 65 років від дня народження Семенюка Василя Івановича, 

українського живописця, графіка, педагога, народного художника України 

(1957). 

20 – 75 років від дня народження Княжковської Неллі Євгенівни, укра-

їнської художниці декоративно-ужиткового мистецтва, живописця, заслуженого 
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художника України (1947). 

–  60 років від дня народження Вакуленко Надії Вікторівни, української 

майстрині декоративно-ужиткового мистецтва (вишивка), заслуженого майстра 

народної творчості України (1962). 

21 – 190 років від дня народження Ніщинського Петра Івановича 
(псевд. – Петро Байда), українського композитора, поета-перекладача, педагога 
(1832–1896). 

– 60 років від дня народження Куща Павла Вікторовича, українського 
прозаїка-гумориста, журналіста (1962). 

22 – 100 років від дня народження Бельського Юрія, українського 
актора та режисера у Канаді (1922–2004). 

– 85 років від дня народження Цекова Юрія Івановича, українського 
письменника,  публіциста, літературознавця, видавця, громадського діяча 
(1937–2021). 

– 75 років від дня народження Шестопалова Валентина Микитовича, 
українського актора театру і кіно, театрального діяча, режисера, народного 
артиста України (1947–2013). 

23 – 150 років від дня народження та 70 років від дня смерті 
Крушельницької Соломії Амвросіївни, української оперної співачки (лірико-
драматичне сопрано), педагога, заслуженого діяча мистецтв УРСР (1872–
16.11.1952). 

– 65 років від дня народження Тиможинського Віктора Анатолійовича, 
українського композитора, педагога, заслуженого діяча мистецтв України (1957). 

24 – 75 років від дня народження Храпачова Вадима Юрійовича, укра-
їнського композитора, педагога, заслуженого діяча мистецтв України (1947–
2017). 

– 70 років від дня народження Богуцького Юрія Петровича, україн-

ського культуролога, культурного, політичного та державного діяча, за-

служеного діяча мистецтв України (1952–2019). 

– 60 років від дня народження Савадова Арсена Володимировича, укра-

їнського живописця, медіахудожника та фотографа вірменського походження 

(1962). 

25 – 100 років від дня народження Гошовського Володимира 

Леонідовича, українського фольклориста та етномузиколога (1922–1996). 

– 90 років від дня народження Солов’яненка Анатолія Борисовича, 

українського оперного і камерного співака (лірико-драматичний тенор), 

громадського діяча, народного артиста СРСР, Героя України, лауреата 

Державної премії СРСР та Державної премії України ім. Т. Г. Шевченка (1932–

1999). 

26 – 190 років від дня народження Сокальського Петра Петровича, 

українського композитора, фольклориста, публіциста, музично-громадського 

діяча (1832–1887). 

– 85 років від дня народження Манойла Анатолія Федоровича, україн-
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ського театрального актора, народного артиста України (1937). 

– 80 років від дня народження Зацеркляного Миколи Григоровича, 

українського майстра декоративно-ужиткового мистецтва (художня обробка 

дерева), заслуженого майстра народної творчості України (1942–2011). 

27 – 150 років від дня народження Світлицького Григорія Петровича, 

українського живописця, графіка, музиканта-скрипаля, композитора, педагога, 

народного художника УРСР (1872–1948). 

– 130 років від дня народження Надемського Миколи Захаровича, 

українського актора театру і кіно, театрального режисера (1892–1937). 

– 75 років від дня народження Когута Івана Михайловича, українського 

художника декоративно-ужиткового мистецтва, дизайнера, педагога (1947). 

– 70 років від дня народження Смоляка Богдана Федоровича, україн-

ського письменника, літературного критика, редактора, видавця (1952). 

28 – 85 років від дня народження Губської Валентини Юріївни, україн- 

ської театральної актриси, заслуженої артистки України (1937).  

 29 – 170 років від дня народження Закржевського Юліана 

Федоровича, українського та російського оперного і камерного співака 

(драматичний тенор), педагога (1852–1915). 

– 150 років від дня народження Роздольського Осипа Івановича, україн-

ського богослова, філолога, перекладача, фольклориста, етнографа, педагога 

(1872–1945). 

– 75 років від дня народження Шпаковського Віктора Миколайовича, 

українського живописця, заслуженого художника України (1947–2004). 

30 – 85 років від дня народження Сильвестрова Валентина 

Васильовича, українського композитора, народного артиста України, лауреата 

Державної премії України ім. Т. Г. Шевченка (1937). 

– 75 років від дня народження Вакалюка Валерія Анатолійовича, укра-

їнського художника декоративно-ужиткового мистецтва (кераміка; 1947). 

          – 80 років від дня смерті Кобелєва Олександра Васильовича, україн-                                

ського архітектора та педагога (1860–1942). 
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ЖЖОО ВВТТ ЕЕ НН ЬЬ  

1 – 125 років від дня народження Кулик Олександри Василівни, україн- 

ської майстрині декоративно-ужиткового мистецтва (вишивка), педагога (1897–

1973). 

– 125 років від дня народження Поліщука Валер’яна Львовича, україн-

ського письменника, публіциста, літературного критика (1897–1937). 

3 – 170 років від дня народження Костанді Киріака Костянтиновича, 

українського живописця, педагога, культурно-громадського діяча (1852–1921). 

– 70 років від дня народження Апасяна Ігоря Карповича, українського 

кінорежисера, сценариста, заслуженого діяча мистецтв України (1952–2008). 

4 – 115 років від дня народження Засенка Олексія (Олекса) 

Єлисейовича, українського літературознавця, письменника, літературного 

критика, перекладача, педагога, лауреата Державної премії УРСР ім. Т. Г. 

Шевченка (1907–1993). 

– 65 років від дня народження Олеся Ільченка (справж. – Ільченко 

Олександр Григорович), українського поета, прозаїка, сценариста (1957). 

– 150 років від дня смерті Даля Володимира Івановича, українського  та 

російського письменника, лексикографа та етнографа данського походження  

(1801–1872). 

5 – 140 років від дня народження Гаврилка Михайла Омеляновича, 

українського поета, графіка, скульптора (1882–1920). 

7 – 90 років від дня народження Кринициної Маргарити Василівни, 
української кіноактриси, народної артистки України, лауреата Державної премії 
України ім. О. Довженка (1932–2005). 

8 – 140 років від дня народження Єрофеїва Івана Федоровича, україн-
ського письменника, етнографа, фольклориста, літературознавця (1882–1953). 

– 85 років від дня народження Портного Бориса Яковича, українського 
живописця, графіка, заслуженого художника України (1937–2006). 

9 – 140 років від дня народження Березовського Володимира 

Семеновича, українського хорового диригента, композитора (1882–1956). 
– 110 років від дня народження Маргарити Андрієвич (справж. – Крамар 

Харитина Андріянівна), української театральної актриси, драматурга, прозаїка 
(1912–1992). 

– 70 років від дня народження Цидельковського Семена Ісааковича, укра-

їнського поета, прозаїка, мемуариста, імпресаріо, заслуженого діяча мистецтв 

України (1952–2012). 

10 – 145 років від дня народження Бурячка (справж. – Боряк) Івана 

Мартиновича, українського художника театру, графіка, живописця, одного із 

засновників професійного українського театрально-декораційного мистецтва 

(1877–1936). 
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– 75 років від дня народження Матвієнко Ніни Митрофанівни, україн-

ської співачки (сопрано), культурно-громадського діяча, народної артистки 

України, Героя України, лауреата Державної премії УРСР  

ім. Т. Г. Шевченка (1947). 

11 – 80 років від дня народження Яворівського Володимира 

Олександровича, українського письменника, журналіста, сценариста, 

громадсько-політичного діяча, лауреата Державної премії УРСР ім.  

Т. Г. Шевченка (1942–2021). 

12 – 130 років від дня народження Високова Василя Федоровича, 

українського театрального актора, режисера, педагога, народного артиста УРСР 

(1892–1969). 

– 90 років від дня народження Чеканюка Вілена Андрійовича, укра-

їнського живописця, педагога, народного художника України (1932–2000). 

13 – 130 років від дня народження Мануйлович Софії Андріанівни, 

української театральної актриси, режисера, драматурга (1892–1971). 

14 – 130 років від дня народження Юхименка Івана Яковича, 

українського театрального актора, режисера, педагога, заслуженого артиста 

УРСР (1892–1943). 

– 55 років від дня народження Гончаренко Марини Анатоліївни, україн-

ської хорової диригентки, співачки (мецо-сопрано), педагога, народної артистки 

України (1967). 

15 – 120 років від дня народження Штогаренка Андрія Яковича, укра-

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

СРСР, Героя Соціалістичної Праці, лауреата державних премій СРСР та 

Державної премії УРСР ім. Т. Г. Шевченка (1902–1992). 

16 – 125 років від дня народження Крамаренка Андрія Івановича, 

українського театрального актора, педагога, народного артиста УРСР (1897–

1976).  

– 90 років від дня народження Шаха Романа Юрійовича, українського 

художника декоративно-ужиткового мистецтва (скло), народного художника 

України (1932–2005). 

– 75 років від дня народження Кузьменка Олександра Федоровича, 

українського актора театру і кіно, народного артиста України (1947). 

17 – 85 років від дня народження Нестеренка Володимира 

Михайловича, українського режисера театру, масових свят та видовищ, 

педагога, народного артиста України (1937–2014). 

– 85 років від дня народження Суржиної Нонни Андріївни, української 

оперної і камерної співачки (мецо-сопрано), педагога, народної артистки СРСР, 

лауреата Державної премії УРСР ім. Т. Г. Шевченка (1937). 
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– 75 років від дня народження Кукоренчука Володимира Вікторовича, 

українського кінооператора, педагога, заслуженого діяча мистецтв України, 

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

18 – 110 років від дня народження Шелюшка Миколи 

Володимировича, українського співака (тенор), педагога, заслуженого діяча 

мистецтв УРСР (1912–1983). 

– 75 років від дня народження Інюточкіна Олександра Олександро-

вича, українського театрального режисера, педагога, заслуженого діяча 

мистецтв України (1947). 

19 – 100 років від дня народження Нечипоренка Сергія Григоровича, 

українського художника декоративно-ужиткового мистецтва (художній 

текстиль), педагога, народного художника України (1922–2014). 

– 85 років від дня народження Безніска Євгена Івановича, українського 

графіка, монументаліста, народного художника України, лауреата Національної 

премії України імені Тараса Шевченка (1937–2015). 

– 60 років від дня народження Гурбанова Сейфаддина Аліогли, україн-

ського скульптора, народного художника України, заслуженого художника 

Азербайджану (1962). 

20 – 180 років від дня народження Демченка Якова Григоровича, укра-

їнського фольклориста та публіциста, громадського діяча (1842–1912). 

– 140 років від дня народження Гречнєва Якова Олексійовича, 

українського та російського театрального режисера, педагога, заслуженого 

артиста УРСР (1882–1961). 

  – 110 років від дня народження Задора Дезидерія Євгеновича, українсь-

кого композитора, диригента, музиканта, фольклориста, педагога, заслуженого 

діяча мистецтв УРСР (1912–1985). 

– 65 років від дня народження Коваль Олександри Андріївни, україн-

ського книгознавця, видавця, громадського діяча (1957). 

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

ського артиста розмовного жанру, конферансьє, режисера масових заходів, 

народного артиста України (1957). 

21 – 140 років від дня народження Ткача Клима Автономовича, україн-

ського поета, громадського діяча (1882–1943). 

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

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

22 – 100 років від дня народження Кравцова Тараса Сергійовича, 

українського музикознавця, композитора, педагога, заслуженого діяча мистецтв 

України (1922–2013). 

– 100 років від дня народження Кривохатського Ігоря Миколайовича, 
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українського кінорежисера-документаліста (1922–1999). 

– 100 років від дня народження Толочка Віктора Івановича, 

українського живописця, народного художника України (1922–2006). 

23 – 100 років від дня народження Вінницького Омеляна Марковича, 

українського диригента, заслуженого діяча мистецтв України (1922–1993). 

– 75 років від дня народження Голубенка-Бакунчика Георгія Андрійо-

вича, українського письменника-гумориста, драматурга, сценариста, заслу-

женого діяча мистецтв України (1947–2014). 

– 70 років від дня народження Гирича Віктора Сергійовича, україн-

ського театрального режисера, педагога, народного артиста України (1952). 

24 – 155 років від дня народження Біляшівського Миколи Федотовича, 

українського археолога, етнографа, мистецтвознавця, культурно-громадського 

діяча (1867–1926). 

– 140 років від дня народження Дністрянської Софії Львівни, 

української піаністки, педагога, музичного критика (1882–1956). 

 25 – 90 років від дня народження Савадова Володимира Яремовича, 

українського живописця, графіка, заслуженого художника України (1932–2010). 

– 80 років від дня народження Ігнатенко Людмили Сергіївни, україн-

ської актриси театру і кіно, заслуженої артистки України (1942). 

– 75 років від дня народження Кіщук Лілії Миколаївни, української 

художниці монументального та декоративно-ужиткового мистецтва (художня 

обробка дерева; 1947). 

– 75 років від дня народження Шейко-Медведєвої Нелі Семенівни, 

української поетеси, драматурга, прозаїка, театрального критика (1947). 

– 70 років від дня народження Вишневського Анатолія Володимирови-

ча, українського кінорежисера, заслуженого діяча мистецтв України (1952). 

– 70 років від дня народження Курика Дмитра Миколайовича, українсь-

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

педагога, заслуженого майстра народної творчості України (1952). 

– 70 років від дня народження Ширмана Романа Натановича, українсь-

кого кінорежисера-документаліста, сценариста, педагога, заслуженого діяча 

мистецтв України (1952). 

26 – 150 років від дня народження Кишакевича Йосифа Маркеловича, 

українського композитора та хорового диригента, священника (1872–1953). 

– 80 років від дня народження Мовчанюка Григора Павловича, україн-

ського поета, літературознавця, перекладача (1942–2018). 

– 75 років від дня народження Криштофовича В’ячеслава Сиґізмундо-

вича, українського кінорежисера, сценариста, педагога, заслуженого діяча 

мистецтв України (1947). 
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– 75 років від дня народження Матешко Ольги Миколаївни, української 

кіноактриси, педагога, заслуженої артистки України (1947). 

27 – 100 років від дня народження Клим Параски Фоківни, української 

майстрині декоративно-ужиткового мистецтва (вишивка, ткацтво, 

писанкарство), заслуженого майстра народної творчості України (1922–1997). 

– 100 років від дня народження Рапопорта Бориса Наумовича, українсь-

кого живописця (1922–2006). 

– 75 років від дня народження Косарєвої Ніни Сергіївни, української 

майстрині декоративно-ужиткового мистецтва (художня обробка шкіри), 

заслуженого майстра народної творчості України (1947–2012). 

28 – 160 років від дня народження Степана Яновича (справж. – Курбас 

Степан Пилипович), українського актора і режисера, співака (тенор), батька 

режисера Леся Курбаса (1862–1908). 

– 150 років від дня народження Пархоменка Терентія Макаровича, 

українського кобзаря (тенор; 1872–1910). 

– 85 років від дня народження Бурбана Володимира Яковича, україн-

ського публіциста, перекладача, журналіста, заслуженого працівника культури 

України (1937). 

29 – 85 років від дня народження Гнатіва Миколи-Ярослава Миколайо-

вича, українського прозаїка, історика, літературознавця, науковця, громадського  

діяча,  лауреата Національної премії України імені Тараса Шевченка (1937–

2015). 

30 – 140 років від дня народження Бойчука Михайла Львовича, україн- 

ського художника-монументаліста, графіка, фундатора самобутньої школи в 

українському мистецтві 20-х рр. ХХ ст. (1882–1937). 

– 120 років від дня народження Дубовика Леонтія (Лесь) Федоровича, 

українського театрального режисера, педагога, народного артиста УРСР, 

лауреата Державної премії СРСР (1902–1952). 

31 – 100 років від дня народження Полякова Анатолія Васильовича, 

українського театрознавця, педагога, заслуженого діяча мистецтв України 

(1922–2005).
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      ЛЛ ИИ СС ТТ ОО ПП АА ДД  

1 – 100 років від дня народження Говді Петра Івановича, українського 

мистецтвознавця, редактора, педагога, музеєзнавця, заслуженого діяча мистецтв 

УРСР (1922–1991). 

– 90 років від дня народження Христич Зої Петрівни, української 

оперної та камерної співачки (ліричне сопрано), педагога, народної артистки 

України (1932–2016). 

– 80 років від дня народження Боярчука Дмитра Івановича, українсь-

кого прозаїка, заслуженого журналіста України (1942). 

– 70 років від дня народження Мустафаєва Фемія Мансуровича, україн-

ського співака (ліричний баритон) кримськотатарського походження, педагога, 

народного артиста України (1952). 

3 –  130 років від дня народження Кричевської Олени Євгенівни, україн-

ської художниці-живописця в США (1892–1964). 

– 85 років від дня народження Литвинова Анатолія Васильовича, укра-

їнського артиста розмовного жанру, народного артиста України (1937–2012). 

– 70 років від дня народження Леся Подерв’янського (повне ім’я –

Олександр Сергійович), українського живописця, графіка, сценографа, 

драматурга (1952). 

4 – 150 років від дня народження Лепкого Богдана Сильвестровича, 

українського письменника, перекладача, літературознавця, історика літератури, 

художника, видавця, педагога, громадсько-культурного діяча (за ін. даними 

09.11.1872 – 1941). 

– 110 років від дня народження та 50 років від дня смерті Івченка 

Віктора Іларіоновича, українського кінорежисера, театрального актора і 

режисера, педагога, народного артиста УРСР, лауреата Державної премії УРСР 

ім. Т. Г. Шевченка (за ін. даними 09.11.1912 – 06.11.1972).   

– 60 років від дня смерті Мар’яненка (справж. – Петлішенко) Івана 

Олександровича, українського актора театру і кіно, театрального режисера, 

педагога, народного артиста СРСР (1878–1962). 

5 – 125 років від дня народження Авдієнка Якова Павловича, українсь-

кого кінорежисера-документаліста, оператора, сценариста, педагога,  

заслуженого діяча мистецтв України (1897–1994). 

6 – 175 років від дня народження Новицького Якова Павловича, україн-

ського фольклориста, етнографа, археолога, педагога, краєзнавця (1847–1925). 

– 125 років від дня народження Борзяка Дмитра Семеновича, україн-

ського письменника, педагога (1897–1939). 

–  60 років від дня народження Коломейця Василя Петровича, 

українського артиста балету, балетмейстера, педагога, народного артиста 
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України (1962). 

7 – 165 років від дня народження та 90 років від дня смерті Багалія 

Дмитра Івановича, українського історика, етнографа, археолога, бібліографа, 

бібліотеко- і музеєзнавця, педагога, громадського діяча (1857–09.02.1932). 

– 80 років від дня народження Грабовського Віктора Никаноровича, 

українського поета, перекладача, літературознавця, літературного критика, 

журналіста, сценариста, заслуженого діяча мистецтв України (1942). 

8 – 140 років від дня народження Байди-Суховія Дмитра Михайловича, 

українського актора театру і кіно, режисера, співака-бандуриста, одного із 

організаторів українського кінематографа (1882–1974). 

–  125 років від дня народження Халабудного Якова Романовича, україн-

ського майстра декоративно-ужиткового мистецтва (різьблення по дереву, 

скульптура малих форм; 1897–1949). 

– 100 років від дня народження Білецького Платона Олександровича, 

українського живописця, мистецтвознавця, лауреата Державної премії УРСР 

ім. Т. Г. Шевченка (1922–1998). 

10 – 150 років від дня народження Букиника Михайла Овсійовича, 

українського віолончеліста, композитора, педагога та музичного критика в 

США (1872–1947, за ін. даними 1953). 

11 – 120 років від дня народження Проценка Андрія Федоровича, 

українського флейтиста, педагога, заслуженого артиста УРСР (1902–1984). 

13 – 165 років від дня народження Халанського Михайла Гордійовича, 

українського та російського фольклориста, мовознавця, історика літератури 

(1857–1910). 

– 130 років від дня народження Горняткевича Дем’яна Антоновича, 

українського живописця та мистецтвознавця у США, дослідника історії 

українського мистецтва (1892–1980). 

– 130 років від дня народження Риженка Якова Омеляновича, 

українського етнографа, мистецтвознавця, музейного діяча (1892–1974). 

– 85 років від дня народження Кіндрачука Остапа Юрійовича, 

українського кобзаря, бандуриста, культурно-громадського діяча (1937). 

– 75 років від дня народження Слєпченка Володимира Павловича, 

українського живописця, графіка, монументаліста, педагога, народного 

художника України (1947). 

14 – 125 років від дня народження Бабіївни Ганни Іллівни, української 

актриси театру і кіно (1897–1979). 

– 110 років від дня народження Малишка Андрія Самійловича, україн-

ського поета, перекладача, літературного критика, журналіста, сценариста, 

громадського і політичного діяча, лауреата державних премій СРСР та Державної 
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премії УРСР ім. Т. Г. Шевченка (1912–1970). 

– 85 років від дня народження Паламарчук Антоніни Феофанівни, укра-

їнської театральної актриси, народної артистки України (1937–2011). 

– 70 років від дня народження Сазанського Анатолія Григоровича (літ. 

псевдонім – Мандрівний Поет), українського поета, публіциста (1952). 

– 65 років від дня народження Єгорової Ганни Володимирівни, україн-

ської художниці-живописця, заслуженого художника України (1957). 

– 70 років від дня смерті Кричевського Василя Григоровича, 

українського живописця, графіка, майстра декоративно-ужиткового мистецтва, 

архітектора, художника театру і кіно, мистецтвознавця, заслуженого діяча 

мистецтв УРСР (1873–1952).  

16 – 130 років від дня народження Барсамова Миколи Степановича, 

українського живописця і мистецтвознавця, заслуженого працівника культури 

УРСР (1892–1976). 

17 – 135 років від дня народження Шумського (справж. – Шомін) Юрія 

Васильовича, українського актора театру і кіно, режисера, народного артиста 

СРСР, лауреата державних премій СРСР (1887–1954). 

19 – 70 років від дня народження Простопчука Василя Васильовича, 

українського поета, прозаїка, сатирика, заслуженого журналіста України (1952–

2019). 

– 70 років від дня народження Прудника Михайла Васильовича, 

українського письменника, гумориста, заслуженого журналіста України (1952). 

–  60 років від дня народження Пашковського Євгена Володимировича, 

українського письменника, лауреата Національної премії України імені Тараса 

Шевченка (1962). 

20 – 305 років від дня народження Кониського Григорія (чернече ім’я – 

Георгій) Осиповича, українського філософа, письменника, педагога, 

церковного і культурного діяча (1717–1795). 

– 130 років від дня народження Грабовського Еміліана Романовича, 

українського живописця та графіка (1892–1955). 

– 60 років від дня народження Опалинського Романа Станіславовича, 

українського живописця, заслуженого художника України (1962). 

21 – 135 років від дня народження Роменського Михайла Даміановича, 

українського оперного співака (бас), народного артиста УРСР (1887–1971). 

– 120 років від дня народження Волненка Анатолія Никоновича, україн-

ського художника театру, педагога, заслуженого діяча мистецтв УРСР (1902–

1965). 

– 100 років від дня народження Бєльського Михайла Гавриловича, 

українського живописця, громадського діяча, народного художника України 

(1922–1994). 

– 70 років від дня народження Якутовича Сергія Георгійовича, укра-
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їнського живописця, графіка, книжкового ілюстратора, народного художника 

України, лауреата Національної премії України імені Тараса Шевченка (1952–

2017). 

22 – 100 років від дня народження Вовка Олександра Івановича, 

українського живописця, заслуженого художника України (1922–2004). 

– 90 років від дня народження Зуба Петра Григоровича, українського 

письменника, заслуженого працівника культури України (1932–2007). 

       24 – 160 років від дня народження Тогобочного (справж. – Щоголєв) Івана 

Андрійовича, українського драматурга, актора, режисера та антрепренера 

(1862–1933). 

– 110 років від дня народження Виноградова Віктора Григоровича, 

українського театрального актора і режисера, заслуженого артиста УРСР (1912–

1986). 

26 – 140 років від дня народження Капельгородського Пилипа Йосипо-

вича, українського поета, прозаїка, публіциста, сходознавця (1882–1938). 

– 110 років від дня народження Канішевського (Канишевський) 

Григорія Митрофановича, українського театрального актора і режисера, 

педагога, народного артиста України (1912–1991). 

– 100 років від дня народження Батога Миколи Івановича, українського 

мистецтвознавця, графіка, педагога, музейного та громадського діяча (1922–

2008).   

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

ського поета-пісняра, сценариста, народного артиста України, лауреата 

Державної премії УРСР ім. Т. Г. Шевченка (1932–2007). 

27 – 110 років від дня народження Пільцер Марії Людвігівни, 

української театральної актриси, заслуженої артистки УРСР (1912–1976). 

           –  100 років від дня народження Рак Анастасії Трохимівни, української 

майстрині народного малярства, заслуженого майстра народної творчості 

України (1922–2014). 

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

їнського графіка (1952). 

28 – 75 років від дня народження Купрієнка Леоніда Павловича, 

українського художника монументально-декоративного мистецтва (художня 

обробка дерева; 1947). 

29 – 145 років від дня народження Щербаківського Данила 

Михайловича, українського мистецтвознавця, історика, етнографа, археолога, 

педагога, фундатора музейної справи в Україні (1877–1927). 

– 80 років від дня народження Бачинської-Сельської Агнеси Олек-

сандрівни, української художниці-живописця, педагога (1942). 
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          ГГ РРУУДД ЕЕ НН ЬЬ  

1 – 85 років від дня народження Содомори Андрія Олександровича, 

українського перекладача, письменника, науковця (1937). 

 –  75 років від дня народження Ножинової Неллі Василівни, української 

театральної актриси, співачки (лірико-колоратурне сопрано), педагога, народної 

артистки України (1947). 

2 – 85 років від дня народження Осадчука Петра Ілліча, українського 

поета, перекладача, публіциста, літературного критика, громадсько-політичного 

діяча (1937–2014). 

  3 – 300 років від дня народження Сковороди Григорія Савича, україн-

ського просвітителя-гуманіста, філософа, богослова, поета, педагога, музиканта 

(1722–1794). 

– 125 років від дня народження та 50 років від дня смерті Головка Андрія 

Васильовича, українського письменника, літературного критика, сценариста, 

лауреата Державної премії УРСР ім. Т. Г. Шевченка (1897–05.12.1972). 

– 120 років від дня народження Штільмана Іллі Ніссоновича, україн-

ського живописця, заслуженого діяча мистецтв УРСР (1902–1966). 

– 85 років від дня народження Сльоти Івана Михайловича, українського 

хорового диригента, педагога, народного артиста України (1937–2014). 

4 – 110 років від дня народження Вахняка Євгена Дмитровича, україн-

ського хорового диригента, композитора, педагога, народного артиста України 

(1912–1998). 

– 90 років від дня народження Тимошенка Олега Семеновича, україн-

ського хорового диригента, педагога, громадського діяча, народного артиста 

України (1932–2010). 

5 – 90 років від дня народження Задора, української фольклористки, 

музикознавця, етномузиколога (1932). 

– 85 років від дня народження Жежера Анатолія Михайловича, україн-

ського живописця, заслуженого художника України (1937–2020). 

6 – 85 років від дня народження Шкляревського Георгія Яковича, 

українського кінорежисера, педагога, заслуженого діяча мистецтв України 

(1937). 

– 30 років від дня смерті Майбороди Георгія Іларіоновича, українського 

композитора, педагога, громадського діяча, народного артиста СРСР, лауреата 

Державної премії УРСР ім. Т. Г. Шевченка (1913–1992). 

8 – 130 років від дня народження Тарновської Марії Миколаївни, 

української письменниці у США (1892–1975). 

– 115 років від дня народження Домінчена Климентія Яковича, 

українського композитора, диригента, народного артиста України, лауреата 
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Державної премії УРСР ім. Т. Г. Шевченка (1907–1993). 

– 95 років від дня народження Манойла Миколи Федоровича, україн-

ського оперного співака (баритон), педагога, громадського діяча, народного 

артиста СРСР (1927–1998). 

 – 85 років від дня народження Огренича Миколи Леонідовича, 

українського оперного співака (тенор), педагога, народного артиста України 

(1937–2000). 

– 85 років від дня народження Олійника Олександра Авакумовича, 

українського художника монументального та декоративно-ужиткового мистецт-

ва (кераміка), заслуженого художника України (1937–2020). 

– 75 років від дня народження Мужчиля Віктора Степановича, україн-

ського композитора, диригента, педагога, заслуженого діяча мистецтв України 

(1947). 

9 – 125 років від дня народження Бориса Тена (справж. – Хомичевський 

Микола Васильович), українського поета і перекладача, священника, 

заслуженого діяча польської культури (1897–1983). 

– 100 років від дня народження Стецюка Якова Нестеровича, 

українського письменника (1922–1980). 

10 – 65 років від дня народження Касьян Тетяни Костянтинівни, 

української художниці декоративно-ужиткового мистецтва (батик), педагога, 

заслуженого художника України (1957). 

11 – 160 років від дня народження Пасюги Степана Артемовича, 

українського кобзаря (1862–1933). 

– 50 років від дня народження Сеітаблаєва Ахтема Шевкетовича,  

українського кінорежисера, актора театру і кіно, сценариста, телеведучого, 

громадського діяча кримськотатарського походження, заслуженого артиста АРК 

(1972). 

12 – 85 років від дня народження Сірого Валентина Павловича, 

українського графіка, заслуженого художника України (1937–2021). 

– 120 років від дня смерті Грабовського Павла Арсеновича, 

українського поета, перекладача, публіциста, літературного критика, 

громадсько-політичного діяча (1864–1902). 

13 – 150 років від дня народження Крайнєва Данила Карповича, 

українського живописця, педагога, культурно-громадського діяча, заслуженого 

діяча мистецтв УРСР (1872–1949). 

– 145 років від дня народження Леонтовича Миколи Дмитровича, 

українського композитора, хорового диригента, піаніста, педагога, збирача 

музичного фольклору, музично-громадського діяча (1877–1921). 

–  95 років від дня народження Сверстюка Євгена Олександровича, 
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українського поета, публіциста, літературного критика, лауреата Державної 

премії України ім. Т. Г. Шевченка (1927–2014). 

14 – 70 років від дня народження Шуха Михайла Аркадійовича, 

українського композитора, педагога, диригента, заслуженого діяча мистецтв 

України (1952–2018). 

15 – 80 років від дня народження Селезінки Михайла Миколайовича, 

українського графіка, живописця, народного художника України (1942). 

16 – 125 років від дня народження Єнакієва Якова Івановича, 

українського та російського оперного співака (драматичний тенор; 1897–1945). 

17 – 125 років від дня народження Корецького Леоніда Михайловича, 

українського організатора кіновиробництва, заслуженого працівника культури 

УРСР (1897–1980). 

         – 85 років від дня народження Гонти Марії Євгенівни, української 

театральної актриси та співачки (сопрано), заслуженої артистки України (1937). 

          18 – 130 років від дня народження Куліша Миколи Гуровича, 

українського драматурга, педагога, громадського діяча (1892–1937). 

– 85 років від дня народження Ткаченка Бориса Івановича, українського 

письменника, публіциста, етнографа, фольклориста, краєзнавця (1937). 

19 – 130 років від дня народження Файнтуха Якова Самійловича, 

українського композитора, педагога (1892–1974).  

  – 125 років від дня народження Бабія Адама Миновича, українського 

диригента, музикознавця, педагога (1897–1937). 

          – 100 років від дня народження Горлицької Надії Гаврилівни, україн-

ської майстрині декоративно-ужиткового мистецтва (вишивка), громадського 

діяча, заслуженого майстра народної творчості України (1922–2006). 

– 95 років від дня народження Шутька Миколи Олексійовича, укра-

їнського актора театру і кіно, народного артиста України (1927–2010). 

– 80 років від дня народження Корнелюка Миколи Онуфрійовича, 

українського художника декоративно-ужиткового мистецтва (ручне ткацтво, 

моделювання одягу), заслуженого майстра народної творчості України (1942). 

– 80 років від дня народження Шпака Миколи Олексійовича, україн-

ського диригента, музиканта, заслуженого діяча мистецтв України (1942–2003). 

20 – 215 років від дня народження Лозинського Йосипа Івановича, 

українського етнографа, публіциста, мовознавця, священника (1807–1889).  

22 – 85 років від дня народження Онуфрійчука Миколи Антоновича, 

українського письменника, перекладача, публіциста, заслуженого працівника 

культури України (1937). 

23 – 90 років від дня народження Рябова Олега Михайловича, 

українського диригента, народного артиста України (1932–1996).  
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24 – 125 років від дня народження Маценка Павла Пилиповича, україн-

ського музикознавця, педагога, композитора, хорового диригента у діаспорі 

(1897–1991). 

– 85 років від дня народження Гайденка Анатолія Павловича, україн-

ського композитора, педагога, заслуженого діяча мистецтв України (1937).  

– 85 років від дня народження Чорновола В’ячеслава Максимовича, 

українського публіциста, журналіста, літературного критика, видавця, 

політичного та державного діяча, Героя України, лауреата Державної премії 

України ім. Т. Г. Шевченка (1937–1999). 

– 80 років від дня народження Кириченка Миколи Михайловича, укра-

їнського баяніста, концертмейстера, педагога, заслуженого артиста України 

(1942–2013). 

– 75 років від дня народження Слободян Зої Романівни, української 

художниці-живописця, художниці декоративно-ужиткового мистецтва (різьба по 

дереву та інкрустація), композитора, співачки (ліричне сопрано), заслуженого 

працівника культури України (1947). 

26 – 85 років від дня народження Бабенко Алли Григорівни, української 

театральної актриси, режисера, народної артистки України (1937). 

– 85 років від дня народження Москвіної Неллі Трохимівни, української 

бандуристки, співачки (сопрано), народної артистки України (1937–2008). 

– 80 років від дня народження Шукайло Людмили Федорівни, українсь-

кої композиторки, музиканта, педагога, заслуженого діяча мистецтв України 

(1942).  

27 – 125 років від дня народження Базилевича Федора, українського 

співака (тенор), актора, режисера, театрального діяча (1897–1931). 

– 100 років від дня народження Вороняка Миколи Михайловича, 

українського диригента, композитора, хормейстера, музиканта, заслуженого 

працівника культури УРСР (1922–1974). 

– 100 років від дня народження Гордона Ізмаїла Борисовича, україн-

ського поета (1922–2008). 

– 85 років від дня народження Пажимського Олександра Матвійовича, 

українського краєзнавця, етнографа, художника декоративно-ужиткового 

мистецтва (розпис), заслуженого майстра народної творчості України (1937).  

– 70 років від дня народження Рубинського Олексія Юрійовича, україн-

ського театрального актора і режисера, драматурга, художника-графіка, 

педагога,  театрального діяча, народного артиста України (1952–2021). 

28 – 120 років від дня народження Берковича Ісаака Яковича, 

українського композитора, піаніста, педагога (1902–1972). 

–  100 років від дня народження Демченко Галини Олексіївни, укра-



Грудень 
 

67 

їнської поетеси, прозаїка (1922–1986).  

29 – 255 років від дня народження Болховітінова Євфимія Олексійо-

вича, українського історика, археолога, бібліографа, церковного діяча (1767–

1837). 

– 140 років від дня народження Михайлова Костянтина Миколайовича, 

українського піаніста, педагога, музично-громадського діяча, заслуженого діяча 

мистецтв УРСР (1882–1961). 

– 100 років від дня народження Югая Володимира Миколайовича, 

українського живописця, заслуженого художника України (1922–1997). 

– 50 років від дня народження Нищука Євгена Миколайовича, 

українського актора театру, кіно і дубляжу, державного та громадського діяча, 

народного артиста України (1972). 

– 50 років від дня народження Силенка Тараса Вікторовича, 

українського кобзаря, заслуженого артиста України (1972–2021). 

30 – 110 років від дня народження Сови Андрія Корнійовича, 

українського актора кіно і театру, майстра художнього слова, педагога, 

народного артиста України (1912–1994). 

– 70 років від дня народження Сидоренко Ольги Миколаївни, українсь-

кої актриси театру і кіно, народної артистки України (1952). 

– 60 років від дня народження Білялова Біляла Шевкетовича, українсь-

кого актора театру і кіно кримськотатарського походження, театрального 

режисера,  заслуженого діяча мистецтв України (1962). 

  31 – 145 років від дня народження Хоткевича Гната Мартиновича, 

українського письменника, актора, режисера, мистецтвознавця, бандуриста, 

композитора, етнографа, педагога, театрального і громадсько-політичного діяча 

(1877–1938). 

– 130 років від дня народження Семенка Михайла (Михайль) Васильо-

вича, українського поета, журналіста, редактора, основоположника і теоретика 

українського футуризму (1892–1937). 

– 110 років від дня народження Балієва Євгена Яковича, українського та 

російського актора театру і кіно, народного артиста України (1912–2006). 
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