
Департамент культури та взаємозв’язків з громадськістю 
Черкаської обласної державної адміністрації 
Комунальний заклад «Обласна універсальна 
наукова бібліотека імені Тараса Шевченка» 

Черкаської обласної ради 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Пам’ятні дати Черкащини 
у 2019 році 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Черкаси – 2018 



2 

 

Пам’ятні дати Черкащини 
у 2019 році 

 
– 625 років з часу першої літописної згадки про 

м. Звенигородка (1394). 
 
– 525 років з часу першої письмової згадки про м. Городище 

(1494). 
 
– 425 років з часу першої письмової згадки про м. Шпола 

(1594). 
 

– 370 років з часу першої письмової згадки про м. Кам’янка 
(1649). 
 

– 300 років від дня народження Данила Кушніра (1719–1766), 
релігійного діяча, який зарахований до лику святих, 
уродженця с. Мліїв Городищенського району. 

 
– 290 років від дня народження Якова Павловича 

Козельського (1729–1795), просвітителя, філософа, 
уродженця с. Келеберда Канівського району. 

 
– 260 років від дня народження Івана (Йосифа) Ільницького 

(1759–1824), освітнього і релігійного діяча, архімандрита, 
уродженця с. Білоусівка Драбівського району. 

 
– 240 років від дня народження Йосипа Омеляновича 

Мохова (чернече ім’я Йоасаф; 1779–1829), священика, 
філософа, останнього ректора Києво-Могилянської 
академії, уродженця с. Жовнине Чорнобаївського району. 
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– 230 років від дня народження Йосипа Михайловича 
Гладкого (1789–1866), останнього кошового гетьмана 
Задунайської Січі, уродженця хутора Червонохижинці, 
поблизу с. Мельники Чорнобаївського району. 

 
– 170 років від дня народження Михайла Юхимовича 

Філіпченка (1849–1908), фінансиста, вченого-агронома, 
автора праці «Опис Мошногородищенського маєтку», 
дитячі роки якого пройшли в м. Городище. 

 
– 160 років від дня народження Вітольда Болеславовича 

Камінського (1859–1931), лікаря-гідропата, уродженця 
м. Умань. 

 
– 120 років від дня народження Леоніда Єрофійовича 

Підгайного (1899–1950), літературознавця, письменника, 
уродженця с. Яблунів Канівського району. 

 
– 105 років КП «Черкасиводоканал» Черкаської міської ради 

(1914). 
 

– 40 років Черкаському державному зоопарку (1979). 
 

– 25 років з часу заснування Черкаської обласної 
краєзнавчої премії імені Михайла Максимовича (1994). 
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СІЧЕНЬ 

 
 – 75 років з часу визволення від фашистських 

загарбників у 1944 р. міст: Жашкова (6 січня), 
Кам’янки (10 січня), Шполи (27 січня), Звенигородки 
(28 січня), Сміли (29 січня), Канева (31 січня). 

 
1 – 70 років від дня народження Василя Миколайовича 

Мельниченка (1949), історика, голови правління 
Черкаської обласної організації Національної спілки 
краєзнавців України, професора ЧНУ ім. Богдана 
Хмельницького. 

 
1 – 70 років від дня народження Степана Іларіоновича 

Горошка (1949), історика, краєзнавця, жителя 
м. Жашків. 

 
7 – 120 років від дня народження Василя 

Миколайовича Дзюби (1899–1945), борця, циркового 
артиста, уродженця с. Тарнава Монастирищенського 
району. 

 
7 – 65 років з часу утворення Черкаської області (1954). 
 
8 – 140 років від дня народження Степана Васильовича 

Васильченка (справжнє прізвище – Панасенко; 1879–
1932), прозаїка, журналіста, педагога, який учителював у 
смт Драбів та у с. Велика Бурімка Чорнобаївського району. 

 
16 – 120 років від дня народження Лесі (Олександри) 

Сергіївни Кривицької (1899–1983), актриси, народної 
артистки України, уродженки м. Чигирин. 
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18 – 155 років від дня народження Івана Сидоровича 

Їжакевича (1864–1962), живописця і графіка, 
заслуженого діяча мистецтв України, народного 
художника України, уродженця с. Вишнопіль 
Тальнівського району. 

 
19 – 125 років від дня народження Марка Степановича 

Терещенка (1894–1982), актора і режисера, 
заслуженого артиста України, уродженця с. Ковалиха 
Смілянського району. 

 
21 – 135 років від дня народження Григорія Петровича 

Варавви (псевд. – В. Стеблик; 1884–1937), письменника, 
художника, громадського діяча, уродженця м. Канів. 

 
21 – 100 років від дня народження Максима Лукича 

Гаптаря (1919–1988), поета, уродженця с. Орловець 
Городищенського району. 

 
24 січ.- 
17 лют. – 75 років з часу Корсунь-Шевченківської битви 

(1944). 
 
27 – 180 років від дня народження Павла Платоновича 

Чубинського (1839–1884), етнографа, поета, 
громадського діяча, який у 1870–1973 рр. збирав 
етнографічні матеріали на Черкащині. Жив у 
м. Городище. 

 
28 – 70 років від дня народження Леоніда Дмитровича 

Литвиненка (1949), легкоатлета, майстра спорту 
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міжнародного класу, заслуженого майстра спорту, 
уродженця м. Сміла. 

 
31 – 65 років Черкаському обласному радіо (1954). 
 

ЛЮТИЙ 
 
 – 75 років з часу визволення від фашистських 

загарбників у 1944 р. населених пунктів: Городища 
(10 лютого), Корсунь-Шевченківського (14 лютого), 
Лисянки (17 лютого). 

 
3 – 140 років від дня народження Федора Кіндратовича 

Боржинського (1879–1919), дипломата, першого 
посла Української держави на Кубані, уродженця смт 
Верхнячка Христинівського району. 

 
7 – 100 років від дня народження Григорія Григоровича 

Кулинича (1919–1998), критика, перекладача, 
уродженця с. Орловець Городищенського району. 

 
12 – 155 років від дня народження Михайла 

Михайловича Ярового (1864–1940), художника, 
уродженця с. Мошни Черкаського району. 

 
17 – 355 років з дня смерті Івана Богуна (рік народження 

невідомий–1664), козацького полководця часів 
Хмельниччини. Керував битвами під Корсунем, 
Монастирищем, Уманню, Охматовим. 
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17 – 110 років від дня народження Бориса Вікторовича 
Дзбановського (1909–2000), архітектора, уродженця 
м. Умань. 

 
17 – 50 років від дня народження Сергія Івановича 

Лифара (1969–2014), капітана АТО, який загинув у 
районі Савур-Могили на Донбасі, уродженця 
с. Матусів Шполянського району. У м. Черкаси його 
ім’ям названо провулок. 

 
22 – 80 років від дня народження Віталія Романовича 

Кулінченка (1939), фахівця у галузі механіки, доктора 
технічних наук, професора, уродженця м. Умань. 

 
25 – 125 років від дня народження Івана Ільковича 

Шарого (псевд. – Іван Чорний; 1894–1930), військового 
та політичного діяча, керівника повстанського загону в 
Холодному Яру у 1920–1923 рр., учасника бою під 
Крутами, уродженця с. Вереміївка Чорнобаївського 
району. 

 
25 – 90 років від дня народження Степана Павловича 

Сліпця (1929), архітектора, лауреата Національної 
премії України імені Тараса Шевченка, уродженця 
с. Михайлівка Канівського району. 

 
27 – 130 років від дня народження Євгена Семеновича 

Вирового (псевд. – Є. Малий, Є. Вир; 1889–1945), 
видавця, культурно-освітнього діяча, уродженця 
м. Сміла. 
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29 – 75 років від дня народження Володимира Івановича 
Затуливітра (1944–2003), поета, прозаїка, перекладача, 
видавця, який жив і похований у с. Бучак Канівського 
району. 

 
БЕРЕЗЕНЬ 

 
 – 80 років Літературно-меморіальному музею 

Т. Г. Шевченка у с. Шевченкове Звенигородського 
району (1939). 

 
 – 75 років з часу визволення від фашистських 

загарбників у 1944 році населених пунктів: Маньківки 
(7 березня), Катеринополя (8 березня), Тального, 
Христинівки (9 березня), Умані та всієї Черкащини 
(10 березня). 

 
1 – 75 років від дня народження Івана Івановича Івка 

(1944), вченого, доктора сільськогосподарських наук, 
уродженця с. Перервинці Драбівського району. 

 
2 – 200 років від дня народження Миколи Максимовича 

Сементовського (1819–1879), історика, письменника, 
краєзнавця, уродженця с. Іркліїв Чорнобаївського 
району. 

 
2 – 100 років від дня народження Федора Івановича 

Заточного (1919–1999), педагога, краєзнавця, 
уродженця с. Воронівка Городищенського району. 

 
4 – 160 років від дня народження Кесаря 

Олександровича Білиловського (псевд. – Цезар 
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Білило, Цезарко; 1859–1938), письменника, 
громадсько-культурного діяча, лікаря, доктора 
медицини, видавця, уродженця с. Вознесенське 
Золотоніського району. 

 
4 – 70 років від дня народження Григорія Михайловича 

Голиша (1949), історика, краєзнавця, директора 
Наукової бібліотеки ім. Михайла Максимовича ЧНУ 
ім. Богдана Хмельницького. 

 
5 берез.- 
17 квіт. – 75 років з часу Умансько-Ботошанської операції 

(1944). 
 
7 – 115 років від дня народження Докії Кузьмівни 

Гуменної (1904–1996), письменниці, дослідниці 
історії краю, уродженки м. Жашків. 

 
7 – 30 років Національному історико-культурному 

заповіднику «Чигирин» (1989). 
 
8 – 75 років від дня народження Івана Петровича 

Гуріненка (1944–2000), фольклориста, краєзнавця, 
музейного працівника, уродженця с. Леськи 
Черкаського району. 

 
9 – 205 років від дня народження Тараса Григоровича 

Шевченка (1814–1861), українського поета, художника, 
мислителя, уродженця с. Моринці Звенигородського 
району. 
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9 – 100 років від дня народження Полікарпа Юхимовича 
Шабатина (1919–2007), поета, байкаря, уродженця 
с. Склименці Корсунь-Шевченківського району. 

 
10 – 95 років від дня народження Євдокії Петрівни 

Кузьменко (1924–1996), заслуженого працівника 
культури України, колишнього директора Черкаської 
обласної універсальної наукової бібліотеки імені 
Тараса Шевченка. 

 
12 – 70 років від дня народження Степана Онисимовича 

Павленка (1949–2003), письменника, педагога, 
уродженця с. Легедзине Тальнівського району. 

 
17 – 125 років від дня народження Аркадія Семеновича 

Оканенка (1894–1982), вченого-фізіолога, заслуженого 
діяча науки України, уродженця м. Сміла. 

 
18 – 100 років від дня народження Віктора Калениковича 

Роєнка (1919–2010), підприємця, громадського діяча, 
мецената, уродженця с. Антонівка Уманського району. 

 
20 – 155 років від дня народження Василя Костянтиновича 

Липківського (1864–1937), першого митрополита 
Української автокефальної православної церкви, 
уродженця с. Попудня Монастирищенського району. 

 
25 – 75 років від дня народження Олександра 

Йосиповича Тютюнника (1944), краєзнавця, директора 
Жашківського історичного музею. 
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27 – 355 років з дня смерті Івана Остаповича Виговського 
(рік народж. невідомий–1664), політичного і військового 
діяча, гетьмана України, який загинув неподалік 
смт Лисянка. 

 

КВІТЕНЬ 
 

 – 100 років Державному архіву Черкаської області 
(1919). 

 

1 – 210 років від дня народження Миколи Васильовича 
Гоголя (1809–1852), письменника, ім’я якого пов’язане 
з Черкащиною. 

 

1 – 65 років з часу створення Черкаської обласної 
універсальної наукової бібліотеки імені Тараса 
Шевченка (1954). У 1954–2000 рр. носила ім’я 
В. В. Маяковського. 

 
2 – 165 років від дня народження Юрія Львовича 

Крамаренка (1854–1927), лікаря, громадського діяча, 
організатора медичної служби в м. Умань, уродженця 
с. Мошни Черкаського району. 

 
5 – 120 років від дня народження Захара Петровича 

Шульги (1899–1993), вченого-економіста, доктора 
економічних наук, професора, уродженця с. Терешки 
Шполянського району. 

 
6 – 160 років від дня народження Миколи Васильовича 

Левитського (1859–1936), публіциста, фундатора 
української кооперації, уродженця с. Хмільна 
Канівського району. 
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8 – 140 років від дня народження Андрія Миколайовича 
Лівицького (1879–1954), громадського і політичного 
діяча, уродженця с. Ліпляве Канівського району. 

 
10 – 130 років від дня народження Олександра 

Олександровича Загродського (1889–1968), генерал-
полковника Армії УНР, учасника Першого Зимового 
походу, уродженця с. Зеленьків Тальнівського 
району. 

 
10 – 75 років від дня народження Василя Олексійовича 

Гарнати (1944), краєзнавця, культпрацівника, 
уродженця с. Велика Бурімка Чорнобаївського 
району. 

 
26 – 120 років від дня народження Василя Кириловича 

Шутя (1899–1982), композитора, диригента, 
педагога, уродженця м. Золотоноша. 

 
28 – 90 років від дня народження Григорія Сидоровича 

Боковні (1929), різьбяра, заслуженого майстра 
народної творчості, уродженця м. Черкаси. 

 
29 – 30 років від дня народження Миколи 

Олександровича Калашника (1989–2014), солдата 
АТО, який загинув на Донбасі, уродженця м. Черкаси. 
В м. Черкаси його ім’ям названо провулок. 

 
30 – 60 років від дня народження Сергія Сергійовича 

Макєєва (1959), лікаря-радіолога, доктора медичних 
наук, уродженця м. Черкаси. 
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ТРАВЕНЬ 
 
1 – 430 років з часу заснування м. Чигирин (1589). 
 
3 – 200 років від дня народження Миколи Івановича 

Анненкова (1819–1889), ботаніка, який у 1863–
1875 рр. був директором Уманського училища 
землеробства і парку «Софіївка». 

 
9 – 120 років від дня народження Феодосія 

Миколайовича Мовчанівського (1899–1938), археолога, 
краєзнавця, уродженця с. Берестівець Уманського 
району. Був репресований. 

 
9 – 90 років від дня народження Юрія Івановича 

Римаренка (1929–2006), правознавця, історика, 
філософа, професора, заслуженого діяча науки і 
техніки України, лауреата Національної премії України 
ім. Тараса Шевченка, уродженця м. Черкаси. 

 
16 – 125 років від дня народження Петра Петровича 

Курінного (1894–1972), історика, археолога, етнографа, 
організатора музейної та пам’яткоохоронної справи, 
уродженця м. Умань. 

 
19 – 30 років з часу відкриття у м. Черкаси Музею 

«Кобзаря» Т. Г. Шевченка (1989). 
 
21 – 120 років від дня народження Михайла Івановича 

Дорошенка (1899–1986), учасника Української 
революції 1917–1921 рр., мемуариста, автора 
спогадів «Стежками Холодноярськими». 
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21 –100 років від дня народження Олександра 

Дмитровича Очеретного (1919), прозаїка, 
драматурга, уродженця с. Танське Уманського 
району. 

 
22 – 80 років від дня народження Зінаїди Панасівни 

Тарахан-Берези (1939), шевченкознавця, краєзнавця, 
заслуженого працівника культури України, почесного 
громадянина м. Канів. 

 
25 – 45 років Черкаському художньо-технічному коледжу 

(1974). 
 
26 – 80 років від дня народження Юрія Петровича 

Кунченка (1939–2006), вченого, винахідника, 
академіка, колишнього викладача Черкаського 
державного технологічного університету. 

 
27 – 160 років від дня народження Панаса Карповича 

Саксаганського (справжнє прізвище – Тобілевич; 
1859–1940), актора і режисера, який у 1896, 1897, 
1907 рр. був на гастролях в м. Умань та м. Черкаси. 

 
ЧЕРВЕНЬ 

 
 – 370 років з часу утворення Української козацької 

держави і визнання м. Чигирин її столицею (1649). 
 
3 – 100 років від дня народження Івана Кіндратовича 

Лутака (1919–2009), колишнього очільника 
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Черкаської області, почесного громадянина 
Черкащини. 

 
9 – 875 років Канівському Георгіївському (Успенському) 

собору (1144). 
 
9 – 80 років від дня народження Ольги Петрівни 

Павловської (1939–2002), колишньої солістки 
Черкаського академічного заслуженого українського 
народного хору, народної артистки України, почесного 
громадянина міста Черкаси. 

 
12 – 125 років від дня народження Андрія Івановича 

Глувківського (1894–1927), військового і громадського 
діяча, сотника Армії УНР, уродженця м. Сміла. 

 
18 – 240 років Лебединському Свято-Миколаївському 

жіночому монастирю (1779), Шполянський район. 
 
18 – 80 років Музею Тараса Шевченка у м. Канів (1939). 
 
21 – 150 років від дня народження Федора Павловича 

Матушевського (1869–1919), літературознавця, 
громадського та політичного діяча, уродженця 
м. Сміла. 

 
26 – 70 років від дня народження Василя Петровича 

Магаляса (1949), живописця, графіка, педагога, 
заслуженого діяча мистецтв України, уродженця 
с. Легедзине Тальнівського району. 
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30 – 70 років від дня народження Петра Івановича 
Гончара (1949), художника-монументаліста, 
музеєзнавця, уродженця с. Лип’янка Шполянського 
району. 

 
ЛИПЕНЬ 

 
 – 425 років з часу повстання селян під керівництвом 

Северина Наливайка (1594). 
 
1 – 80 років від дня народження Сергія Луковича 

Носаня (1939), письменника, заслуженого діяча 
мистецтв України, жителя м. Черкаси. 

 
1 – 25 років з часу утворення державного історико-

культурного заповідника «Трахтемирів» (1994). 
 
4 – 90 років від дня народження Олександри 

Степанівни Головко (1929), майстрині художньої 
вишивки, уродженки с. Тимченки Чорнобаївського 
району, жительки м. Черкаси. 

 
8 – 70 років від дня народження Світлани Павлівни 

Кучеренко (1949), актриси, народної артистки 
України, уродженки с. Бобриця Канівського району. 

 
10 – 80 років від дня народження Аліма Івановича Ситника 

(1939–2008), режисера, колишнього художнього 
керівника Черкаського академічного обласного 
музично-драматичного театру ім. Т. Г. Шевченка. 

 



17 

 

11 – 120 років з часу заснування першої публічної 
бібліотеки в м. Черкаси (1899). З 2000 року – 
Комунальний заклад «Черкаська обласна 
універсальна наукова бібліотека імені Тараса 
Шевченка» Черкаської обласної ради. 

 
20 – 110 років від дня народження Миколи Пимоновича 

Базилівського (1909–1993), літературознавця, 
театрознавця, публіциста, уродженця м. Чигирин. 

 
21 – 70 років від дня народження Ольги Петрівни 

Павленко (1949), педагога, поетеси, прозаїка, 
жительки с. Бабанка Уманського району. 

 
22 – 90 років від дня народження Володимира 

Захаровича Довганя (1929–2006), кінорежисера, 
сценариста, заслуженого діяча мистецтв України, 
уродженця м. Сміла; дитячі роки провів у м. Корсунь-
Шевченківський. 

 
24 – 125 років від дня народження Бориса Дмитровича 

Крупницького (1894–1956), історика, професора, 
уродженця с. Медведівка Чигиринського району. 

 
25 – 125 років від дня народження Ганни Василівни 

Закревської (1894–1974), вченого геолога, уродженки 
с. Келеберда Канівського району. 

 
27 – 100 років від дня народження Андрія Івановича 

Химка (справжнє прізвище – Хименко; 1919–1991), 
письменника, колишнього жителя м. Черкаси, 
уродженця с. Адамівка Чигиринського району. 
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31 – 100 років від дня народження Олександра 
Айзиковича Лінкова (1919–2002), архітектора, 
уродженця м. Черкаси. 

 
31 – 70 років від дня народження Станіслава Михайловича 

Адаменка (1949), архітектора, народного художника 
України, уродженця с. Поташ Тальнівського району. 

 
СЕРПЕНЬ 

 
 – 155 років з часу створення фінансової установи 

Перший Черкаський міський громадський банк 
(1864), який містився у будівлі редакції газети 
«Черкаський край». 

 
3 – 135 років з часу заснування першого народного 

музею Т. Г. Шевченка у м. Канів «Тарасова світлиця» 
(1884), відновленого у 1991 році. 

 
3 – 50 років від дня народження Бориса Борисовича 

Юхна (1969), журналіста, краєзнавця, жителя 
м. Черкаси. 

 
5 – 90 років від дня народження Олександра 

Семеновича Зайця (1927–2011), вченого-економіста, 
доктора економічних наук, народного депутата 
України 1-го скликання, уродженця с. Кочубіївка 
Уманського району. 

 
5 – 60 років від дня народження Людмили Іванівни 

Ромащенко (1959), літературознавця, доктора 
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філології, професора Черкаського національного 
університету ім. Богдана Хмельницького. 

 
8 – 175 років з часу заснування Уманського 

національного університету садівництва (1844). 
 
8 – 75 років від дня народження Валентини Федорівни 

Кузьменко-Волошиної (1944), художниці, поетеси, 
жительки м. Черкаси. 

 
10 – 80 років від дня народження Мирослава Федоровича 

Мицика (1939–1965), поета, фольклориста, краєзнавця, 
журналіста, уродженця с. Вишнопіль Тальнівського 
району. 

 
11 – 140 років від дня народження Каленика (Каленя) 

Мефодійовича Терещенка (1879–1969), скульптора, 
уродженця с. Попівка Звенигородського району. 

 
11 – 70 років від дня народження Сергія Миколайовича 

Лукіна (1949), фізика, доктора фізико-математичних 
наук, уродженця м. Черкаси. 

 
12 – 135 років від дня народження Давида Рафаїловича 

Бергельсона (1884–1952), єврейського письменника, 
драматурга, уродженця с. Сарни Монастирищенського 
району. Був репресований. 

 
19 – 70 років від дня народження Тамари Степанівни 

Костецької (1949), поетеси, перекладача, уродженки 
с. Заліське Тальнівського району. 
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20 – 100 років від дня народження Олександра 
Олександровича Березовського (1919–2015), архівіста, 
краєзнавця, колишнього жителя м. Черкаси. 

 
20 – 65 років з часу відкриття Черкаської обласної 

лікарні (1954). 
 
21 – 80 років від дня народження Валентина 

Михайловича Луценка (1939), балетмейстера, 
керівника народного ансамблю танцю «Черкащанка» 
ЧНУ ім. Богдана Хмельницького, заслуженого 
працівника культури України. 

 
24 – 110 років від дня народження Сусанни Василівни 

Коваль (1909–1978), актриси, заслуженої артистки 
України, уродженки с. Козацьке Звенигородського 
району. 

 
30 – 90 років від дня народження Ігоря Марковича 

Росоховатського (1929–2015), письменника-фантаста, 
сценариста, уродженця м. Шпола. 

 
ВЕРЕСЕНЬ 

 
 – 90 років Державному підприємству «Черкаське 

лісове господарство» (1929). 
 
4 – 135 років Смілянському коледжу харчових 

технологій Національного університету харчових 
технологій (1884). 
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4 – 90 років від дня народження Василя Романовича 
Назаренка (1929), вченого, винахідника, літератора, 
уродженця с. Бойківщина Драбівського району. 

 
6 – 70 років від дня народження Ярослава Микитовича 

Корнієнка (1949), фахівця у галузі хімічних 
технологій, доктора технічних наук, професора, 
уродженця смт Верхнячка Христинівського району. 

 
8 – 80 років від дня народження Вільяма Михайловича 

Задорського (1939), хіміка-еколога, доктора 
технічних наук, професора, уродженця м. Тальне. 

 
9 – 250 років від дня народження Івана Петровича 

Котляревського (1769–1838), письменника, поета, 
драматурга, громадського діяча, ім’я якого пов’язане 
з Черкащиною. 

 
9 – 55 років від дня народження Валентини Михайлівни 

Коваленко (1964), поетеси, прозаїка, літературознавця, 
громадсько-політичного і державного діяча, уродженки 
с. Самгородок Смілянського району, жительки 
с. Білозір’я Черкаського району. 

 
10 – 90 років від дня народження Олени Марківни 

Годованюк (1929), архітектора, реставратора, 
уродженки м. Умань. 

 
13 – 60 років від дня народження Миколи Миколайовича 

Щербини (1959–2016), педагога, історика, почесного 
краєзнавця України, колишнього жителя м. Черкаси. 
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14 – 160 років від дня народження Тадеуша-Стефана 
Францовича Зєлінського (псевд. – Тадей; 1859–
1944), польського філолога-мовознавця, історика 
античності, уродженця с. Скрипчинці Корсунь-
Шевченківського району. 

 
15 – 215 років від дня народження Михайла 

Олександровича Максимовича (1804–1873), 
історика, філолога, етнографа, уродженця хутора 
Тимківщина, тепер с. Богуславець Золотоніського 
району. У 1841–1873 рр. жив на хуторі Михайлова 
Гора, тепер с. Прохорівка Канівського району. 

 
21 – 330 років з часу першої письмової згадки про 

смт Драбів (1689). 
 
22 – 110 років від дня народження Іллі Марковича 

Кружкова (1909–1974), живописця, графіка, 
заслуженого діяча мистецтв України, уродженця 
м. Умань. 

 
23 – 100 років від дня народження Семена Васильовича 

Савченка (1919–2010), поета, гумориста, уродженця 
і колишнього жителя с. Вереміївка Чорнобаївського 
району. 

 
23 – 45 років від дня народження Олексія Анатолійовича 

Панченка (1974–2015), солдата АТО, який загинув, 
захищаючи Донецький аеропорт, уродженця 
м. Черкаси. В м. Черкаси його ім’ям названо вулицю. 
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25 – 215 років від дня народження Міхала Грабовського 
(псевд. – Едвард Тарша; 1804–1863), польського 
письменника, публіциста, який навчався в м. Умань. 

 
26 – 110 років від дня народження Івана Павловича 

Шаповала (1909–рік смерті невідомий), скульптора, 
уродженця с. Павлівщина Драбівського району. 

 
29 – 145 років від дня народження Володимира 

Федоровича Дурдуківського (1874–1938), педагога, 
публіциста, критика, уродженця с. Пединівка 
Звенигородського району. Був репресований. 

 
ЖОВТЕНЬ 

 
 – 235 років від дня народження Павла Петровича 

Канівецького (1784–рік смерті невідомий), доктора 
філософії, педагога, уродженця с. Деньги 
Золотоніського району. 

 
1 – 125 років від дня народження Романа Андрійовича 

Гуцала (1894–1938), прозаїка, громадського діяча, 
який працював у м. Монастирище та на Уманщині. 
Був репресований. 

 
1 – 75 років від дня народження Івана Івановича 

Бондаря (1944), народного художника України, 
професора кафедри образотворчого та декоративно-
прикладного мистецтва ЧНУ ім. Богдана 
Хмельницького, жителя с. Мошни Черкаського 
району. 
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4 – 80 років від дня народження Станіслава Сергійовича 
Зінчука (1939–2010), поета, перекладача, лауреата премії 
ім. І. Огієнка, уродженця с. Орадівка Христинівського 
району. 

 
7 – 150 років від дня народження Григорія Кононовича 

Дядченка (1869–1921), художника, уродженця 
с. Шевченкове Звенигородського району. 

 
7 – 90 років від дня народження Бориса Андрійовича 

Деркача (1929–2007), літературознавця, лауреата 
Національної премії України імені Тараса Шевченка, 
уродженця с. Нехайки Драбівського району. 

 
8 – 75 років від дня народження Миколи Полікарповича 

Куліша (1944), вченого-фізика, доктора фізико-
математичних наук, професора, лауреата Державної 
премії України в галузі науки і техніки, уродженця 
с. Іваньки Маньківського району. 

 
10 – 130 років від дня народження Михайла Опанасовича 

Драй-Хмари (справжнє прізвище – Драй; 1889–1939), 
поета, літературознавця, перекладача, уродженця 
с. Малі Канівці Чорнобаївського району. Був 
репресований. 

 
10 – 100 років від дня народження Василя 

Сильвестровича Царенка (1919–2006), педагога, 
краєзнавця, організатора Народного краєзнавчого 
музею у с. Сагунівка Черкаського району. 

 



25 

 

10 – 70 років від дня народження Михайла Григоровича 
Василенка (1949), поета, перекладача, уродженця 
с. Драбівці Золотоніського району. 

 
11 – 130 років від дня народження Миколи Андрійовича 

Борисова (1889–1937), прозаїка, поета, журналіста, 
уродженця м. Черкаси. Був репресований. 

 
16 – 155 років від дня народження Сергія Павловича 

Шелухіна (псевд. – С. Павленко; 1864–1938), вченого-
історика, юриста, громадського і політичного діяча, 
письменника, уродженця с. Деньги Золотоніського 
району. 

 
27 – 100 років від дня народження Олександра 

Сергійовича Дяченка (1919–1984), літературознавця, 
перекладача, уродженця с. Кичинці Корсунь-
Шевченківського району. 

 
27 – 75 років від дня народження Раїси Василівни 

Танани (1944), шевченкознавця, заслуженого 
працівника культури України, жительки м. Канів. 

 
28 – 130 років від дня народження Бориса Федоровича 

Барвінського (1889–1980), підполковника Армії УНР, 
уродженця с. Грищинці Канівського району. 

 
30 – 120 років від дня народження Пелагеї Луківни 

Шульги (1899–1986), вченого-геолога, уродженки 
с. В’язівок Городищенського району. 
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30 – 110 років від дня народження Раїси Львівни 
Троянкер (1909–1945), поетеси, уродженки м. Умань. 

 
ЛИСТОПАД 

 
 – 130 років від дня народження Станіслави Корвін-

Шимановської (1889–1938), співачки, педагога, 
сестри К. Шимановського, уродженки с. Тимошівка 
Кам’янського району. 

 
1 – 80 років від дня народження Федора Миколайовича 

Стригуна (1939), актора, режисера, народного 
артиста України, лауреата Національної премії 
України імені Тараса Шевченка, уродженця 
с. Томашівка Уманського району. 

 
1 – 60 років з часу затоплення сіл Черкащини водами 

Кременчуцького водосховища (1959). 
 
1 – 40 років Черкаському Будинку торгівлі (1979). 
 
5 – 90 років від дня народження Ігоря Олександровича 

Дзеверіна (1929–2001), літературознавця, академіка 
НАН України, уродженця смт Драбів. 

 
7 – 120 років від дня народження Миколи Федоровича 

Комарницького (1899–1984), педагога, журналіста, 
краєзнавця, бібліографа, колишнього жителя 
м. Умань. 
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7 – 110 років від дня народження Івана Кириловича 
Маловічка (1909–1937), поета, прозаїка, уродженця 
с. Верещаки Лисянського району. Був репресований. 

 
10 – 110 років від дня народження Івана Терентійовича 

Семиволоса (1909–1943), поета, уродженця с. Квітки 
Корсунь-Шевченківського району. Був репресований. 

 
11 – 100 років від дня народження Ольги Яківни Кусенко 

(1919–1997), актриси, народної артистки України, 
уродженки м. Канів. 

 
11 – 90 років від дня народження Василя Дем’яновича 

Шпака (1929–2012), майстра декоративного 
мистецтва, уродженця с. Чеснівка Лисянського 
району. 

 
16 – 80 років від дня народження Анатолія Трохимовича 

Барчука (1939–2015), кіноактора, народного артиста 
України, уродженця с. Бабанка Уманського району. 

 
17 – 75 років від дня народження Михайла Тадейовича 

Мартинюка (1944), вченого-фізика, професора, 
колишнього ректора Уманського державного 
педагогічного університету імені Павла Тичини. 

 
20 – 150 років від дня народження Михайла Миколайовича 

Марковського (1869–1947), літературознавця, уродженця 
с. Ксаверове Городищенського району. 
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21 – 50 років від дня народження Віталія Миколайовича 
Вергая (1969–2015), солдата АТО, який загинув на 
Донбасі. В м. Черкаси його ім’ям названо вулицю. 

 
22 – 80 років від дня народження Григорія Павловича 

Білоуса (1939–2011), письменника, заслуженого 
працівника культури України, колишнього жителя 
м. Черкаси. 

 
24 – 100 років від дня народження Петра Логвиновича 

Варгатюка (1919–2000), вченого-історика, доктора 
історичних наук, професора, уродженця 
с. Берестівець Уманського району. 

 
26 – 110 років від дня народження Олександра 

Степановича Левади (справжнє прізвище – Косяк-
Левада; 1909–1995), письменника, сценариста, 
лауреата Національної премії України імені Тараса 
Шевченка, уродженця с. Кривчунка Жашківського 
району. 

 
27 – 135 років від дня народження Миколи Івановича 

Радзієвського (1884–1965), композитора, заслуженого 
артиста України, уродженця смт Єрки Катеринопільського 
району. 

 
27 – 125 років від дня народження Івана Івановича 

Падалки (1894–1937), художника, уродженця 
с. Жорнокльови Драбівського району. Був 
репресований. 
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29 – 120 років від дня народження Езри Йосиповича 
Фінінберга (1899–1946), єврейського поета, 
перекладача, уродженця м. Умань. 

 
ГРУДЕНЬ 

 
1 – 120 років від дня народження Василя Івановича 

Овчаренка (1899–1978), актора і режисера, 
народного артиста України, уродженця с. Драбівці 
Золотоніського району. 

 
1 – 70 років від дня народження Віктора Григоровича 

Лисанюка (1949), фахівця в галузі плодівництва, 
доктора сільськогосподарських наук, уродженця 
с. Сабадаш Жашківського району. 

 
4 – 80 років від дня народження Антанаса 

Аугустиновича Петраускаса (1939), колишнього 
директора Черкаської обласної філармонії, 
заслуженого працівника культури України. 

 
6 – 100 років з початку Першого Зимового походу Армії 

УНР, який охопив майже всі райони сучасної 
Черкаської області (1919). 

 
8 – 100 років від дня народження Катерини Логвинівни 

Ющенко (дівоче прізвище – Рвачова; 1919–2001), 
вченого-математика, заслуженого діяча науки 
України, уродженки м. Чигирин. 

 
9 – 30 років з часу утворення Черкаського обласного 

краєзнавчого товариства (1989). Від 2008 р. – 
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Черкаська обласна організація Національної спілки 
краєзнавців України. 

 
9 – 70 років від дня народження Михайла Степановича 

Панзюка (1949), композитора, заслуженого працівника 
культури України, почесного громадянина м. Ватутіне 
Звенигородського району. 

 
13 – 155 років від дня народження Віктора Петровича 

Зелінського (1864–1940), генерал-полковника Армії 
УНР, уродженця с. Петраківка Катеринопільського 
району. 

 
18 – 60 років від дня народження Наталії Володимирівни 

Горішної (1959), поетеси, перекладача, жительки 
м. Черкаси. 

 
19 – 100 років від дня народження Миколи Васильовича 

Затовського (1919), вченого-електроенергетика, 
уродженця с. Паланка Уманського району. 

 
20 – 120 років від дня народження Євгена Антоновича 

Слабченка (псевд. – Ежен Деслав; 1899–1966), 
кінорежисера, сценариста, уродженця с. Таганча 
Канівського району. 

 
20 – 90 років від дня народження Павла Петровича Соси 

(1929–2000), краєзнавця, заслуженого працівника 
культури України, колишнього жителя м. Черкаси, 
уродженця с. Жовнине Чорнобаївського району. 
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21 – 150 років від дня народження Василя Григоровича 
Петрушевського (1869–рік смерті невідомий), 
науковця, композитора, хормейстера, уродженця 
с. Косарі Кам’янського району. 

 
28 – 125 років від дня народження Іллі Львовича 

Майзеліса (1894–1978), шахіста, перекладача, 
уродженця м. Умань. 
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