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Пам’ятні віхи мистецтва 2016 року: Календар знаменних дат / укладач  

С. Латкіна; ред.: В. Білявська; КЗ “Дніпропетровська обласна бібліотека   

для  молоді ім. М. Свєтлова”. – Дніпропетровськ, 2015. – 55 с. 

 

 

Відділ мистецтв Дніпропетровської обласної бібліотеки для молоді 

ім. М. Свєтлова, враховуючи потреби закладів освіти, культури і 

мистецтва в інформації про мистецтвознавчі ювілейні і  пам’ятні дати, 

підготував випуск цього календаря. 

Події світової, вітчизняної та регіональної культури подаються в 

хронологічному порядку. 

У календарі підкреслено лінією ювілейні дати, пов’язані з 

Дніпропетровщиною. 

Гадаємо, що видання надасть багато корисної та цікавої інформації 

фахівцям і  молодим шанувальникам мистецтва. 
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1 січня Новорічне свято 

 

2 січня                            115 років від дня народження  

                               Григорія Яковича Козаченка (1901–1970), 

                              українського актора 

 

                               85 років від дня народження  

                               Миколи Андрійовича Давидова (1931),  

                               українського баяніста, педагога, мистецтвознавця 

  

                               80 років від дня народження  

                               Володимира Івановича Когута (1936), 

                               українського хореографа 
 

4 січня              135 років від дня народження 

Георгия Андрійовича Бакланова  
(Баккіс) (1881-1938), російського співака 

 

5 січня               95 років від дня народження  

 Данила Даниловича Федоряченка  

 (1921), українського театрального діяча 

 

6 січня              Святвечір. Багата кутя 

 

105 років від дня народження  

Миколи Опанасовича Крючкова  

(1911-1994), російського кіноактора 

 

7 січня              Різдво Христове 

 

8 січня             130 років від дня народження  

Степана Йосиповича Шкурата (1886-1973), 

          українського актора 
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8 січня                   1931 р. – у с. Андріївка Бердянського району Запорізької                

                                області народився  Костянтин Іванович Чеканьов,   

                                заслужений художник України   

                                (85 років від дня  народження). 

 

9 січня                 105 років від дня народження  

 Василя Федоровича Мироненка (1911-1964), 

 українського графіка 

 

12 січня   105 років від дня народження 

  Ольги Йосифівни Юровської (1911- 1977), 

української актриси 

 

13 січня  Щедра кутя 

 

                              105 років від дня народження  

Льва Григоровича Барага (1911-1995), 

російського та білоруського фольклориста і 

літературознавця 

 

14 січня  Новий рік за старим стилем 

 

                              130 років від дня народження  

                              Теодора Пасічинського (1886-1952), 

українського диригента, співака, музикознавця 

 

          135 років від дня народження  

          Василя Андрійовича Войтенка (1881–1951),  

          українського та російського співака 

 

          115 років від дня народження  

          Василя Миколайовича Симбірцева (1901–1982), 

          російського архітектора 

 

18 січня                 Святвечір водохресний. Голодна кутя 

 

                              130 років від дня народження  

Тараса Шухевича (1886-1951), 

українського піаніста та педагога 

 

          125 років від дня народження  

           Карела Покорного (1891–1962), 

          чеського скульптора 
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 18 січня               115 років від дня народження  

           Олексія Филимоновича Швачка (1901–1988),  

           українського кінорежисера 

 

19 січня      Богоявлення Господнє Водохреще 

 

 130 років від дня народження 

 Ніни Митрофанівни Левченко (Тобілевич) 

(1886-1971), української актриси 

 

 80 років від дня народження 

 Роллана Петровича Сергієнка (1936),  

українського кінорежисера 

 

                              105 років від дня народження 

 Миколи Єфремовича Педошенка  
(1911-1992), українського актора 

 

21  січня       95 років від дня народження  

Анатолія Саркісовича Арутюнянца  

(1921-1999), українського графіка 

 

 85 років від дня народження  

Мар'яна Гнатовича Тарнавського (1931), 

українського художника по склу 

 

 205 років із дня смерті  

Жана Франсуа Шальгрена (1739–1811),  

французького архітектора 

 

22  січня                День Соборності України.  

Відзначається в Україні згідно Указу Президента  

(№ 42/99 від 21 січня 1999 року) щорічно в цей день 

 (день  проголошення  у  1919  році  Акта  злуки) 

 

23 січня                115 років від дня народження  

Галини Львівни Левицької (Крушельницька) (1901–

1949),  

української піаністки, педагога 

 

24 січня                105 років від дня народження 

 Михайла Ілліча Ромма (1901-1971): 

російського кінорежисера і сценариста 
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 230 років від дня народження  

Августа Августовича Монферрана  

(Огюст Рікар де Монферран) (1786–1858), 

 російського архітектора, декоратора і рисувальника 

 

25 січня               День Тетяни 

 

 85 років від дня народження  

Вадима Михайловича Гречини 

(1931-2005), українського архітектора 

 

 285 років від дня народження  

Августа Мощинського (1731–1786),  

польського архітектора 

 

          75 років від дня народження  

Георгія Гавриловича Пустовійта (1941),  

українського скульптора 

 

155 років від дня народження  

Василя Васильовича Андрєєва 

(1861– 1918), російського музиканта, організатора і 

керівника першого російського оркестру народних 

інструментів 

 

                               95 років від дня народження  

Юрія Миколайовича Озерова (1921-2001), 

російського кінорежисера 

 

27 січня       105 років від дня народження 

 Івана Макаровича Гончара (1911–1993), 

українського скульптора, живописця, графіка,    

етнографа 

 

145 років від дня народження 

 Варвари Миколаївни Рижової (1871–1963), 

 російської актриси 

 

28 січня        130 років від дня смерті  

Петра Петровича Верещагіна  

(1834 або 1836–1886), 

російського живописця-пейзажиста 
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29 січня                95 років від дня народження  

Миколи Петровича Равицького (1921–1997),  

українського театрального діяча, режисера 

 

30 січня                75 років від дня народження  

Василя Івановича Фольварочного (1941), 

українського поета, прозаїка, драматурга 

 

31 січня                 95 років від дня народження 

 Владислава Гнатовича Стржельчика  

(1921-1995), російського актора 

 

 

 

Цього місяця виповнюється: 
175 років від дня народження 

Архипа Івановича Куїнджі (1841- 1910), 

 українського живописця-пейзажиста, педагога 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

1 лютого                      155 років від дня народження  

Генріка Антоновича Бобинського
  

(1861-1914), українського і польського піаніста, 

композитора, педагога 

2 лютого                      75 років від дня народження  

                            Олександра Петровича Короля (1941),  

                                       українського режисера 

 

3 лютого                      105 років від дня народження 

Клавдія Борисовича Птиці  
(1911- 1983), російського хорового диригента 

 

85 років від дня народження 

 Валентина Марковича Подольського (1931),  

українського скульптора 
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             135 років від дня народження  

   Якова Олександровича Протазанова 

   (1881-1945), російського кінорежисера 

 

                             135 років від дня народження  

Сергія Прокоповича Тимошенка (1881-1950), 

українського політичного і державного діяча, архітектора 

 

 135 років від дня народження  

Фернана Леже (1881–1955),  

французького художника 

 

4 лютого                       135 років від дня народження  

Григорія Миколайовича Беклемішева 

(1881-1935), українського педагога і піаніста 

 

 135 років від дна народження   

Зінаїди Никифорівни Малютіної (Бахмутова) (1881-

1976), оперної співачки, видатного  вокального педагога, 

першого  декана вокального факультету 

Катеринославської консерваторії (1919-1923).  

Померла 1976 р.  

 

5 лютого                     95 років від дня народження  

Віктора Володимировича Бабенцова (1921 - 2012),  

живописця і графіка,  

заслуженого діяча мистецтв УРСР,  

народного художника України  

 

80 років від дня народження  

Володимира Михайловича Матковського (1936), 

 українського актора і співака 

 

7 лютого                          1846 р. – у м. Павлограді народився український                 

                      драматург, доктор   медичних наук  

                      Григорій Максимович Бораковський  

                       (170 років від дня народження). 

 

8  лютого  115 років від дня народження Івана Курка 

                                          (1901-1981), українського різьбяра 

 

9  лютого                        115 років від дня народження  

                                          Макара Григоровича Гончарова (1901–1989),  

                                          українського диригента, музичного діяча 
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10  лютого                      130 років від дня народження  

                                          Євгена Теодоровича Коханенка  

                                          (справж. – Кохан) (1886–1955),  

                                          українського актора і режиссера 

 

12 лютого                       135 років від дня народження 

                                         Анни Павлівни (Матвіївна) Павлової 

                                         (1881-1931), російської артистки балету 

 

           130 років від дня народження  

           Василя Андрійовича Коссака (1886-1932), 

           українського актора, співака і режисера 

 

13 лютого    225 років від дня народження 

             Сильвестра Феодосійовича Щедріна (1791-1830), 

           російського живописця 

 

14 лютого                      День святого Валентина. 

           

18 лютого                      100 років від  дня народження  

                                         Олександра Григоровича Максименка ( 1916 ),  

                                         українського живописця.  Майстра натюрморту,          

                                         пейзажу, жанрової картини, автора чисельних   

                                         портретів. З 1972 року заслужений художник УРСР 

 

          35 років від  дня заснування Дніпродзержинського                  

          музично-драматичного театру імені Лесі України,    

         (1981) 

 

19 лютого  95 років від дня народження 

            Ярослава Антоновича Вощака (1921-1989), 

           українського і білоруського диригента 

 

 115 років від дня народження  

Ганса Грундіга (1901–1958),  

німецького художника 

 

                   105 років від дня народження 

 Сергія Михайловича Простякова (1911–?), 

російського актора  

 

 

20 лютого                      80 років від дня народження  

Миколи Івановича Мушинки (1936), 

 українського фольклориста, етнографа,  

літературознавця, мистецтвознавця і бібліографа 
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21 лютого                      115 років від дня народження  

Василя Григоровича Смекаліна (1901-1940), 

українського композитора, диригента, педагога 

 

85 років від дня народження  

Віктора Івановича Лісовола (1931),  

українського кобзаря, композитора 

 

22 лютого                      180 років від дня народження  

Порфирія Івановича Бажанського (1836-1920), 

українського композитора, фольклориста, музикознавця 

 

                              95 років від дня народження  

Джульєтти Мазіни (1921-1994), 

 італійської кіноактриси 

 

24 лютого                155 років від дня народження  

Олексія Миколайовича Лісовського (1861-1934), 

українського письменника, етнографа, 

 літературознавця, фольклориста 

 

                                         95 років від дня народження  

          Антона Михайловича Кашшая (1921-1991), 

           українського живописця-пейзажиста 

 

 95 років від дня народження  

Флоріана Абрамовича Коцюбинського (1921–1991),  

українського скульптора 

 

24 лютого                       95 років від дня народження  

 Василя Михайловича Яременка (1921), 

  українського актора 

 

25 лютого      175 років від дня народження 

  П'єра Оґюста Ренуара (1841-1919),  

          Французького живописця, графіка і скульптора 

 

                                        155 років від дня народження  

          Якова Васильовича Жарка (1861- 1933), 

          українського письменника, актора 

 

 

          155 років від дня народження 

           Івана Івановича Рачинського (1861-1921), 

           українського і російського композитора,  
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           музичного критика, поета, перекладача 

 

25 лютого                       1936 р. – відкрила свій перший сезон 

                               Дніпропетровська державна обласна філармонія 

                                          (80 років від дня події). 

 

26 лютого                       85 років від дня народження  

Олександра Михайловича Врабеля (1931–2002),  

українського співака 

 

27 лютого              185 років від дня народження  

Миколи Миколайовича Ге (1831– 1894), 

українського і російського живописця 

 

          115 років від дня народження  

Михайла Степановича Гришка (1901–1973), 

українського співака 

 

 115 років від дня народження 

 Олексія Івановича Жирадкова (1901–1992),  

українського скульптора 

 

 115 років від дня народження  

Георгія Олексійовича Гараса (1901–1972),  

українського художника 

 

 95 років від дня народження 

 Юліана Олексійовича Корчинського (1921–1990), 

українського хорового диригента 

 

 

85 років від дня народження  

Юрія Дмитровича Герца (1931), українського 

живописця 

 

80 років від дня народження 

 Фелікса Ілліча Гілевича (1936–1992), українського 

кінооператора 

 

28 лютого                      35 років від дня народження 

Павла Федотовича Альошина (1881–1961), 

українського архітектора 

 

115 років від дня народження  

Романа Аполлоновича Сімовича (1901–1984),  

українського композитора, педагога 



Календар знаменних дат. Пам’ятні віхи мистецтва 2016 року. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
2 березня                        85 років від дня народження  

Марії Яківни Байко (1931), української співачки 

 

  95 років від дня народження 

 Гургена Карповича Карапетяна (1921-1986 ), 

народного артиста України, художнього керівника і 

диригента симфонічного оркестру  

Дніпропетровської філармонії  

 

3 березня                      120 років від дня народження  

                             Івана Сергійовича Паторжинського  

                             (1896 - 1960), видатного українського співака,  

                              народного артиста УРСР 

 

                                        

4 березня                       115 років від дня народження  

Івана Євгеновича Жуковського (1901–1980),  

українського архітектора, диригента 

 

 105 років від дня народження 

 Сергія Михайловича Простякова (1911–?), 

 російського актора 

 

 75 років від дня народження  

Василя Юлійовича Скакандія (1941),  

українського графіка, живописця 

 

 

5 березня                        85 років від дня народження  

Артура Львовича Лукіна (1931),  

українського архітектора 

 

 85 років від дня народження  

Костянтина Васильовича Силантьєва (1931),  

українського співака 
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6 березня                  130 років від дня народження 

 Надії Андріївни Обухової (1886-1961), 

російської співачки 

 

 135 років від дня народження  

Порфирія Дмитровича Жалко-Титаренка  
(1881–1949), українського живописця і графіка 

 

115 років від дня народження  

Марка Семеновича Донського (1901–1981),  

російського кінорежисера і кінодраматурга 

 

                               85 років від дня народження  

Олександра Івановича Білаша (1931-1977), 

українського композитора 

 

8   березня                Міжнародний жіночий день.  

Ідея святкування Міжнародного жіночого дня вперше 

виникла на початку XX століття. Цей день є датою, яку 

відзначають жіночі групи в усьому світі 

 

95 років від дня народження  

Інни Антонівни Коломієць (1921-2005),  

українського скульптора 

 

9 березня                         День народження  

Тараса Григоровича Шевченка  
(1814–1861), українського поета, художника, мислителя 

 

130 років від дня народження  

Георгія Івановича Нарбута (1886–1920), 

українського художника-графіка, педагога 

 

80 років від дня народження  

Володимира Микитовича Артеменка (1936-2008),  

українського режисера-документаліста 

 

 75 років від дня народження  

Анатолія Георгійовича Болгарського (1941),  

українського диригента 

 

10 березня                155 років від  дня смерті  

Тараса Григоровича Шевченка (1814–1861), 

українського поета, художника, мислителя 
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 12 березня                    105 років від дня народження  

Теодора Юськіва (1911–?), українського співака 

 

115 років від дня народження  

Дмитра Івановича Ангельського (1901–1937),  

українського живописця і графіка  

 

 75 років від дня народження  

Анатолія Миколайовича Дриженка (1941),  

українського актора 

 

13 березня            155 років від дня народження  

Євдокії Прокопівни Боярської  
(справж. – Богемська) (1861–1900),  

української актриси і співачки 

 

235 років від дня народження 

 Карла Фрідріха Шінкеля (1781–1841),  

німецького архітектора, живописця і графіка 

 

 75 років від дня народження  

Григорія Максимовича Штоня (1941), 

 українського літературознавця, кінодраматурга 

 

14 березня              195 років від дня народження  

Петра Дмитровича Селецького (1821-1879), 

українського піаніста і композитора 

 

                               125 років від дня народження 

Амвросія Максиміліановича (Максимович) Бучми 

(1891-1957), українського актора, режисера, педагога 

 

95 років від дня народження  

Сергія Давидовича Козака (1921–1993),  

українського співака, композитора, письменника 

 

15 березня                     105 років від дня народження  

Богдана Стебельського (відомий також під іменами 

Остап Хмурович і Василь Ткаченко)  

(1911-1994), українського художника, 

мистецтвознавця і громадського діяча 
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 130 років від дня народження 

 Володимира Андрійовича Фаворського (1886–1964), 

російського графіка та живописця 

 

16  березня            145 років від дня народження 

 Миколи Григоровича Бурачека (1871-1942), 

українського живописця-пейзажиста, 

 художника театру, письменника 

 

435 років від дня народження 

 Пітера Корнеліса Гофта (1581–1647),  

нідерландського письменника, драматурга 

 

135 років від дня народження  

Григорія Ісаковича Компанійця (1881–1959), 

 українського композитора, диригента, педагога 

 

 115 років від дня народження 

Бориса Степановича Бутник-Сіверського  
(1901–1983), українського мистецтвознавця 

 

75 років від дня народження  

Володимира Марковича Кожухара (1941),  

українського диригента 

 

17 березня                       125 років від дня народження  

Матвія Генріховича Манізера (1891-1966), 

російського скульптора 

 

105 років від дня народження 

 Гліба Івановича Юченкова (1911-1993), 

 російського актора 

 

                           105 років від дня народження  

Ярослава Маркіяновича Чуперчука 

 (1911–2004), українського фольклориста, хореографа 

 

19 березня                95 років від дня народження 

 Василя Олександровича Зуляка (1921-1992), 

українського народного музиканта,  

майстра з виготовлення музичних інструментів 

 

20 березня                275 років від дня народження  

Жана Антуана Гудона (1741–1828), 

французького скульптора 
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22 березня                      165 років від дня народження  

 Олексія Даниловича Ківшенка (1851–1895),  

 російського живописця 

 

23 березня                      170 років від  дня народження  

 Григорія Йосиповича Деркача (Любимова) 

 ( 846-1900,) українського актора, антрепренера 

 

 

24 березня                      135 років від дня народження  

Лідії Павлівни Карташової (1881–1972),  

російської актриси 

  

25 березня              135 років від дня народження 

 Бели Бартока (1881-1945), угорського композитора, 

піаніста, музичного фольклориста 

 

                               105 років від дня народження  

Олексія Володимировича Омельчука 

 (1911-1981), українського актора 

 

 130 років від дня народження  

Олексія Васильовича Маренкова (1886–1942),  

українського художника і графіка 

 

 85 років від дня народження  

Вадима Сергійовича Васильєва (1931),  

українського архітектора і графіка 

 

 

26 березня                     105 років від дня народження  

Теннессі Уїльямса (Вільямс)  

(справж. – Томас Ланір) (1911–1983),  

американського драматурга 

 

27 березня                Міжнародний день театру. 
Відзначається з 1962 року. Заснований  1961 року у 

Відні на IX конгресі Міжнародного інституту театру 

при ЮНЕСКО 

 

28 березня                      85 років від дня народження  

Сергія Костянтиновича Кілесса (1931-2012), 

 українського архітектора і мистецтвознавця 
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29 березня                      80 років від дня народження  

Станіслава Сергійовича Говорухіна (1936), 

українського і російського кінорежисера 

 

31 березня                      125 років від дня народження  

Бориса Васильовича Романицького 

(1891–1988), українського актора і режиссера 

 

85 років від дня народження  

Лешека Зигмундовича (Зигмунтович) Мазепи 

 (1931), українського музикознавця, педагога 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1  квітня                         День сміху 

 

115 років від дня народження  

Дар’ї Василівни Зеркалової (1901–1982), 

 російської актриси 

 

2 квітня            105 років від дня народження  

Олександра Устимовича Луценка
 
(1911), 

українського актора 

 

3 квітня                          75 років від дня народження  

Григорія Якимовича Гаркуші (1941),  

українського співака 

 

5 квітня                           135 років від дня народження  

Дмитра Миколайовича Ревуцького (1881–1941),  

українського музикознавця, 

 фольклориста, літературознавця 

 

95 років від дня народження  

Людмили Іванівни Джигуль (справж. – Лягущенко) 

(1921), української актриси,  

майстра художнього слова 
 

 95 років від дня народження 
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 Бориса Володимировича Еріна (1921–2008), 

 російського режиссера 
 

6 квітня                          80 років від дня народження  

Тараса Григоровича Довженка (1931),  

українського архітектора 

 

7  квітня                        Благовіщення Пресвятої Богородиці 

 

75 років від дня народження 

 Володимира Миколайовича Маляра (1941),  

українського актора 
 

8  квітня                         115 років від дня народження 

 Георгія Михайловича Орлова (1901–1985), 

 російського архітектора 

 

9 квітня             105 років від дня народження  

Степана Андрійовича Кириченка (1911-1988), 

українського живописця-монументаліста 

 

10 квітня                       105 років від дня смерті  

Мікалоюса Константінаса Константіно (Микола 

Костянтинович) Чюрльоніса (1875-1911), 

 литовського живописця і композитора 

 

12 квітня                        75 років від дня народження  

Валерія Стефановича Захарченка (1941),  

українського співака 

 

13 квітня                125 років від дня народження  

Якова Яковича Полфьорова (1891-1966), 

українського і російського музикознавця, диригента 

 

85 років від дня народження  

Юрія Миколайовича Мажуги (1931),  

російського актора 

 

14 квітня                        115 років від дня народження  

Юрія Олексійовича Мокрієва (1901-1991), 

українського драматурга 

 

15 квітня                        75 років від дня народження  

Романа Гургеновича Балаяна (1941), 

українського кінорежисера 
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95 років від дня народження  

Гліба Миколайовича Копосова (1921–1989),  

українського хорового диригента 

 

16 квітня                        День довкілля. Відзначається в  

Україні згідно з Указом Президента 

(№ 855/98 від 6 серпня 1998 року) в третю суботу квітня 

 

115 років від дня народження 

 Миколи Павловича Акимова (1901–1968), 

 російського режисера і художника 

                         

                                         115 років від дня народження 

 Віктора Цимбала (1901–1968),  

українського живописця 

 

17 квітня                       135 років від дня народження 

                                         Івана Даньчака  
(1881-1946), українського актора і співака 

 

                                          95 років від дня народження 

 Степана Львовича Кошового (1921-1977), 

українського живописця 

 

95 років від дня народження 

 Степана Львовича Кошового (1921–1977),  

українського живописця 

 

 75 років від дня народження  

Володимира Володимировича Кохаля (1941),  

українського живописця 

 

 75 років від дня народження  

Олександра Павловича Вітрика (1941),  

українського скульптора 

 

18 квітня                 175 років від дня народження  

Йосипа-Казимира Костянтиновича Будкевича  

(1841-1895), українського живописця 

 

 

          130 років від дня народження  

Євгена Яковича Сагайдачного (1886–1961), 

українського художника і педагога 

 

         75 років від дня народження  



Календар знаменних дат. Пам’ятні віхи мистецтва 2016 року. 
 

Станіслава Федоровича Фоменока (1941),  

заслуженого художника України  

 

19 квітня                        75 років від дня народження  

Марини Костянтинівни Герасименко (Олексенко) 

 (1941–2003), української актриси 

 

20 квітня                       135 років від дня народження  

Миколи Яковича Мясковського (1881–1950), 

російського композитора 

 

21 квітня                       95 років від дня народження  

Лариси Григорівни Скрипник (1921),  

українського мовознавця  
 

75 років від дня народження  

Віктора Васильовича Сухенка (1941–1998),  

українського скульптора 
 

22 квітня                        125 років від дня народження  

Євгена Яковича Сагайдачного (1886–1961), 

 українського художника і педагога 

 

                                         125 років від дня народження  

Павлини Йосипівни Цвілик (1891–1964), 

 українського майстра художньої кераміки 

                

                                         115 років від дня народження  

Олександра Мойсейовича Ескіна (1901–1985),  

російського театрального діяча 

 

23 квітня               125 років від дня  народження  

Сергія  Сергійовича Прокоф'єва (1891-1953), 

російського композитора, піаніста і диригента 

 

135 років від дня народження  

Леонори Абрамівни Блох (1881–1943),  

українського скульптора 

 

24 квітня                        Світле Христове Воскресіння. Великдень 

 

25 квітня                        105  років  від  дня  народження   

Остапа  (Євстахій)  Йосиповича Дарчука 

(1911-1999), українського співака, педагога 
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130 років від дня народження 

 Василя Микитовича Лубенцова (1886–1975), 

 українського і російського співака 

 

26 квітня                       День Чорнобильської трагедії  
(1986), 30 років із часу Чорнобильської катастрофи  

 

 105 років від дня народження  

Єлизавети Іванівни Жубр (1911–1979), 

 української співачки    

 

27 квітня                         145 років від дня народження  

Василя Олексійовича Волчкова (1871-1921), 

українського народного скульптора, майстра 

художнього литва 

 

28 квітня                        75 років від дня народження  

Ірини Володимирівни Жиленко (1941),  

української поетеси 

 

 75 років від дня народження 

 Василя Івановича Лопати (1941),  

українського графіка 

 

29 квітня                      135 років від дня народження  

Катерини Андріївни Рубчакової (1881-1919), 

української актриси і співачки 

 

 

80 років від дня народження 

 Юрія Васильовича Алексєєва (1936),  

українського і російського диригента 

 

 

 

 

 

 

 
1   травня                       105 років від дня народження  

Миколи Миколайовича Степанова  
(1911–1988),   українського архітектора 
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 85 років від дня народження  

Дмитра Константиновича Грибка (1931),   

українського художника 

 

 145 років від дня народження 

 Іполита Івановича Бакала (1871 – після 1896), 

 українського художника 

 

105 років від дня народження  

Миколи Миколайовича Степанова (1911–2002),  

українського архітектора 

 

2 травня                 95 років від дня народження  

Василя Васильовича Петруся (1921-1992),  

українського диригента 

 

4  травня                        115 років від дня народження  

Льва Туркевича (1901–1961), українського 

диригента і композитора 

 

5 травня                          180  років від дня народження  

Сидора (Ісидор) Івановича Воробкевича 

(1836–1903), українського письменника, композитора, 

диригента, педагога 

 

           85 років від дня народження  

Миколи Кіндратовича Кондратюка (1931), 

українського співака, педагога 

 

6 травня                    

                           1941 р. – у с. Богданівці Дніпропетровської області              

                           народився Володимир Павлович Небоженко,  

заслужений художник України.  

1965 року закінчив Дніпропетровське художнє 

училище, 1972 року – Київський державний художній 

інститут. Відомий у галузі станкової і монументальної 

скульптури. 1974 року прийнятий до Спілки художників 

України (75 років від дня народження).  

 

 145 років від дня народження 

 Опанаса Івановича Завадського  

(1871–1910), українського хормейстера, педагога 

 

 

 

 95 років від дня народження  
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Олександри Федорівни Селюченко (1921–1987),  

українського майстра художньої кераміки 

 

 80 років від дня народження  

Миколи Михайловича Фещенка (1936),  

українського архітектора 

 

 75 років від дня народження  

Олега Сергійовича Кудряшова (1936), 

 українського флейтиста 

 

 70 років від дня народження  

Володимира Павловича Небоженка (1941), 

українського скульптора 

 

7 травня                         75 років від дня народження  

Володимира Анатолійовича Лукашова (1936), 

 українського режисера, музичного педагога 

 

 70 років від дня народження  

Олексія Васильовича Кожекова (1941),  

українського живописця 

 

8—9 травня             Дні пам'яті та примирення, присвячені 

 пам'яті жертв Другої світової війни. 

Відзначається за рішенням Генеральної Асамблеї ООН 

(А/RЕS/59/26 від 24 листопада 2004 року) 

 

                               75 років від дня народження 

Олександра Вікторовича Бузилевича (1941), 

українського кінооператора 

 

9 травня                         День Перемоги.  

 

 75 років від дня народження 

 Івана Федоровича Кирилова (1936), 

 українського графіка 

 

10 травня                       95 років від дня народження  

Михайла Ілліча Кривенка (1921–2008),  

українського живописця 

 

 

 

 

12 травня                       85 років від дня народження  
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Юрія Олексійовича Луціва (1931), українського 

диригента 

 

                                         80 років від дня народження  

Івана Степановича Марчука (1936),  

українського художника 

 

13 травня                       95 років від дня народження  

Йосипа Йосиповича Корби (1921–1988), 

українського актора і громадського діяча 

 

 

14 травня                      85 років від дня народження  

Володимира Олександровича Співачука (1931),  

українського архітектора 

 

 

15 травня                       125 років від дня народження  

Михайла Опанасовича Булгакова (1891–1940), 

російського письменника, драматурга 

 

 

16 травня              205  років від дня народження  

Івана Білинського (1811–1882), 

 українського фольклориста 

 

80 років від дня народження 

 Володимира Максовича Золотухіна (1936),  

українського композитора і педагога 

 

80 років від дня народження  

Миколи Никифоровича Гроха (1936),  

українського графіка 

 

 

17 травня                       125 років від дня народження  

Поліни Микитівни Самійленко (1891–1984),  

української актриси, театрального діяча  

 

75 років від дня народження  

Євгенії Стефанівни Допіро (1941),  

української вишивальниці 

 

 

18 травня                 Міжнародний день музеїв. 

 Відзначається щорічно за рішенням 
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 ХІ Генеральної Конференції Міжнародної ради музеїв,  

яка відбулась у травні 1977 року 

 

 

 95 років від дня народження  

Євдокії Блавацько  

(дівоче прізв. – Дичківна)  

(1921–2000), української актриси 

 

19 травня                       205 років від дня народження 

 Миколи Хрисанфовича Рибакова (1811–1876), 

 російського актора 

 

 85 років від дня народження  

Георгія Павловича Клокова (1931),  

українського артиста балету і балетместера. 

Художнього  керівника Дніпропетровського 

фольклорно-хореографічного ансамблю 

«Славутич», народний артист України. 

 

21 травня                      125 років від дня народження  

Івана Васильвича Севери (Шігель) (1891–1971),  

українського скульптора 

 

545 років від дня народження Альбрехта Дюрера  

(1471–1528),  німецького живописця, рисувальника,  

гравера, теоретика мистецтва доби Відродження 

 

22 травня  95 років від дня народження 

Олександра Олександровича Левицького (1921), 

українського композитора 

 

          75 років від дня народження  

Миколи Володимировича Оляліна (1941–2009), 

українського кіноактора, кінорежисера 

        

80 років від дня народження  

Миколи Миколайовича Шелеста (1936),  

українського графіка 

 

23 травня                       105 років від дня народження                     

                                         Андрія Андрійовича Коцки (1911– 1987), 

українського живописця 

 

 

24 травня                        125 років від дня народження  

https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%94%D0%BD%D1%96%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%84%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BA%D0%BB%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%BE-%D1%85%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%B1%D0%BB%D1%8C_%C2%AB%D0%A1%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%83%D1%82%D0%B8%D1%87%C2%BB&action=edit&redlink=1
https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%94%D0%BD%D1%96%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%84%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BA%D0%BB%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%BE-%D1%85%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%B1%D0%BB%D1%8C_%C2%AB%D0%A1%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%83%D1%82%D0%B8%D1%87%C2%BB&action=edit&redlink=1
https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%94%D0%BD%D1%96%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%84%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BA%D0%BB%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%BE-%D1%85%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%B1%D0%BB%D1%8C_%C2%AB%D0%A1%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%83%D1%82%D0%B8%D1%87%C2%BB&action=edit&redlink=1
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D1%81%D1%82_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8
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Миколи Гнатовича Бенцалі (1891– 1938), 

українського актора і режисера 

 

25 травня                        125 років від дня народження 

 Адальберта Михайловича Ерделі (1891–1955), 

українського живописця, одного з основоположників 

 закарпатської школи образотворчого мистецтва. 

 

95 років від дня народження 

 Георгія Пилиповича Тищенка (1921),  

українського актора 

 

85 років від дня народження  

Володимира Івановича Денисенка (1931),  

польського і українського співака 

 

27 травня                       155 років від народження   

Бориса  Васильовича Едуардса (1861 – 1924),  

 художника,  скульптура,  

 автора  першого пам’ятника О.М.Полю 

 

29 травня                      95 років від дня народження  

                                        Боємунда Феліксовича Кордіані (1921-2001),  

українського театрознавця і актора 

 

30 травня                       80 років від дня народження  

Ігора Петровича Шпари (1936),  

українського архітектора 

 

31 травня                      145 років від дня народження  

Юлії Степанівни Шостаківської (1871–1939),  

української актриси 

 

Цього місяця виповнюється: 

 

 205  років  від  дня  народження   

Карпа  Трохимовича  Соленика (1811–1851),  

українського і російського актора 
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1   червня    Міжнародний день захисту дітей.  

1949 року його започаткувала Міжнародна       

демократична федерація жінок, що заприсяглась  

"боротися за міцний 

 мир як єдину гарантію щастя дітей" 

 

День захисту дітей. Відзначається в Україні  

згідно  з Указом Президента  

(№ 568/98 від 30 травня 1998 року) 

 щорічно в цей день 

 

 195 років від дня народження  

Федора Герасимовича Тимофєєва (1821–1873),  

українського драматурга, актора, архітекто 

 

                                         130 років від дня народження  

Євгена Миколайовича Захарчука (1886–1936), 

українського актора 

 

 95 років від дня народження  

Генріха Романовича Осташевського (1921–2004), 

 українського актора 

            

 2  червня                       125 років від дня народження  

Олександра Івановича Маринченка (1891–1981), 

українського архітектора 

 

80 років від дня народження  

Анатолія Івановича Іваницького (1936),  

українського музикознавця, фольклориста 

 

3 червня                         105 років  від дня  народження   

Антоніни  Антонівни  Савченко (1911–1963), 

української актриси 

 

 

 

 

 

5 червня                      80 років від дня народження  
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Степана Степановича Грищенка (1936), 

 українського співака 

 

7 червня                         130 років від дня народження  

Костянтина Віталійовича Широцького   
(Шероцький) (1886–1919), українського історика   

 Мистецтва 

 

 95 років від дня народження 

 Володимира Сергійовича Новикова (1921),  

українського хорового диригента 

 

8 червня                         75 років від дня народження 

 Анатолія Івановича Колошина (1941),  

українського різьбяра 

 

9 червня                         80 років від дня народження  

Марії Несторівни Шнайдер (Сенюк) (1936),  

української художниці килимів і тканин 

 

10 червня                       105 років від дня народження  

   Петра Юхимовича Весклярова 

   (1911–1994), українського актора театру і кіно 

 

11 червня                       130 років від дня народження  

Єлизавети Олексіївни Хуторної  
(справж. – Островерхова) 

(1886–1980), української актриси 

 

155 років від дня народження  

Сигізмунда Владиславовича Заремби (1861–1915), 

 українського композитора, піаніста,  

диригента і музичного критика 

 

12 червня                       85 років від дня народження  

Євгенії Семенівни Мірошниченко  
(1931–2009), 

української співачки 

 

13 червня                     125 років від дня народження 

 Володимира Олександровича Владиславського 

(1891–1970), російського актора 

 

 

 

14 червня              235 років від дня народження  
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Вікентія Івановича Беретті  
(1781– 1842), українського і російського архітектора 

 

15 червня     75 років від дня народження  

Івана Васильовича Миколайчука (1941–1987), 

українського кіноактора, сценариста, режиссера 

 

115 років від дня народження  

Никифора Михайловича Бойкині (1901–після 1987), 

 українського і російського співака 

 

80 років від дня народження  

Володимира Дмитровича Ячмінського (1936),  

українського актора 

 

19  червня                      75 років від дня народження  

Степана Петровича Джуса  

(1941), українського художника 

 

125 років від дня народження 

 Джона Хартфілда (Гартфілд)  

(справж. – Герцфельде Гельмут) (1891–1968),  

німецького художника 

 

85 років від дня народження  

Валентини Порфирівни Туз (1931–1993), 

 української актриси 

 

                            75 років від дня народження  

Степана Петровича Джуса (1941), 

українського художника 

 

20  червня                       85 років від дня народження 

 Ігора Савича Марченка (1931-1997),  

українського баяніста і композитора 

 

21 червня                        1971 р.  – поблизу м. Орджонікідзе при розкопках               

                                Товстої Могили експедицією   

                                 інституту археології АН УРСР під        

                                керівництвом Бориса Мозолевського знайдена   

                                скіфська золота пектораль – пам’ятка скіфського           

                                мистецтва  (45 років події). 

 

 

22 червня                        День Скорботи і вшанування пам'яті  

жертв війни в Україні. Початок Великої Вітчизняної  
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війни. Відзначається в Україні згідно з Указом  

Президента (№ 1245/2000 від 17 листопада 2000 року)   

щорічно в цей день 

 

          75 років тому (1941) розпочалась  

   Велика Вітчизняна війна 

 

   130 років від дня народження 

    Володимира Івановича Освецимського (1886–1955),  

  російського та українського актора 

 

                               125 років від дня народження   

   Олександра Олександровича Гродзинського  

    (1891–1973)  українського співака і педагога  

 

23 червня       85 років від дня народження  

                              Григорія Романовича Кохана  
                              (1931), українського кінорежисера 

 

24 червня  175 років від дня народження 

 Івана Миколайовича Ґе  
(1841–1893), українського і російського 

 письменника, актора і режиссера 

     

                               75 років від дня народження  

Павла Федоровича Громовенка (1941–1997), 

 українського актора, майстра художнього слова 

 

 

25 червня                105 років від дня народження  

Сергія Федоровича Шишка (1911–1997), 

українського живописця 

 

25 червня                        1971 р. – у м. Дніпропетровську відкрито пам’ятник      

                               видатному російському вченому     

                               Михайлу Васильовичу Ломоносову  
                                (45 років від дня відкриття) 

 

26 червня               День молоді. Відзначається в Україні згідно з  

 Указом Президента (№ 323/94 від 22 червня 1994    

 року) в останню неділю червня 

 

 

 

 

 145 років від дня народження 
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 Андрія Митрофановича Лободи (1871– 1931), 

українського фольклориста, літературознавця,    

етнографа 

 

28 червня                День Конституції України. У цей день  

1996 року Верховна Рада України  прийняла     

Конституцію України – першу Конституцію    

незалежної Української держави.  

Вважається святковим неробочим днем 

 (ст. 73 Кодексу законів про працю) 

 

                                         165 років від дня народження  

Костя Осиповича Підвисоцького (1851–1904),  

українського актора, режисера і драматурга 

 

 

29 червня                       80 років від дня народження  

Олександра Львовича Вратарьова (1936),  

українського поета-пісняра, драматурга, перекладача 

 

30 червня   105 років від дня народження 

 Ірини Борисівни Гурвич (1911–1995), 

українського художника, режисера-мультиплікатора 

 

 

30 червня                        1931 р. – у м. Дніпропетровську народився 

                                Борис Євгенович Климушко,  

                                український скульптор, заслужений художник       

                                УРСР.Працював у галузі станкової та       

                                 монументальної  декоративної скульптури.  

                                 Помер 1991 року (85 років від дня народження) 

 

 

 

 

 

           
 
 
                                                              
1 липня       День архітектури України. Відзначається в 

 Україні згідно з Указом Президента  

(№ 456/95 від 17 червня 1995 року) щорічно в цей день 

 

75 років від дня народження  
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Віталія Романовича Лисенка  
(1941-1999), українського  хорового диригента 

 

3 липня                75 років від дня народження  

Богодара Антоновича Которовича 

 (1941-2009), українського скрипаля 

 

 

4 липня                           80 років від дня народження  

Владилена Антоновича Попудренка (1936), 

 українського актора 

 

75 років від дня народження 

 Богдана-Юрія Ярославовича Янівського (1941),  

українського композитора і піаніста 

 

5 липня                 115 років від дня народження 

Сергія Володимировича Образцова  
(1901–1992), російського актора і режисера,  

театрального діяч 

 

85 років від дня народження  

Георгія Геннадійовича Головченка (1931), 

 українського архітектора 

 

6  липня                 165 років від дня народження  

Івана Івановича Левинського 

 (1851–1919), українського архітектора 

 

6 липня                             1936 р. – у м. Дніпропетровську  

в парку ім. Чкалова (нині парк ім. Лазаря Глоби)  

відкрито  Малу Сталінську залізницю 

 (80 років від дня відкриття). 

 

7    липня              95 років від дня народження  

Івана Семеновича Ладановського (1921), 

українського диригента 

 

 115 років від дня народження  

Євгена Омеляновича Юцевича (1901–1988),  

українського композитора, диригента, педагога 

 

 

 

 

115 років від дня народження 
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Вітторіо Де Сіки (1901–1974), 

 італійського кіноактора і режисера 

 

10 липня                185 років від дня народження  

                               Каміля Жакоба Піссарро  
                                (1831–1903), французького живописця 

 

80 років від дня народження 

 Ростислава Ярославовича Пилипчука (1936), 

 українського театрознавця, літературознавця, педагога 

 

80 років від дня народження  

Валентина Дмитровича Сергєєва (1936), 

 українського графіка 

 

12 липня                        105 років від дня народження  

Петра Сидоровича Вєтрова (1911–1980), російського 

та українського актора і режиссера 

 

13 липня                         85 років від дня народження 

 Едуарда Антоновича Більського (1931),  

українського архітектора 

 

15 липня                105 років від дня народження  

Володимира Степановича Болдирєва 

(1911–1993), українського живописця та графіка 

 

16 липня                       95 років від дня народження  

                               Михайла Олександровича Кокіна (1921),  

                              заслуженого художника Ураїни  

 

17 липня                         145 років від дня народження  

Філарета Михайловича Колесси (1871–1947), 

українського фольклориста, композитора, музико-

знавця, літературознавця 

 

80 років від дня народження  

Петра Івановича Нікітіна (1936),  

українського актора 

 

18 липня                 80 років від дня народження  

Юрія Герасимовича Іллєнка (1936–2010), 

українського  кінорежисера та кінооператора 

 

 195 років від дня народження  

Мішель Поліни Віардо-Гарсіа (1821–1910), 
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 французького співачки, вокального педагога і 

композитора 

 

85 років від дня народження  

Юрія Антоновича Мазурка (1931-2006),  

російського співака (баритон) 

 

20  липня                105 років від дня народження 

 Володимира Владиславовича Василевича 

(1911–1962), українського диригента, педагога 

 

115 років від дня народження  

Валентина Тихоновича Борисова (1901–1988),  

українського композитора, педагога 

 

75 років від дня народження  

Людмили Олексіївни Чурсіної (1941), 

 російської актриси 

 

21 липня                85 років від дня народження  

Вадима Борисовича Гнєдаша (1931), українського 

диригента, педагога 

 

95  років від дня народження 

 Петра Ілліча Білана (1921–1996),  

українського живописця 

 

23 липня                        105 років від дня народження  

Дмитра Михайловича Островського (1911–1979), 

українського актора 

 

24   липня              115 років від дня народження 

 Ігоря Володимировича Ільїнського  
(1901–1987), російського актора та режисера 

 

25 липня                   85 років від дня народження  

Фелікса Михайловича Соболєва (1931–1984), 

українського кінорежисера 

 

95 років від дня народження  

Аркадія Васильовича Сороки (1921), 

українського живописця 

 

 

26  липня                       225 років від дня народження  

Франца Ксавера Вольфґанґа Моцарта (1791–1844), 
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австрійського піаніста, композитора, диригента і 

музичного педагога 

 

27 липня                 135 років від дня народження  

Володимира Григоровича Леонтовича 

(1881–1968), українського архітектора-реставратора, 

інженера 

 

27 липня                         80 років від дня народження  

                               Жана Олександровича Мельникава 

                               (1936), відомого актора театру та кіно,  

                               народного артиста України. 

 

80 років від дня народження  

Анатолія Івановича Гурського (1936),  

українського актора 

 

28 липня                        1906 р. – в с. Сурсько-Литовському народився  

                               Федір Павлович Решетников, 

 живописець і графік, народний художник СРСР,  

дійсний член Академії мистецтв СРСР (110 років від 

дня народження).  

 

80 років від дня народження  

Олександра Павловича Косинова (Косінова) (1936), 

українського режисера документального кіно 

 

30  липня               505 років від дня народження  

Джорджо Вазарі (1511–1574), італійського 

архітектора, живописця, історика мистецтва 

   

 
 

 

  

 

 

 
1 серпня                          85 років від дня народження 

 Олександра Михайловича Дубовика (1931),  

 українського живописця 

 

 

 

3 серпня                         130 років від дня народження  
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Степана Корнійовича Бондарчука (1886–1970), 

українського актора та режисера, театрального діяча 

 

95 років від дня народження  

Михайла Олександровича Кокіна (1921), 

 українського живописця 

 

4 серпня                          85 років від дня народження  

Едуарда Марковича Митницького (1931), 

 українського режиссера 

 

6 серпня                          130 років від дня народження 

 Степана Корнійовича Бондарчука (1886–1970), 

 українського актора і режисера, театрального діяча 

 

7 серпня             115 років від дня народження  

Юлії Іполитівни Солнцевої (1901–1989), 

російської та української актриси, кінорежисера 

 

                              105 років  від дня  народження   

Віктора Дмитровича Єлізарова (1911–1995), 

українського архітектора 

 

 95 років від дня народження  

Івана-Валентина Феодосійовича Задорожного 

(1921–1988), українського живописця та 

монументаліста 

 

                                         80 років від дня народження  

Валерія Трохимовича Ісакова (1936), 

 українського та російського кінорежисера 

 

9   серпня                 130 років від дня народження  

Богдана Романовича Заклинського (1886–1946), 

українського публіциста, фольклориста 

 

105 років від дня народження  

Олександра Семеновича Плаксія  

(1911–1986), українського художника театру 

 

500 років від дня смерті  Ієроніма Босха,  

(1450-1516)  нідерландського живописця. 

 

 

 

10 серпня                        1971 р. – у Дніпропетровську на Набережній 
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 урочисто  відкрито Будинок архітектора. 

 (45 років від часу відкриття). 

 

85 років від дня народження 

 Рафаеля Махмутовича Багаутдінова (1931), 

 українського живописця і графіка 

 

 

11   серпня                     85 років від дня народження  

Володимира Петровича Бакусевича (1931), 

 українського майстра художньої кераміки 

 

13 серпня                       105 років від дня народження 

 Олександра Семеновича Плаксія (1911–1986),  

українського художника театру 

 

14   серпня               125 років від дня народження  

Олексія Михайловича Ватулі (1891–1955), 

українського актора 

 

125 років від дня народження  

Миколи Анастазієвського (1891–1974), 

 українського живописця, графіка 

 

 125 років від дня народження  

Олексія Михайловича Ватулі (1891–1955),  

українського актора 

 

95 років від дня народження 

 Джорджо Стрелера (1921–1997),  

італійського режисера 

 

15 серпня                        155 років від дня народження  

                              Володимира Олександровича Беклемішева  

                              (1861-1920), скульпора та  педагога. 

 

95 років від дня народження 

 Георгія Семеновича Зубковського (1921),  

українського графіка 

 

 95 років від дня народження  

Костянтина Олександровича М'яскова (1921),  

українського композитора 

 

95 років від дня народження  

Степана Йосиповича Рєпіна (1921),  
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українського живописця 

 

 16 серпня                      1946 р. – у Дніпропетровську організовано міську                   

                     публічну  бібліотеку, нині –  

                     Дніпропетровська Центральна міська бібліотека  
                     (70 років від дня заснування). 

 

135 років від дня народження  

Івана Кириловича Дряпаченка (1881–1936),  

українського живописця 

 

75 років від дня народження 

 Євгена Йосиповича Орликова (1941),  

українського художника-монументаліста 

 

17 серпня                       80 років від дня народження  

Миколи Олександровича Киришева (1936), 

 українського і російського співака 

 

105 років від дня народження  

Миколи Івановича Бурячка (1911–1977),  

українського живописця-монументаліста 

 

19 серпня              145 років від дня народження  

Ярослава Йосиповича Лопатинського (1871–1936), 

українського композитора 

 

                               105 років від дня  народження   

Антона Дмитровича Моторина (1911–1992), 

українського архітектора 

 

19 серпня               1761 р.– народився видатний російський архітектор  

                                 Андріян Дмитрович Захаров. 

За його проектом збудований у 1835 р. 

 Кафедральний Спасо-Преображенський собор 

 у  Катеринославі (Дніпропетровську).  

Помер 8 вересня 1811 р. (255 років з дня народження).  

 

85 років від дня народження 

 Юрія Аврамовича Паскевича (1931),  

українського архітектора 

 

 

 

 

20 серпня              95 років від дня народження  
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Миколи Яковича Зарудного (1921–1991), 

українського драматурга, сценариста 

 

75 років від дня народження  

Віктора Петровича Олендера (1941), 

українського кінорежисера 

 

21  серпня               105 років від дня народження  

Леоніда Ілліча Чичкана (1911–1977), 

українського живописця 

 

75 років від дня народження  

Людмили Федорівни Божко-Лацанич (1941),  

української співачки (сопрано) 

 

22 серпня                       80 років від дня народження  

Володимира Степановича Шенделя (1936), 

українського графіка 

 

26  серпня              105 років від дня народження  

Василя Матіяша (1911–1982), українського співака, 

диригента 

 

27 серпня               105 років від дня народження  

Антіна Федоровича Будзана (1911–1982), 

українського мистецтвознавця 

 

 75 років від дня народження  

Богдана Сильвестровича Ступки (1941-2012), 

українського актора 

 

                                         90 років від дня народження  

                               Володимира Олександровича Жугана  

                               (1926 – 2008), заслуженого художника України 

 

29 серпня                       85 років від дня народження 

 Володимира Володимировича Бесфамільного (1931),  

українського баяніста 

 

80 років від дня народження 

 Генріха Моріцевича Уманського (1936),  

художника мультиплікаційного кіно 

 

 

 

30  серпня               95 років від дня народження 
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 Володимира Васильовича Петрика (1921- 2002), 

українського хореографа, фольклориста 

 

31 серпня                       130 років від дня народження   

                               Андрія Івановича Тарана (1886 – 1967), українського  

живописця-монументаліста.  

 

 

 

 

 
 

 

 

1  вересня       105 років від дня народження  

Андрія Михайловича Попова (1911–1977), 

українського архітектора 

 

3   вересня     155  років  від дня  народження  

Михайла  Андрійовича Беркоса (1861–1919), 

українського живописця 

 

6 вересня              1941 р. – у м. Дніпропетровську народився  

                               Анатолій Іванович Мальцев, член Спілки художників       

                               України. Працює у галузі станкової графіки  

                               (75 років від дня народження). 

 

8  вересня    175 років від дня народження  

Антоніна Дворжака (1841–1904), 

 чеського композитора 

 

105 років від дня народження  

Марка Наумовича Бернеса (справж. – Нейман) 

(1911–1969), російського актора, естрадного співака 

 

9   вересня     105 років від дня народження  

Івана Федоровича Гуторова (1911–1998), 

українського живописця і графіка 

 

 

 

 

 

11 вересня   105 років від дня народження  

Миколи Івановича Кузьміна (1911–1988), 
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українського музикознавця 

 

12  вересня    День українського кіно. 

 Відзначається в Україні згідно з Указом Президента 

(№ 52/96 від 12 січня 1996 року) в другу суботу вересня 

 

17 вересня   115 років від дня народження  

                                        Миколи Петровича Глущенка (1901–1977), 

українського живописця 

 

105 років від дня народження  

Віктора Петровича Самойловича (1911–2000), 

українського архітектора 

 

17 вересня           1901 р. – у м. Новомосковську народився 

                              Микола Петрович Глущенко, живописець,  

                               народний художник СРСР. Помер 31 жовтня 1977 р. 

                               (115 років від дня народження). 

 

 

19 вересня    175 років від дня народження  

Анатоля (Наталь) Климентовича Вахнянина 

(1841–1908), українського композитора, письменника, 

педагога, музичного-громадського та політичного діяча 

 

20 вересня    195 років від дня народження  

                               Кароля Мікулі (1821–1897), українського піаніста,  

                               композитора, музичного фольклориста 

 

 105 років від дня народження 

 Михайла Михайловича Божія (1911–1990), 

українського живописця 

 

26  вересня   165 років від дня народження  Михайла 

Миколайовича Калачевського (1851–1907), 

українського композитора 

 

26 вересня           1911 р. – у м. Катеринославі народився  

                              В’ячеслав Олександрович Ховаєв, художник.  

                              Працював у галузі станкового живопису.  

                              Помер 26 липня 1977р. у Дніпропетровську 

                              (105 років від дня народження). 

 

27 вересня  День туризму. Відзначається в Україні згідно з Указом 

Президента  (№ 1047/98 від 21 вересня 

                              1998 року) щорічно в цей день 
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29 вересня     105 років від дня народження  

Віктора Олександровича Мизникова (1911–1989), 

українського диригента 

 

30 вересня    Всеукраїнський день бібліотек. Відзначається в Україні 

згідно з Указом Президента (№ 471/1998 від 14 травня 

1998 року) щорічно в цей день 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

1   жовтня    Міжнародний день музики. Заснований 1 жовтня  

1975 року за рішенням ЮНЕСКО 

 

                                         125 років від дня народження  

Йосипа Йосиповича Бокшая (1891–1975), 

українського живописця 

 

3 жовтня             105 років від дня народження  

Анатолія Михайловича Дев'яніна (1911–1986), 

українського графіка 

 

4  жовтня    105 років від дня народження  

Михайла Михайловича Карасьова (1911–1984), 

українського режисера, педагога 

 

5  жовтня     Всесвітній день учителів.  

                               Відзначається щорічно  

у цей день з 1994 року – у пам'ять річниці підписання в 

1966 році ЮНЕСКО/МОП  Рекомендації про становище 

вчителів 

 

6 жовтня   135 років від дня народження  

Івана Антоновича Кочерги (1881–1952), 

українського драматурга 

 

 

11 жовтня             День художника. Відзначається в Україні згідно з           

                               Указом Президента (№ 1132/98 від 9 жовтня 1998   

                               року) в другу неділю жовтня 
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13 жовтня           1946 р. – у с. Петриківці на Дніпропетровщині      

народився Іван Іванович Шулик,  

художник, громадський та політичний діяч  

 (70  років від дня народження). 

 

14  жовтня   Покрова Пресвятої Богородиці 

                                         День українського козацтва.  

Відзначається в Україні згідно з Указом Президента 

(№ 966/99 від 7 серпня 1999 року) щорічно в цей день 

 

 130 років від дня народження  

Григорія Опанасовича Драненка (1886–після 1942), 

українського композитора 

 

16 жовтня   105 років від дня народження  

Петра Дорофійовича Сльоти (1911–1974), 

українського живописця 

 

 

 

 

18 жовтня            1896 р. – народився Адольф Йосипович Страхов 

                              (справжнє прізвище Браславський), скульптор, графік   

                              радянської доби, народний художник УРСР. 

                              Помер 3 січня 1979 р. (120 років від дня народження).  

 

22 жовтня    205 років від дня народження  

Ференца (Франц) Ліста (1811–1886), 

угорського композитора, піаніста і диригента 

 

75 років від дня народження  

Степана Степановича Олексенка (1941–2006), 

українського актора 

 

24 жовтня    105 років від дня народження  

Аркадія Ісаковича Райкіна (1911–1987), 

російського артиста естради 

 

 85 років від дня народження  

Наталії Михайлівни Дерегус (Лоренс) (1931), 

українського скульптора 

 

25 жовтня   135 років  від дня народження   

Пабло  Пікассо  (Руїс-і-Пікассо) (1881–1973), 

іспанського та французького художника 
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                                          85 років від дня народження  

Анні Жирардо (1931-2011), французької актриси 

 

26 жовтня     Іверської  ікони Божої Матері 

 

28 жовтня    80 років від дня народження 

Романа Григоровича Віктюка (1936),  

українського режисера, театрального діяча 

 

          30 жовтня           135 років від дня народження  

Михайла Андрійовича Шаронова (1881–1957), 

 українського художника 

 

31 жовтня      Апостола і євангеліста Луки 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
         2  листопада         115 років від дня народження 

 Ізраїля Соломоновича Штеймана (1901–1983),  

 українського диригента, педагога 

         3  листопада         215 років від дня народження  

Вінченцо Белліні (1801–1835),  

італійського композитора 

 

        5  листопада          80 років від дня народження 

 Віктора Львовича Клина (1936), 

 українського піаніста,  

 композитора, музикознавця, педагога 

 

7  листопада         80 років від дня народження  

 Миколи Степановича Вінграновського  
 (1936–2004), українського поета, кіноактора і      

  Режиссера 

 

 

105 років від дня народження 

 Матвія Борисовича Коган-Шаца (1911–1989), 
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 українського живописця 

 

95 років від дня народження  

Віктора Овсійовича Вакуловича (1921–1992),  

українського хорового диригента 

 

 80 років від дня народження  

Миколи Леонідовича Жарикова (1931), 

 українського архітектора 

 

80 років від дня народження 

 Тетяни Миколаївни Голембієвської (1936), 

 українського живописця 

 

8 листопада          130 років від дня народження  

  Михайла Францовича Покорного (1886–1948), 

 українського архітектора 

 

  105 років  від дня  народження  

  Михайла  Кириловича  Чорного (1911–1985), 

  українського кінооператора 

 

95 років від дня народження 

 Дмитра Олексійовича Немченка (1921),  

українського диригента, композитора 

 

 

      13 листопада           75 років від дня народження  

Леоніда Івановича Данчука (1941),  

українського режисера, театрознавця 

 

        14 листопада            80 років від дня народження  

Валентина Григоровича Штолька (1931),  

українського архітектора 

 

      16 листопада        День працівників радіо, телебачення та зв'язку.    

                                      Відзначається в Україні згідно з Указом Президента    

                                      (№ 667/94 від 11 листопада 1994 року)  

                                       щорічно в цей день 

 

 

 

 

         125 років від дня народження  

        Богдана Івановича Вахнянина (1886–1940), 

        українського композитора, піаніста, педагога і      
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         диригента 

 

17 листопада            115 років  від дня  народження   

         Івана  Олександровича Пир'єва (1901–1968), 

         російського кінорежисера 

 

18 листопада            130 років від дня народження  

         Софії Юліанівни Альбіновської – Мінкевич 

         (1886–1972), українського і польського   

         живописця, графіка  

 

20 листопада            130 років від дня народження  

        Теодора Якимовича Вацика (1886–1968), 

         українського живописця 

 

21 листопада               Всесвітній день телебачення.  

                                       Проголошений Генеральною Асамблеєю ООН  

                                       (А/RЕS/51/205 від 17 грудня 1996 року) 

 

23 листопада               105 років від дня народження  

       Аркадія Захаровича Добровольського 

       (1911–1969), українського кіносценариста,    

       перекладача 

 

25 листопада               135 років від дня народження  

        Абрама Аншеловича Маневича (1881–1942), 

         українського живописця 

 

25 листопада                 90 років від дня народження  

                                       Михайла Васильовича Машкіна (1926-1971), 

                                       композитора, заслуженого діяча мистецтвУРСР. 

 

28 листопада                День пам'яті жертв Голодомору.  

Відзначається в Україні згідно з Указом Президента  

(№ 1310/98 від 26 листопада 1998 року, до зміни  

(№ 431/2007 від 21 травня 2007 року) мав назву "День 

пам'яті жертв голодомору та політичних репресій").  

Відзначається у четверту суботу листопада 

 

 

 

 

 

29 листопада             140 років від дня народження  

                                          Григорія  Васильовича Маринина (1876-1961),    

                                          українського актора, народного артиста  УРСР. 
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                                          505 років від дня смерті Джованні Белліні    

                                          (1430 -1516)  італійського живописця 

 

 

 

 

 

 

 

 
2  грудня                          115 років від дня народження 

 Олексія Борисовича Глаголіна (1901–1987),  

українського актора, режисера, педагога 

 

3  грудня                        95 років від дня народження  

Михайла Івановича Галаса (1921–1993)  

українського гончара 

 

5   грудня                 155 років від дня народження  

Костянтина Олексійовича Коровіна 

(1861–1939), російського живописця 

 

                                         115 років від дня народження  

Уолта Діснея (Дісні) (1901–1966), 

американського кінорежисера, продюсера 

 

 

 105 років від дня народження  

Сергія Івановича Гроша (1911–1990), 

українського живописця 

 

                                        105 років від дня смерті  

Валентина Олександровича Сєрова (1865–1911), 

російського живописця 

 

150 років від дня народження  

Василя Васильовича Кандинського (1866 -1944), 

російського художника, графіка та теоретика мистецтва 

 

 

 

10 грудня                        105 років від дня народження 

 Наджіба (Нагіб) Махфуза (1911), 
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 єгипетського белетриста і драматурга, лауреата 

Нобелівської премії (1988) 

 

 75 років від дня народження  

Ігоря Дмитровича Поклада (1941), українського 

композитора 

 

12 грудня                        75 років від дня народження  

                               Василя Івановича Хвороста (1936) ,  

                               художника-графіка, ілюстратора. 

 

125 років від дня народження 

 Миколи Недзведського (1891–1977),  

українського композитора, музикознавця, педагога 

 

 

95 років від дня народження  

Дмитра Михайловича Мусієнка (1921–1989), 

 українського кіносценариста, кінокритика 

 

13  грудня                      140 років від дня народження  

Андрія Степановича Шеремети (1871–1946), 

 українського актора 

 

 

14  грудня              День вшанування учасників ліквідації наслідків  

аварії на Чорнобильській АЕС. Відзначається в Україні 

згідно з Указом Президента (№ 945/2006 від 10 

листопада 2006 року) щорічно 14 грудня у день 

закінчення будівництва саркофага над зруйнованим 

четвертим енергоблоком Чорнобильської АЕС 

 

 195 років від дня народження  

Алоїза Венцеславовича Єдлічки (1821–1894), 

українського і чеського композитора та фольклориста, 

піаніста, хорового диригента і педагога 

 

18 грудня               95 років  від дня народження   

Юрія Володимировича Нікуліна (1921–1997), 

російського артиста цирку і кіно 

 

 

 

 

 

19  грудня              Святого Миколая Чудотворця 
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19  грудня                      105 років від дня народження  

                              Миколи Гавриловича Єсипенка (1906-1993),     

                              українського режисера  

 

21 грудня                      85  років від дня народження  

                             Миколи Єгоровича Галічина (1931),   

                            українського художника. 

 

23 грудня                    90 років від дня народження  

                             Василя Дмитровича Кирейка (1926),  

                             українського композитора, педагога,    

                             музикознавця, народного артиста України 

 

25 грудня               225 років від дня народження  

Оґюстена Ежена Скріба (1791–1861), 

французького драматурга 

 

 

25 грудня                       115 років від дня народження  

Галі (Галина Сергіївна) Мазуренко (1901–2000), 

української поетеси і художниці 

 

 

27   грудня                     80 років від дня народження  

Віталія Григоровича Розстального (1936–2006), 

українського актора 

 

30  грудня              155 років від дня народження  

Іванни Антонівни Біберовичевої (1861–1937), 

української актриси 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Цього року виповнюється: 
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•      475 років від дня народження Ель Ґреко  

(справж. – Домінікос Теотокопулос) (1541–1614), іспанського живописця 

 

•       265 років від дня народження Дмитра Степановича Бортнянського 

(1751–1825), українського і російського композитора, хорового диригента і 

музичного педагога 

 

•     185 років від дня створення (1831) Київської міської капелії. Заснована 

міською думою на основі магістрату оркестру та Київської музичної школи 

(існувала до 1852 р.) 

 

•    165 років від дня народження Івана Захарка (1851–1919), українського 

актора і режисера 

•    155 років від дня народження Марії Василівни Зотової (1861–1913), 

російської та української співачки і педагога 

 

•    155 років від дня народження Миколи Митрофановича Уварова 

 (1861–1942),українського живописця 

 

•   85 років від часу заснування (1931) Хмельницького українського музично-

драматичного театру ім. Г. І. Петровського 

 

•   80 років від дня заснування (1936) Полтавського українського музично-

драматичного театру ім. М. В. Гоголя 
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Відділ працює:  з 10-00 до 18-00 

Вихідний  день:   субота 

Адреса:    вул. Комсомольська, 60 

                           тел.: 744-88-77, 374-28-57. 

 

 

 

Ласкаво просимо! 
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