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Пам’ятні дати Черкащини 
у 2016 році 

 
– 440 років із часу першої писемної згадки про м. Золото-

ноша (1576). 
 
– 400 років з часу першої писемної згадки про м. Умань 

(1616). 
 
– 390 років від дня народження Павла Халебського (П. 

Алеппського; близько 1626 – 1669), архідиякона і мандрі-
вника, залишені спогади якого є цінним джерелом інфор-
мації про життя черкащан середини XVIII ст. 

 
– 375 років від дня народження Юрія Богдановича Хмель-

ницького (1641 – 1685), гетьмана України, уродженця с. 
Суботів Чигиринського району. 

 
– 370 років від дня народження Івана Ілліча Скоропадського 

(1646 – 1722), гетьмана Лівобережної України, уродженця 
м. Умань. 

 
– 315 років від дня народження Симона Тодорського (1701 

– 1754), вченого-лінгвіста, викладача Києво-Могилянської 
академії, уродженця м. Золотоноша. 

 
– 300 років від дня народження Матвія Карповича Значко-

Яворського (чернече ім’я – Мельхіседек. Ймовірно 1716 – 
1809), ігумена Мотронинського Троїцького монастиря, 
ідеолога Коліївщини. 
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– 255 років від дня народження Вільямса (Василя Іванови-
ча) Гесте (1761 – 1832), архітектора, який склав перший 
генеральний план забудови м. Черкаси (1814). 

 
– 235 років від дня народження Василя Федоровича Тим-

ківського (1781 – 1832), політичного діяча і письменника, 
уродженця хутора Тимківщини, (тепер с. Богуславець) 
Золотоніського району. 
 

– 225 років від дня народження Федора Степановича Сими-
ренка (1791 – 1867), промисловця-цукрозаводчика, уро-
дженця Платонового хутора, що був поблизу м. Городище. 

 
– 190 років з часу повстання селян у с. Мошурів Тальнівсь-

кого району (1826). 
 

– 155 років від дня народження Василя Пилиповича Степа-
ненка (1861 – імов. 1928), фольклориста, етнографа, біб-
ліографа, колишнього завідувача журналу "Киевская Ста-
рина", уродженця с. Полствин Канівського району. 

 
– 90 років Канівському народному аматорському музично-

драматичному театру (1926). 
 

– 75 років Кам’янській дитячій музичній школі (1941). 
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СІЧЕНЬ 

 
1 – 70 років від дня народження Миколи Семеновича 

Васильченка (1946), керівника СТОВ "Агрофірма 
"Маяк", с. Піщане Золотоніського району. Герой Ук-
раїни, заслужений працівник сільського господарст-
ва України, вчений, почесний член УААН. 

 
1 – 65 років від дня народження Михайла Васильови-

ча Ілляшенка (1951), режисера, заслуженого діяча 
мистецтв України, уродженця с. Чехівка Чорнобаїв-
ського району. 

 
2 – 195 років від дня народження Платона Федорови-

ча Симиренка (1821 – 1863), підприємця, мецената, 
засновника цукрових заводів на Черкащині, уродже-
нця м. Сміла. 

 
6 – 170 років з часу написання Т.Г. Шевченком "Запо-

віту" (1846). 
 
6 – 85 років від дня народження Майї Флорівни Фро-

лової (1931 – 2013), письменниці, колишньої жите-
льки м. Черкаси. 

 
9 – 80 років від дня народження Вадима Івановича 

Пепи (1936), письменника, лауреата літературно-
мистецької премії ім. І.С. Нечуя-Левицького, уро-
дженця смт Драбів. 
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13 – 90 років від дня народження Миколи Михайловича 
Артеменка (1926 – 1991), заслуженого агронома Укра-
їни, колишнього директора Мліївського інституту по-
мології ім. Л.П. Симиренка, уродженця м. Городище. 

 
13 – 80 років від дня народження Василя Івановича За-

харченка (1936), письменника, лауреата Національ-
ної премії ім. Тараса Шевченка, жителя м. Черкаси. 

 
14 – 150 років від дня народження Костянтина Іванови-

ча Арабажина (1866 – 1929), літературознавця, пи-
сьменника, уродженця м. Канів. 

 
15 – 145 років від дня народження Агатангела Юхимо-

вича Кримського (1871 – 1942), вченого-філолога, 
етнографа, фольклориста, який жив і працював у м. 
Звенигородка. 

 
16 – 85 років від дня народження Івана Семеновича Дро-

бного (1931), письменника, жителя м. Золотоноша. 
 
20 – 125 років від дня народження Михайла Сауловича 

Ельмана (1891 – 1967), скрипаля, уродженця м. Та-
льне. 

 
21 – 215 років від дня народження Григорія Гнатовича 

Лапченка (1801 – 1876), художника, уродженця с. 
Валява Городищенського району. 

 
21 – 80 років від дня народження Василя Панасовича 

Берези (1936 – 2013), заслуженого працівника куль-
тури України, колишнього директора бібліотеки-
музею ім. А. Гайдара у м. Канів. 
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22 – 100 років від дня народження Данила Георгійовича 
Нарбута (1916 – 1998), народного художника Украї-
ни, лауреата Національної премії імені Тараса Шев-
ченка, колишнього жителя м. Черкаси. 

 
27 – 125 років від дня народження Павла Григоровича 

Тичини (1891 – 1967), поета, який неодноразово бу-
вав на Черкащині. Ім’я Павла Тичини носить Уман-
ський державний педагогічний університет. 

 
27 – 105 років від дня народження Івана Макаровича 

Гончара (1911 – 1993), скульптора, народного худо-
жника України, заслуженого діяча мистецтв України, 
уродженця с. Лип’янка Шполянського району. 

 
29 – 65 років від дня народження Тетяни Павлівни На-

дирової-Захарової (1951), баскетболістки, заслуже-
ного майстра спорту СРСР, дворазової олімпійської 
чемпіонки, уродженки м. Христинівка. 

 
30 – 150 років від дня народження Юрія Михайловича 

Міхновського (1866 – 1937), церковного діяча, коли-
шнього настоятеля київського Софійського собору, 
уродженця с. Піщане Золотоніського району. 

 
ЛЮТИЙ 

 
4 – 90 років від дня народження Галини Никифорівни 

Кальченко (1926 – 1975), скульптора, народного ху-
дожника України, автора багатьох пам’ятників на 
Черкащині. 
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5 – 75 років від дня народження Людмили Іванівни 
Талах (1941), заслуженої артистки України, актриси 
Черкаського академічного обласного музично-
драматичного театру ім. Т.Г. Шевченка. 

 
10 – 145 років від дня народження Іполита Івановича 

Корабльова (1871 – 1951), вченого-бджоляра, який у 
1907 – 1951 рр. жив і працював у м. Умань. 

 
16 – 75 років від дня народження Володимира Омелья-

новича Єщенка (1941), вченого, доктора сільського-
сподарських наук, професора Уманського націона-
льного університету садівництва. 

 
17 – 90 років від дня народження Марії Михайлівни За-

городської (1926 – 2009), лікаря-рентгенолога, уро-
дженки с. Яворівка Драбівського району. 

 
19 – 95 років від дня народження Євгена Анатолійови-

ча Карпова (1921 – 1990), вченого в галузі космічної 
медицини, уродженця с. Козацьке Звенигородського 
району. 

 
25 – 145 років від дня народження Лесі Українки (Лари-

са Петрівна Косач-Квітка. 1871 – 1913), яка неодно-
разово бувала на Черкащині. 

 
25 – 80 років від дня народження Анатолія Семеновича 

Фуженка (1936 – 1999), скульптора, заслуженого ді-
яча мистецтв України, уродженця с. Сокирна Черка-
ського району. 

 



 8 

26 – 80 років від дня народження Василя Панасовича 
Матющенка (1936), співака, заслуженого працівника 
культури України, жителя м. Городище. 

 
28 – 190 років від дня народження Памфила Данилови-

ча Юркевича (1826 – 1874), філософа, педагога, 
уродженця с. Ліпляве Канівського району. 

 
БЕРЕЗЕНЬ 

 
1 – 170 років від дня народження Василя Васильовича 

Докучаєва (1846 – 1903), вченого-агронома, ґрунто-
знавця, який досліджував ґрунти і рослинність Чер-
кащини. 

 
7 – 150 років від дня народження Порфирія Денисови-

ча Мартиновича (1856 – 1933), художника, етногра-
фа, який протягом 1874 – 1883 рр. бував у с. Веремі-
ївка Чорнобаївського району і створив полотна з 
життя селян Вереміївки. 

 
9 – 202 роки від дня народження Тараса Григоровича 

Шевченка (1814 – 1861), українського поета, худож-
ника, мислителя, уродженця с. Моринці Звенигород-
ського району. 

 
10 – 155 років від дня смерті Т.Г. Шевченка (10.03.1861). 
 
12 – 135 років від дня народження Валентина Макси-

мовича Трутенка (1881 – 1953), військового діяча, 
генерал-хорунжого Армії УНР, уродженця м. Звени-
городка. 
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14 – 125 років від дня народження Амвросія Максимілі-
ановича Бучми (1891 – 1957), актора, режисера, 
який в 1921 році працював у м. Черкаси. 

 
16 – 65 років від дня народження Миколи Матвійовича 

Теліженка (1951), заслуженого художника України, 
жителя м. Черкаси. 

 
17 – 125 років від дня народження Матвія Генріховича 

Манізера (1891 – 1966), скульптора, заслуженого ді-
яча мистецтв України, народного художника СРСР, 
автора пам’ятника Т.Г. Шевченку у м. Канів. 

 
18 – 120 років від дня народження Надії Віталіївни Су-

ровцової (1896 – 1985), громадського діяча, пись-
менниці, колишньої жительки м. Умані. Померла і 
похована в м. Умань. 

 
18 – 115 років від дня народження Василя Григоровича 

Безпалого (1901 – 1983), письменника, колишнього 
жителя с. Мельники Чорнобаївського району. 

 
24 – 110 років від дня народження Георгія Павловича 

Чернишенка (1906 – 1937), художника, заслуженого 
майстра народної творчості України, уродженця м. 
Чигирин. 

 
25 – 95 років від дня народження Ганни Григорівни Ша-

рай (1921), майстрині декоративної кераміки, уро-
дженки м. Канів. 
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27 – 110 років від дня народження Івана Степановича Усен-
ка (1906 – 1987), вченого-геолога, заслуженого діяча на-
ук УРСР, уродженця с. Келеберда Канівського району. 

 
29 – 110 років від дня народження Макара Корнійовича 

Мухи (1906 – 1990), заслуженого майстра народної 
творчості України, уродженця с. Михайлівка 
Кам’янського району. 

 
29 – 75 років від дня народження Анатолія Івановича 

Фесуна (1941 – 2003), заслуженого лікаря України, ко-
лишнього головного лікаря Черкаської обласної лікарні. 

 
31 – 125 років від дня народження Бориса Васильовича 

Романицького (1891 – 1988), актора, режисера, теа-
трального діяча, народного артиста СРСР, лауреата 
Національної премії України імені Тараса Шевченка, 
уродженця смт Чорнобай. 

 
31 – 70 років від дня народження Олексія Потаповича 

Логвиненка (1946), літературознавця, перекладача, 
уродженця с. Товмач Шполянського району. 

 
КВІТЕНЬ 

 
 – 55 років Кременчуцькому водоймищу (1961). 
 
4 – 180 років від дня народження Василя Степановича 

Гнилосирова (1836 – 1900), громадського діяча, педа-
гога і письменника, який у 1873 – 1900 рр. жив у Ка-
неві, піклувався про впорядкування могили Т.Г. Шев-
ченка, заснував перший музей поета "Тарасову світ-
лицю". 
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16 – 105 років від дня народження Феодосія Михайло-
вича Федченка (1911 – 2002), вченого, винахідника 
найточнішого маятникового годинника, уродженця с. 
Боровиця Чигиринського району. 

 
20 – 125 років від дня народження Юрія Йосиповича Тю-

тюнника (1891 – 1930), генерал-хорунжого Армії УНР, 
уродженця с. Будище Звенигородського району. 

 
21 – 190 років з часу прийняття плану забудови м. Чер-

каси (1826). Архітектор Вільямс Гесте. 
 
28 – 140 років від дня народження Георгія Федоровича 

Проскури (1876 – 1958), вченого в галузі аерогідроди-
наміки і гідромашинобудування, уродженця м. Сміла. 

 
28 – 75 років від дня народження Валерія Левковича 

Маснюка (1941), мовознавця, журналіста, автора 
книги "Вузлики на пам’ять", жителя м. Черкаси. 

 
29 – 120 років від дня народження Івана Федосійовича 

Гаркуші (1896 – 1970), вченого-ґрунтознавця, уро-
дженця м. Городище. 

 
ТРАВЕНЬ 

 
 – 25 років з часу створення черкаського ансамблю 

духовної музики "Канон" (1991). 
 
1 – 90 років від дня народження Івана Федоровича 

Вовчановського (1926 – ), вченого-матеріалознавця, 
доктора технічних наук, уродженця с. Кедина Гора 
Золотоніського району. 
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1 – 80 років від дня народження Анатолія Олексійови-
ча Савченка (1936 – 2014), поета, прозаїка, худож-
ника, уродженця м. Звенигородка. 

 
6 – 55 років з часу відкриття Черкаського річкового 

порту (1961). 
 
7 – 80 років від дня народження Світлани Андріївни 

Китової (1936), етнографа, першого українського до-
ктора культурології, жительки м. Черкаси. 

 
9 – 90 років від дня народження Віри Микитівни Бага-

цької (1926 – 1995), оперної співачки, заслуженої 
артистки України, уродженки с. Дирдин Городищен-
ського району. 

 
9 – 80 років від дня народження Юрія Герасимовича 

Іллєнка (1936 – 2010), кінорежисера, народного ар-
тиста України, уродженця м. Черкаси. 

 
9 – 80 років від дня народження Леоніда Анатолійови-

ча Рябіщука (1936 – 1992), заслуженого журналіста 
України, колишнього голови Черкаської ОДТРК, уро-
дженця с. Чорна Кам’янка Маньківського району. 

 
10 – 105 років від дня народження Якова Івановича Не-

світського (1911 – 1974), вченого в галузі автомобі-
льного транспорту, уродженця с. Потапці Канівсько-
го району. 
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12 – 95 років від дня народження Алли Григорівни Бон-
дар (1921 – 1981), вченого в галузі кібернетики хімі-
ко-технологічних процесів, колишнього міністра ви-
щої освіти УРСР, уродженки смт. Цибулів Монасти-
рищенського району. 

 
12 –80 років від дня народження Михайла Макаровича 

Карпенка (1936 – 1999), заслуженого журналіста Ук-
раїни, колишнього головного редактора обласної га-
зети "Село і люди". 

 
16 – 80 років від дня народження Івана Івановича Куку-

рудзи (1936), доктора економічних наук, професора 
ЧНУ ім. Богдана Хмельницького. 

 
20 – 70 років від дня народження Миколи Петровича 

Ковальчука (1946), заслуженого працівника культури 
України, директора Городищенського районного Па-
лацу культури ім. С.С. Гулака-Артемовського. 

 
20 – 55 років із часу встановлення Національної премії 

України імені Тараса Шевченка (1961). 
 
22 – 155 років з Дня перепоховання Т.Г. Шевченка на 

Чорнечій горі поблизу Канева (1861). 
 
26 – 75 років від дня народження Віктора Миколайови-

ча Сироватського (1941 – 2008), письменника, за-
служеного працівника культури України, колишнього 
жителя м. Черкаси. 
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28 – 95 років від дня народження Микола Павловича 
Якубенка (1921 – 1998), письменника і перекладача, 
уродженця с. Халаїдове Монастирищенського району. 

 
ЧЕРВЕНЬ 

 
7 – 80 років першому в Україні сільському стадіону в с. 

Чапаєвці Золотоніського району (1936). 
 
10 – 105 років від дня народження Петра Юхимовича 

Весклярова (1911 – 1994), заслуженого артиста Ук-
раїни, уродженця м. Тальне. 

 
10 – 65 років від дня народження Василя Миколайовича 

Шкляра (1951), письменника, лауреата Народної 
премії ім. Т.Г. Шевченка, уродженця с. Ганжалівка 
Лисянського району. 

 
11 – 195 років від дня народження Варфоломія Григо-

ровича Шевченка (1821 – 1892), мемуариста, родича 
Тараса Шевченка, автора "Споминок про Тараса 
Григоровича Шевченка", уродженця с. Шевченкове 
Звенигородського району. 

 
12 – 65 років від дня народження Сергія Олександрови-

ча Іщенка (1951), вченого в галузі аеродинаміки, 
професора Національного авіаційного університету, 
уродженця с. Валява Городищенського району. 

 
13 – 95 років від дня народження Йосипа Євсейовича 

Баренбаума (Овсійович. 1921 – 2006), вченого-
краєзнавця, доктора філологічних наук, уродженця 
м. Канів. 
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14 – 125 років від дня народження Тита Трохимовича 
Демиденка (1891 – 1959), вченого-агронома, уро-
дженця с. Трушівці Чигиринського району. 

 
14 – 55 років з часу відкриття Черкаського музичного 

училища ім. С.С. Гулака-Артемовського (1961). 
 
15 – 155 років від дня народження Онопрія Омелянови-

ча Василенка (псевдонім Охрім Варнак. 1861 – 
1921), поета і прозаїка, уродженця с. Коврай Золо-
тоніського району. 

 
15 – 115 років від дня народження Никифора Михайло-

вича Бойкині (1901 – 1998), оперного співака, народ-
ного артиста Росії, уродженця с. Товмач Шполянсь-
кого району. 

 
22 – 125 років від дня народження Олександра Олекса-

ндровича Гродзинського (1891 – 1973), оперного спі-
вака, заслуженого діяча мистецтв України, уроджен-
ця с. Скотареве Шполянського району. 

 
26 – 110 років від дня народження Івана Даниловича 

Черняховського (1906 – 1945), військового діяча, ге-
нерала, двічі Героя Радянського Союзу, уродженця 
с. Оксанина Уманського району. 

 
30 – 190 років від дня народження Андрія Гавриловича 

Лебединцева (1826 – 1903), церковного діяча, уро-
дженця с. Зелена Діброва Городищенського району. 
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30 – 150 років від дня народження Тихона Івановича 
Осадчого (1866 – 1945), економіста, громадсько-
політичного діяча, уродженця с. Будище Звенигоро-
дського району. 

 
ЛИПЕНЬ 

 
6 – 115 років від дня народження Артема Борисовича 

Харченка (1901 – 1937), оперного співака, уроджен-
ця с. Вербівка Кам’янського району. 

 
9 – 70 років від дня народження Віктора Андрійовича 

Афоніна (1946), заслуженого художника України, 
жителя м. Черкаси. 

 
17 – 60 років від дня народження Михайла Дмитровича 

Сироти (1956 – 2008), політика, державного діяча, 
голови Конституційної комісії (1998 р.), уродженця м. 
Черкаси. 

 
22 – 90 років від дня народження Миколи Васильовича 

Нестеренка (1926 – 2004), графіка, колишнього жи-
теля м. Черкаси. 

 
28 – 70 років від дня народження Михайла Федотови-

ча Слабошпицького (1946), письменника, літерату-
рознавця, уродженця с. Мар’янівка Шполянського 
району. 
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СЕРПЕНЬ 
 

2 – 90 років від дня народження Марії Романівни Ко-
зел-Чорної (1926 – 2011), вишивальниці, заслужено-
го майстра народної творчості, уродженки с. Весе-
лий Кут Шполянського району. 

 
4 – 22 – 75 років з часу героїчної оборони Черкаського 

плацдарму (1941). 
 
4 – 155 років від дня народження Трохима Аврамови-

ча Зіньківського (1861 – 1891), вченого, письменни-
ка, літературознавця, громадського діяча, який про-
жив у Смілі, Шполі та Черкасах. 

 
4 – 115 років від дня народження Івана Омеляновича 

Поваженка (1901 – 1991), доктора ветеринарних на-
ук, заслуженого діяча науки УРСР, уродженця с. Бо-
ярка Лисянського району. 

 
10 –200 років від дня народження Лаврентія Івановича 

Похилевича (1816 – 1893), краєзнавця, автора книги 
"Сказания о населённых местностях Киевской гу-
бернии". Праця містить відомості про населені пунк-
ти Правобережної Черкащини. 

 
10 – 80 років від дня народження Миколи Петровича 

Коломійця (1936, за паспортом – 1942 – 2009), ба-
летмейстера, народного артиста України, уроджен-
ця смт Драбів. 
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18 – 100 років від дня народження Ольги Петрівни Ді-
денко (1916 – 2010), археолога, краєзнавця, фольк-
лориста, колишнього наукового працівника Умансь-
кого краєзнавчого музею, уродженки м. Умань. 

 
18 – 75 років від дня народження Валерія Івановича 

Волкова (1941), композитора, заслуженого працівни-
ка культури України, почесного громадянина м. 
Кам’янка. 

 
19 – 115 років від дня народження Марії Олександрівни 

Галич (1901 – 1974), прозаїка, уродженки с. Суха 
Калигірка Катеринопільського району. 

 
29 –165 років від дня народження Андрія Івановича 

Желябова (1851 – 1881), революціонера-народника, 
який у 1871 – 1873 рр. жив у м. Городище, працював 
учителем у Мліївській заводській школі. 

 
ВЕРЕСЕНЬ 

 
 – 220 років із часу створення парку "Софіївка" в м. 

Умань (1796). 
 
3 – 125 років від дня народження Павла Петровича 

Филиповича (псевдонім П. Зорєв. 1891 – 1937), пое-
та і літературознавця, уродженця с. Кайтанівка Ка-
теринопільського району. 

 
3 – 70 років від дня народження Тетяни Олександрів-

ни Шадріної (1946), заслуженого журналіста України, 
генерального директора Черкаської телерадіоком-
панії "Ільдана". 
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4 –50 років музею С.С. Гулака-Артемовського у м. Го-
родище (1966). 

 
6 – 85 років від дня народження Якова Михайловича 

Брюховецького (1931 – 2006), заслуженого майстра 
народної творчості України, колишнього жителя с. 
Головківка Чигиринського району. 

 
9 – 25 років з часу виходу в ефір першої на Черкащині 

приватної телерадіокомпанії "Вікка" (1991). 
 
9 – 70 років від дня народження Анатолія Юзефовича 

Чабана (1946), громадсько-політичного діяча, докто-
ра історичних наук, академіка, члена правління Чер-
каської обласної організації Всеукраїнської спілки 
краєзнавців. 

 
12 – 90 років від дня народження Якова Івановича Іва-

шкевича (1926 – 2014), поета, журналіста, уроджен-
ця с. Пальчик Катеринопільського району. 

 
14 – 95 років від дня народження Івана Івановича Ли-

сенка (1921 – 1997), художника, заслуженого майст-
ра народної творчості України, колишнього жителя 
с. Золотоношка Драбівського району. 

 
20 – 80 років від дня народження Миколи Даниловича 

Шапошника (1936 – 2009), письменника, гумориста, 
заслуженого працівника культури України, уроджен-
ця с. Леськи Черкаського району. 
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24 – 160 років від дня народження Людвика Северино-
вича Варинського (1856 – 1889), польського рево-
люціонера, публіциста, уродженця с. Мартинівка Ка-
нівського району. 

 
24 –120 років від дня народження Івана Наумовича Ду-

бового (1896 – 1938), військового діяча, уродженця 
с. Чмирівка Чигиринського району. 

 
24 – 90 років від дня народження Олександра Петрови-

ча Коломійця (1926 – ), вченого-агронома, доктора 
сільськогосподарських наук, уродженця с-ща Верх-
нячка Христинівського району. 

 
26 – 115 років від дня народження Семена Дмитровича 

Скляренка (1901 – 1962), прозаїка, перекладача, 
уродженця с. Прохорівка Канівського району. 

 
28 –95 років від дня народження Василя Федоровича 

Лисенка (1921 – 1993), прозаїка, драматурга, канди-
дата філологічних наук, уродженця с. Залізнячка Ка-
теринопільського району. 

 
29 – 150 років від дня народження Михайла Сергійови-

ча Грушевського (1866 – 1934), першого Президента 
України, історика, який досліджував Черкащину. 

 
ЖОВТЕНЬ 

 
 – 140 років ПАТ НПП "Смілянський електромеханіч-

ний завод" (1876). 
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1 – 125 років Городищенському державному аграрно-
му коледжу Уманського національного університету 
садівництва (1891). 

 
8 – 145 років від дня народження Івана Максимовича 

Піддубного (1871 – 1949), професійного борця, за-
служеного майстра спорту, уродженця с. Красенівка 
Чорнобаївського району. 

 
8 – 100 років від дня народження Олекси Васильовича 

Булавицького (1916 – 2001), живописця, уродженця 
м. Умань. 

 
12 – 75 років від дня народження Миколи Панасовича 

Воробйова (1941), поета і художника, лауреата На-
ціональної премії України імені Тараса Шевченка, 
уродженця с. Мельниківка Смілянського району. 

 
13 – 55 років Черкаському планетарію (1961). 
 
14 – 90 років від дня народження Івана Олександровича 

Холоменюка (1926 – 2008), живописця, заслуженого 
діяча мистецтв України, народного художника України, 
уродженця с. Мизинівка Звенигородського району. 

 
14 – 70 років від дня народження Івана Пилиповича 

Клименка (1946 – 2010), народного артиста України, 
колишнього актора Черкаського академічного обла-
сного музично-драматичного театру ім. Т. Шевченка. 

 
15 – 95 років від дня народження Дмитра Омеляновича 

Луценка (1921 – 1989), поета-пісняра, ім’я якого 
пов’язане з Черкащиною. 
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18 – 140 років від дня народження Сергія Олександро-
вича Єфремова (1876 – 1939), літературознавця, 
громадсько-політичного діяча, уродженця с. Пальчик 
Катеринопільського району. 

 
18 – 90 років від дня народження Федора Петровича 

Людного (1926), краєзнавця, журналіста, почесного 
громадянина м. Кам’янка. 

 
18 – 75 років від дня народження Василя Тимофійовича 

Маляренка (1941), заслуженого юриста України, 
академіка УАН, уродженця с. Вікторівка Маньківсь-
кого району. 

 
20 – 130 років від дня народження Якова Михайловича 

Водяного (1886 – 1940), військового і політичного ді-
яча, отамана повстанського загону в Холодному Яру 
в 1921 році. 

 
20 – 85 років від дня народження Леоніда Андрійовича 

Завальнюка (1931 – 2010), письменника, сценарис-
та, художника, уродженця м. Умань. 

 
21 – 160 років від дня народження Якова Степановича 

Калішевського (1856 – 1923), хорового диригента, 
уродженця м. Чигирин. 

 
21 – 90 років від дня народження Володимира Логви-

новича Рвачова (1926 – 2005), математика, уродже-
нця м. Чигирин. 
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27 – 110 років від дня народження Миколи Степанови-
ча Загорського (1906 – 1960), вченого, фахівця у га-
лузі металургії, уродженця с. Пединівка Звенигород-
ського району. 

 
ЛИСТОПАД 

 
 – 80 років Центру дитячої та юнацької творчості м. 

Черкаси (1936). 
 
1 – 245 років від дня народження Дмитра Петровича 

Неверовського (1771 – 1813), військового діяча, ге-
роя Вітчизняної війни 1812 року, уродженця с. Про-
хорівка Канівського району. 

 
1 – 60 років від дня народження Любові Володимирів-

ни Скобель (1956), заслуженої артистки України, ак-
триси Черкаського академічного обласного музично-
драматичного театру ім. Т. Шевченка. 

 
4 – 215 років від дня народження Северина Гощинсь-

кого (1801 – 1876), польського письменника, який 
жив і навчався в м. Умань; автор поеми "Канівський 
замок". 

 
7 – 115 років від дня народження Дмитра Филимонови-

ча Красицького (1901 – 1989), письменника-
шевченкознавця, уродженця с. Зелена Діброва Горо-
дищенського району. 

 
10 – 225 років з часу надання Черкасам Магдебурзько-

го права (1791). 
 



 24 

10 – 80 років від дня народження Андрія Петровича 
Гончара (1936), народного артиста України, лауреа-
та Національної премії України імені Тараса Шевче-
нка, уродженця с. Деньги Золотоніського району. 

 
11 – 70 років від дня народження Івана Григоровича 

Козленка (1946), заслуженого працівника культури 
України, колишнього начальника управління культу-
ри Черкаської обласної державної адміністрації. 

 
12 – 65 років від дня народження Володимира Георгі-

йовича Каплуненка (1951), вченого в галузі нанотех-
нологій, уродженця м. Сміла. 

 
20 – 130 років від дня народження Марії Гаврилівни 

Ростовської-Ковалевської (1886 – 1974), оперної 
співачки, уродженки с. Пастирське Смілянського 
району. 

 
21 – 90 років від дня народження Петра Дмитровича 

Козіна (1926 – 2013), заслуженого художника Украї-
ни, колишнього жителя м. Черкаси. 

 
25 – 245 років від дня народження Миколи Миколайо-

вича Раєвського (1771 – 1829), героя війни 1812 ро-
ку, власника с. Сунки Смілянського району. 

 
26 – 100 років від дня народження Миколи Щербака 

(Мишалов Микола Іванович. 1916 – 2010), поета, лі-
тературознавця, уродженця с. Топильна Шполянсь-
кого району. 
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ГРУДЕНЬ 
 

– 425 років з початку першого великого національно-
визвольного повстання проти польського панування 
в Україні під керівництвом Криштофа Косинського 
(1591 – 1593). К. Косинський загинув у травні 1593 р. 
під час облоги Черкаського замку. 
 

1 – 140 років від дня народження Клари Ісааківни Брун 
(1876 – 1959), співачки, уродженки м. Сміла. 

 
1 – 60 років від дня народження Пилипа Сергійовича 

Юрика (1956), поета-гумориста, фольклориста, пе-
рекладача, лауреата літературних премій, уроджен-
ця с. Баландине Кам’янського району. 

 
2 – 130 років від дня народження Андрія Олександро-

вича Загродського (1886 – 1948), філолога і педаго-
га, уродженця с. Зеленьків Тальнівського району. 

 
8 –75 років від дня народження Людмили Василівни 

Паниченко (1941), поетеси, уродженки м. Чигирин. 
 
9 – 65 років від дня народження Валерія Павловича 

Калини (1951), заслуженого лікаря України, колиш-
нього завідуючого хірургічним відділенням Золотоні-
ської ЦРЛ. 

 
12 – 95 років від дня народження Андрія Пахомовича 

Могили (1921 – 1991), перекладача і мовознавця, 
кандидата філологічних наук, уродженця с. Чичир-
козівка Звенигородського району. 
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12 – 55 років від дня народження Лідії Іванівни Зайнч-
ківської (1961), бандуристки, народної артистки Ук-
раїни, жительки м. Черкаси. 

 
13 – 75 років від дня народження Андрія Ілліча Поліщу-

ка (1941), письменника, жителя м. Тальне. 
 
13 – 70 років учасникам співочого дуету "А ми удвох…" 

братам Андрію Григоровичу Томіленку, жителю м. 
Городище та Василеві Григоровича Томіленку, жи-
телю м. Корсунь-Шевченківський. 

 
17 – 100 років від дня народження Галини Євгенівни Бу-

ркацької (1916 – 2006), двічі Героя Соціалістичної 
Праці, яка у 1949 – 1967 рр. очолювала колгосп "Ра-
дянська Україна" с. Геронимівка Черкаського району. 

 
21 – 155 років від дня народження Євгена Харлампійо-

вича Чикаленка (1861 – 1929), громадського діяча, 
публіциста, видавця, мецената, який тривалий час 
мешкав у с. Кононівка Драбівського району. 

 
21 – 140 років залізничній станції ім. Т.Г. Шевченка 

(1876), м. Сміла. 
 
23 – 100 років від дня народження Олександра Васи-

льовича Тканка (1916 – 2006), Героя Радянського 
Союзу, ректора Черкаського педагогічного інституту 
у 1953 – 1979 рр. 

 
23 – 90 років від дня народження Миколи Григоровича 

Іщенка (1926), письменника, уродженця с. Лузанівка 
Кам’янського району. 
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25 – 90 років від дня народження Володимира Тарасо-
вича Толока (1926 – 2012), вченого-фізика, заслу-
женого діяча науки і техніки України, члена-
кореспондента НАН України, уродженця м. Умань. 

 
27 – 85 років від дня народження Альберта Степанови-

ча Недосєко (1931), художника, жителя м. Черкаси. 
 
29 – 125 років від дня народження Володимира Левко-

вича Симиренка (1891 – 1938), вченого-садівника, 
сина і учня Л.П. Симиренка, уродженця с. Мліїв Го-
родищенського району. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Матеріали підготували   Л. Д. Дядик 

Відповідальна за випуск:   К. С. Бугаєнко 

Комп'ютерний набір    І.В. Таранець 

 
_____________________________________________________________ 
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