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Пам’ятні дати Черкащини 
у 2015 році 

 
– 865 років з часу першої письмової згадки про місто 

Тальне (1150). 
 

– 560 років від дня народження Остафія Івановича Даш-
кевича (Дашковича. 1455 – 1535), старости канівського 
і черкаського в 1514 – 1535 рр. 

 

– 470 років (1545) з часу появи на історичній арені Дми-
тра Івановича Вишневецького (Байда. Р.н. невід. – 
1563), політичного і військового діяча, старости черка-
ського і канівського. 

 

– 470 років від дня народження Криштофа Косинського 
(1545 – 1593), керівника національно-визвольного 
повстання проти польського панування в Україні. За-
гинув під час оборони Черкаського замку. 

 

– 410 років від дня народження преподобномученика 
Макарія (Токаревського. 1605 – 1678), архімандрита 
Свято-Успенського монастиря м. Канева, нетлінні 
мощі якого нині перебувають у Свято-
Михайлівському соборі м. Черкаси. 

 

– 275 років від дня народження керівника Коліївщини 
Максима Залізняка (бл. 1740 – після 1769), уроджен-
ця с. Івківці (за іншими даними – с. Медведівки) Чиги-
ринського району. 

 

– 160 років від дня народження Ольги Олександрівни 
Лисенко (О’Коннор. 1850 – 1930), оперної співачки, 
уродженки с. Миколаївки Драбівського району. 

 

– 145 років від дня народження Олександра Тихонови-
ча Дзбанівського (1870 – 1938), композитора і педаго-
га, громадського діяча, уродженця смт Маньківки. 
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– 125 років від дня народження Євгена Васильовича 
Нероновича (1890 – 1918), громадського і політичного 
діяча, уродженця с. Лукашівки Золотоніського району. 

 

– 120 років від дня народження Володимира Фоковича 
Штангея (Любисток. 1895 – 1937), письменника, уро-
дженця с. Мошурова Тальнівського району. Був реп-
ресований. 

 

– 115 років від дня народження Онопрія Іовича Тургана 
(1900 – 1938), письменника, уродженця с. Лозуватки 
Шполянського району. Був репресований. Розстріля-
ний у Черкасах. 
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СІЧЕНЬ 

 
 – 195 років від дня народження Григорія Мико-

лайовича Честахівського (1820 – 1893), худож-
ника, упорядника могили Т.Г. Шевченка у Каневі, 
автора спогадів про Т.Г. Шевченка. 

 

1 – 70 років від дня народження Євгенії Павлівни 
Крикун (1945), солістки Черкаської обласної фі-
лармонії, заслуженої артистки України. 

 

2 – 195 років від дня народження Петра Гаврило-
вича Лебединцева (1820 – 1896), вченого-
історика, археолога, релігійного діяча, уроджен-
ця с. Зелена Діброва Городищенського району. 

 

3 – 135 років від дня народження Петра Тимофі-
йовича Ротаря (1880 – 1906), поета, уродженця 
с. Млієва Городищенського району. 

 

5 – 155 років від дня народження Василя Григоро-
вича Ляскоронського (1860 – 1928), вченого-
історика, археолога, етнографа, картографа, 
уродженця м. Золотоноші. 

 

6 – 215 років від дня народження Олексія Олексі-
йовича Бобринського (1800 – 1868), графа, про-
мисловця, одного із засновників цукроваріння в 
Україні, зокрема на Смілянщині, та перших залі-
зниць в Росії й Україні. 

 

6 – 100 років від дня народження Миколи Степа-
новича Сліпченка (1915 – 1975), художника, 
уродженця с. Степанці Канівського району. 

 

8 – 80 років від дня народження Василя Андрійо-
вича Симоненка (1935 – 1963), поета, який у 
1957 – 1963 роках жив у м. Черкаси. 
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9 – 65 років від дня народження Григорія Юхи-
мовича Діхтяренка (1950), письменника, жите-
ля м. Черкаси. 

 

10 – 90 років від дня народження Галини Олексан-
дрівни Гриненко (1925), поетеси, прозаїка, пере-
кладача, лауреата літературної премії ім. Лесі 
Українки, уродженки м. Канева. 

 

10 – 85 років від дня народження Євгенії Антонівни 
Горевої (1930), поетеси, прозаїка, перекладача, 
лауреата літературної премії ім. М. Рильського, 
уродженки м. Канева. 

 

10 – 60 років від дня народження Віктора Олексійови-
ча Коломійця (1955), актора Черкаського академі-
чного обласного музично-драматичного театру ім. 
Т.Г. Шевченка, заслуженого артиста України. 

 

13 – 75 років від дня народження Олександра Іва-
новича Стадника (1940), композитора, хормейс-
тера-диригента, народного артиста України, жи-
теля м. Черкаси. 

 

14 – 105 років від дня народження Василя Іванови-
ча Харченка (1910 – 1971), режисера, народного 
артиста України, уродженця м. Кам’янки. 

 

16 – 95 років від дня народження Володимира Пи-
моновича Ігнатенка (1920 – 2007), актора, на-
родного артиста України, колишнього жителя м. 
Черкаси. 

 

21 – 75 років від дня народження Омеляна Никоно-
вича Парубка (1940), двічі Героя Соціалістичної 
Праці, народного депутата України, уродженця 
с. Баштечки Жашківського району. 
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21 – 70 років від дня народження Володимира Во-
лодимировича Желудова (1945), головного ди-
ригента і художнього керівника капели бандури-
стів, викладача Черкаського музичного училища 
ім. С.С. Гулака-Артемовського, заслуженого пра-
цівника культури України. 

 

25 – 90 років від дня народження Михайла Самій-
ловича Заславського (1925 – 1976), балетмейс-
тера, заслуженого діяча мистецтв України, уро-
дженця м. Звенигородки. 

 

27 – 225 років від дня народження Петра Петрови-
ча Гулака-Артемовського (1790 – 1865), поета, 
вченого, перекладача, уродженця м. Городища. 

 

30 – 105 років від дня народження Василя Григоро-
вича Романюка (1910 – 1993), парашутиста-
випробовувача, Героя Радянського Союзу, за-
служеного майстра спорту СРСР, уродженця 
смт Драбова. 

 
ЛЮТИЙ 

 
 – 160 років з початку антикріпосницького повс-

тання "Київська козаччина" (1855), яке відбулося 
на території сучасної Черкащини. 

 

3 – 55 років газеті "Молодь Черкащини" (1960). 
 

4 – 155 років з часу виходу у світ останнього при-
життєвого видання "Кобзаря" Т.Г. Шевченка, ви-
даного коштом П. Симиренка (1860). 

 

6 – 85 років від дня народження Володимира Ку-
зьмича Журавля (1930), живописця, уродженця 
с. Яблунева Канівського району. 
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8 – 85 років від дня народження Діани Гнатівни 
Петриненко (1930), співачки, народної артистки 
України, уродженки с. Білоусівки Драбівського 
району. 

 

12 – 120 років від дня народження Оксани Трохимі-
вни Павленко (1895 – 1991), художниці, уродже-
нки с. Валяви Городищенського району. 

 

15 – 90 років від дня народження Василя Кирило-
вича Задорожного (1925 – 1995), вченого-
економіста, уродженця с. Пединівки Звенигоро-
дського району. 

 

15 – 75 років від дня народження митрополита Чер-
каського і Канівського Софронія (Дмитрук Дмит-
ро Савич. 1940). 

 

16 – 115 років від дня народження Симона Самій-
ловича Рубіна (1900 – 1985), вченого, колишньо-
го викладача Уманського аграрного університе-
ту, заслуженого діяча науки і техніки України. 

 

16 – 110 років від дня народження Петра Антипо-
вича Власюка (1905 – 1980), вченого-
грунтознавця, доктора сільськогосподарських 
наук, академіка ВАСГНІЛ, заслуженого діяча на-
уки України, уродженця с. Чемериське Звениго-
родського району. 

 

18 – 160 років від дня народження Левка Платонови-
ча Симиренка (1855 – 1920), вченого-садівника, 
уродженця с. Млієва Городищенського району. 

 

18 – 150 років від дня народження Федора Петрови-
ча Різниченка (1865 – 1924), художника, уроджен-
ця с. Шевченкове Звенигородського району. 
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19 – 90 років від дня народження В’ячеслава Олек-
сандровича Кудіна (1925), кінознавця й філосо-
фа, уродженця с. Терлиці Монастирищенського 
району. 

 

21 – 165 років від дня народження Вікентія 
В’ячеславовича Хвойки (1850 – 1914), археоло-
га, дослідника Середнього Подніпров’я, зокрема 
Черкащини. 

 

24 – 120 років від дня народження Дмитра Артемо-
вича Май-Дніпровича (Майборода. 1895 – 1930), 
поета, уродженця м. Черкаси. 

 

24 – 75 років від дня народження Анатолія Микола-
йовича Туренка (1940), доктора технічних наук, 
лауреата Національної премії України ім. Тараса 
Шевченка, уродженця м. Кам’янки. 

 
БЕРЕЗЕНЬ 

 
 – 385 років з часу повстання нереєстрових ко-

заків та селян на Черкащині під керівництвом 
Т. Федоровича (Трясило. 1630). 

 

5 – 90 років від дня народження Івана Пилиповича 
Галушки (1925), вченого-агронома, доктора сіль-
ськогосподарських наук, уродженця с. Студенця 
Канівського району. 

 

6 – 150 років від дня народження Григорія Івано-
вича Грушевського (1865 – бл. 1922), прозаїка, 
поета, драматурга, уродженця с. Водяне Шпо-
лянського району. 
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8 – 70 років від дня народження Олексія Федоро-
вича Журавля (1945 – 2006), мистецтвознавця, 
уродженця с. Кривця Маньківського району. 

 

9 – День народження Т.Г. Шевченка (1814 – 1861). 
 

10 – 155 років від дня народження Порфирія Дани-
ловича Демуцького (1860 – 1927), фольклориста, 
хорового диригента, який у 1889 – 1918 рр. жив і 
працював у с. Охматові Жашківського району. 

 

10 – 120 років від дня народження Івана Леонтійо-
вича Ле (Мойся. 1895 – 1978), письменника, 
уродженця с. Мойсинців (тепер с. Придніпровсь-
ке Чорнобаївського району). 

 

11 – 70 років від дня народження Валентини Яківни 
Саввопуло (1945), народної артистки України, 
жительки м. Черкаси. 

 

14 – 50 років Черкаському ПАТ "Азот" (1965). 
 

19 – 180 років від дня народження Василя Федоро-
вича Симиренка (1835 – 1915), українського під-
приємця-цукровара, вченого, мецената, уродже-
нця с. Млієва Городищенського району. 

 

19 – 95 років від дня народження Валентини Дмит-
рівни Болейко (1920 – 2001), заслуженої артист-
ки України, колишньої жительки м. Черкаси. 

 

21 – 125 років від дня народження Олексія Петро-
вича Баранникова (1890 – 1952), вченого-
індолога, сходознавця, уродженця м. Золото-
ноші. 
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22 – 120 років від дня народження Василя Кирило-
вича Авраменка (1895 – 1981), хореографа, ба-
летмейстера, уродженця с-ща Стеблева Кор-
сунь-Шевченківського району. 

 

25 – 135 років від дня народження Гаврила Мака-
ровича Базильського (1880 – 1937), генерала-
хорунжого Армії УНР, уродженця с. Соколівки 
Жашківського району. 

 

26 – 90 років від дня народження Олекси Зосимо-
вича Бакуменка (1925 – 1998), поета-сатирика, 
колишнього жителя м. Сміли. 

 

28 – 170 років від дня народження Олексія Олексан-
дровича Андрієвського (Ол. Канівець. 1845 – 
1902), історика і літератора, уродженця м. Канева. 

 

30 – 115 років від дня народження Леся Гомона 
(Олександр Дмитрович Королевич. 1900 – 1958), 
письменника, уродженця м. Черкаси. 

 

31 – 100 років від дні народження Григорія Іванови-
ча Каляєва (1915 – 2000), вченого-геолога, уро-
дженця м. Канева. 

 

31 – 85 років від дня народження Валентини Павлі-
вни Жук (1930 – 2006), заслуженої журналістки 
України, колишньої завідувачки відділу обласної 
газети "Черкаський край". 

 
КВІТЕНЬ 

 
1 – 90 років від дня народження Катерини Іванівни 

Піки (1925 – 1999), поетеси, лауреата літератур-
ної премії ім. Олекси Кобця (Варавви), уроджен-
ки м. Канева. 
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5 – 125 років від дня народження Никона Іванови-
ча Прудкого (1890 – 1982), кобзаря, уродженця 
м. Канева. 

 

5 – 80 років від дня народження Василя Васильо-
вича Ілляшенка (1935), кінорежисера, заслуже-
ного діяча мистецтв України, уродженця с. Чехі-
вки Чорнобаївського району. 

 

9 – 90 років від дня народження Валерії Андріївни 
Гуртовенко (1925 – 1997), поетеси, уродженки 
с. Житники Жашківського району. 

 

9 – 80 років від дня народження Тамари Панасівни 
Коломієць (1935), поетеси, лауреата премії ім. 
П. Тичини, уродженки м. Корсунь-Шевченківський. 

 

13 – 125 років від дня народження Рити Петрівни 
Нещадименко (1890 – 1926), актриси, уродженки 
с. Сердегівки Шполянського району. 

 

13 – 95 років від дня народження Івана Никифоро-
вича Степаненка (1920 – 2007), генерал-майора 
авіації, двічі Героя Радянського Союзу, уродже-
нця с. Нехайки Драбівського району. 

 

14 – 80 років від дня народження Юрія Петровича 
Тупицького (1935), режисера, письменника, за-
служеного працівника культури України, житель 
с. Воронинці Чорнобаївського району. 

 

17 – 65 років від дня народження Михайла Костян-
тиновича Волкова (1950), колишнього завідува-
ча відділу культури Корсунь-Шевченківської 
районної адміністрації, заслуженого працівника 
культури України. 
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20 – 115 років з часу відкриття у м. Тальному на-
родної бібліотеки (1900) та 85 років з часу орга-
нізації Тальнівської районної бібліотеки (1930). 

 

21 – 115 років від дня народження Олександра На-
заровича Сороки (1900 – 1963), хорового дири-
гента, народного артиста України, уродженця с. 
Хлипнівки Звенигородського району. 

 

22 – 120 років від дня народження Лева Юстимови-
ча Биковського (1895 – 1992), бібліотекознавця, 
бібліографа, уродженця с. Вільховця Звениго-
родського району. 

 

26 – 85 років від дня народження Олександри Пет-
рівни Стеценко (1930), інженера-будівельника, 
лауреата Державної премії України ім. Тараса 
Шевченка, уродженки м. Черкаси. 

 

30 – 175 років першому виданню "Кобзаря" Т.Г. Ше-
вченка (1840). 

 
ТРАВЕНЬ 

 
  

– 45 років з часу відкриття парку Перемоги у 
Черкасах (1975). 

 

– 35 років з часу запровадження Шевченківсько-
го літературно-мистецького свята "В сім’ї воль-
ній, новій" (1980). 
 

1 – 105 років від дня народження Бориса Леонідо-
вича Купневського (1910 – 1995), українського жи-
вописця, уродженця м. Корсунь-Шевченківський. 

 

3 – 110 років від дня народження Юрія Андріяно-
вича Лавріненка (1905 – 1987), літературознавця 
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і публіциста, уродженця с. Хижинці Лисянського 
району. Був репресований. 

 

4 – 225 років від дня народження Єгора Федоро-
вича Тимківського (1790 – 1875), вченого-
китаїста, дипломата, уродженця с. Богуславця 
Золотоніського району. 

 

5 – 85 років від дня народження Ніни Опанасівни 
Вірченко (1930), математика, доктора фізико-
математичних наук, уродженки с. Завадівки Кор-
сунь-Шевченківського району. 

 

5 – 100 років від дня народження Євгена Ароно-
вича Долматовського (1915 – 1994), письменни-
ка, життя і творчість якого пов’язані з Черкащи-
ною, перебував у концтаборі "Уманська яма" у 
1941 р. 

 

7 – 175 років від дня народження Петра Ілліча 
Чайковського (1840 – 1893), композитора, який 
протягом 1865 – 1893 рр. майже щороку гостю-
вав у своєї сестри у м. Кам’янці та у с. Вербівці 
Кам’янського району. 

 

7 – 150 років від дня народження Марка Федоро-
вича Грушевського (1865 – 1938), священика і 
краєзнавця, уродженця с. Худоліївки Чигиринсь-
кого району. 

 

8 – 110 років від дня народження Петра Клименті-
йовича Лановенка (1905 – 1982), прозаїка, ко-
лишнього жителя м. Умані. 

 

13 – 80 років від дня народження Леоніда Степано-
вича Кондратського (1935), архітектора, лауреа-
та Національної премії України імені Тараса Ше-
вченка, жителя м. Черкаси. 
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15 – 170 років від дня народження Іллі Ілліча Меч-
нікова (1845 – 1916), вченого, який протягом 
1875 – 1888 рр. проводив літо у с. Попівці Смі-
лянського району, у маєтку своєї дружини. 

 

15 – 100 років від дня народження Охріма Климо-
вича Перевертнюка (1915 – 1980), Героя Радян-
ського Союзу, уродженця с. Степківки Умансько-
го району. 

 

15 – 85 років від дня народження Бориса Олексан-
дровича Верлінського (1930 – 2003), колишнього 
директора Черкаського обласного театру 
ляльок, заслуженого працівника культури Украї-
ни. 

 

16 – 120 років від дня народження Тодосія Степа-
новича Осьмачки (1895 – 1962), поета, уродже-
нця с. Куцівки Смілянського району. 

 

20 – 85 років від дня народження Лілії Павлівни 
Шитової (1930), журналістки, заслуженого праці-
вника культури України, жительки м. Черкаси. 

 

25 – 60 років від дня народження Володимира Во-
лодимировича Недяка (1955), фотохудожника, 
мистецтвознавця, історика, лауреата Національ-
ної премії України імені Тараса Шевченка, уро-
дженця с. Вереміївки Чорнобаївського району. 
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ЧЕРВЕНЬ 

 
1 – 60 років Черкаській обласній філармонії (1955). 
 

4 – 110 років від дня народження Михайла Тимо-
фійовича Оратовського (1905 – 1966), вченого-
селекціонера, лауреата Державної премії Украї-
ни (посмертно), уродженця с. Дубової Умансько-
го району. 

 

5 – 90 років від дня народження Олександра Де 
(Барчук Олександр Іванович. 1925 – 1998), пое-
та, драматурга, видавця, уродженця с. Заячківки 
Христинівського району. 

 

8 – 90 років від дня народження Михайла Степа-
новича Забоченя (1925 – 2002), військового ін-
женера, мистецтвознавця, філокартиста, уро-
дженця м. Звенигородки. 

 

8 – 55 років від дня народження Ігоря Володими-
ровича Забудського (1960), поета і художника, 
лауреата обласної літературної премії "Берег 
надії" ім. В. Симоненка, жителя м. Черкаси. 

 

10 – 105 років від дня народження Федора Овксен-
тійовича Моргуна (1910 – 1990), поета, який у 
1972 – 1990 рр. жив і працював у м. Черкаси. 

 

12 – 110 років від дня народження Олександра Єв-
докимовича Корнійчука (1905 – 1972), письмен-
ника, громадського діяча, уродженця м. Христи-
нівки. 

 

15 – 45 років Черкаському ляльковому театру 
(1970). 
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18 – 100 років від дня народження Костянтина Іва-
новича Заблонського (1915 – 2006), вченого, 
фахівця з машинознавства, заслуженого діяча 
науки і техніки, уродженця м. Христинівки. 

 

19 – 80 років від дня народження Рауфа Ахметови-
ча Аблязова (1935), доктора технічних наук, за-
служеного діяча науки і техніки України, профе-
сора, президента Черкаського Східноєвропейсь-
кого університету економіки і менеджменту. 

 

20 – 95 років від дня народження Петра Дмитрови-
ча Тимошенка (1920 – 1984), мовознавця, кан-
дидата філологічних наук, уродженця с. Вільхо-
вця Звенигородського району. 

 

23 – 110 років від дня народження Олександра Ка-
рповича Касименка (1905 – 1971), доктора істо-
ричних наук, професора, уродженця с. Велика 
Бурімка Чорнобаївського району. 

 

25 – 85 років від дня народження Євгена Оксенто-
вича Поповича (1930 – 2007), письменника і пе-
рекладача, уродженця с. Межиріччя Канівського 
району. 

 

26 – 155 років від дня народження Яна Гжегожа 
Станіславського (1860 – 1907), польського маля-
ра-імпресіоніста, уродженця с. Вільшани Звени-
городського району. 

 

27 – 130 років від дня народження Антоніни Мико-
лаївни Кудрицької (1885 – 1971), письменниці, 
фольклористки, колишньої жительки с. Будища 
Звенигородського району. 
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27 – 105 років від дня народження Павла Федоро-
вича Батицького (1910 – 1984), Героя Радянсь-
кого Союзу, почесного громадянина м. Черкаси. 

 

30 – 60 років від дня народження Олександра Ва-
сильовича Вєтрова (1955), історика, краєзнавця, 
жителя м. Кам’янки. 

 
ЛИПЕНЬ 

 
2 – 90 років від дня народження Ольги Арсенівни 

Олійник (1925 – 2001), професора, доктора фі-
зико-математичних наук, академіка, уродженки 
с. Матусова Шполянського району. 

 

5 – 75 років від дня народження Віктора Михайло-
вича Співака (1940), живописця, графіка, різьбя-
ра, жителя м. Черкаси. 

 

7 – 115 років від дня народження Юрія Корнійови-
ча Смолича (1900 – 1976), письменника, актора, 
театрального критика, Героя Соціалістичної 
Праці, уродженця м. Умані. 

 

7 – 90 років від дня народження Івана Васильови-
ча Казнадія (1925 – 2006), режисера, актора, за-
служеного діяча мистецтв України, уродженця с. 
Рогової Уманського району. 

 

9 – 85 років від дня народження Валентина Тихо-
новича Черепіна (1930), вченого-фізика, лауреа-
та Державної премії України, уродженця м. Чер-
каси. 

 

11 – 75 років від дня народження Олександра Бо-
рисовича Зеленька (1940 – 2007), поета, уро-
дженця с. Степанки Черкаського району. 
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12 – 95 років від дня народження Павла Максимо-
вича Федченка (1920 – 2002), літературознавця, 
шевченкознавця, доктора філологічних наук, 
уродженця с. Носачева Смілянського району. 

 

13 – 85 років від дня народження Петра Миколайо-
вича Жука (1930), журналіста, жителя м. Черкаси. 

 

23 – 70 років від дня народження Івана Йосиповича 
Лавріненка (1945), художника декоративно-
прикладного мистецтва, поета, жителя м. Чер-
каси. 

 

26 – 115 років від дня народження Гаврила Михай-
ловича Пустовійта (1900 – 1947), графіка, худо-
жника-ілюстратора, уродженця с. Межиріча Ка-
нівського району. 

 

26 – 80 років від дня народження Георгія Антонови-
ча Урсатія (1935), архітектора, лауреата Націо-
нальної премії ім. Тараса Шевченка. 

 

28 – 70 років музею історії Корсунь-Шевченківської 
битви (1945). 

 

31 – 165 років від дня народження Сергія Андрійо-
вича Подолинського (1850 – 1891), громадського 
діяча, економіста, лікаря, публіциста, уродженця 
с. Ярославки Шполянського району. 

 
СЕРПЕНЬ 

 
 – 85 років Уманському державному педагогічно-

му університету ім. Павла Тичини (1930). 
 

 – 85 років Черкаському медичному коледжу 
(1930). 
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2 – 110 років від дня народження Івана Григорови-
ча Підоплічка (1905 – 1975), зоолога, палеонто-
лога, доктора біологічних наук, професора, уро-
дженця с. Козацького Звенигородського району. 

 

10 – 125 років від дня народження Макара Олекса-
ндровича Кушніра (1890 – 1951), політичного ді-
яча, журналіста, уродженця м. Черкаси. 

 

11 – 160 років з часу відкриття першого плавучого 
мосту через Дніпро біля м. Черкаси (1855). 

 

12 – 75 років від дня народження Вадима Федоро-
вича Мицика (1940), етнографа, краєзнавця, жу-
рналіста, заслуженого працівника культури Ук-
раїни, жителя м. Звенигородки. 

 

12 – 75 років від дня народження Лідії Григорівни 
Попової (1940), заслуженої артистки України, ак-
триси Черкаського академічного обласного му-
зично-драматичного театру ім. Т.ЗГ. Шевченка. 

 

14 – 100 років від дня народження Ізраїля Григоро-
вича Куперштейна (1915 – 1995), Героя Радян-
ського Союзу, уродженця м. Черкаси. 

 

15 – 50 років з часу газифікації м. Черкаси (1965). 
 

18 – 105 років від дня народження Андрія Ісаковича 
Бондаря-Білгородського (1910 – 1987), актора і 
режисера, народного артиста України, уроджен-
ця с. Летичівки Монастирищенського району. 

 

19 – 90 років від дня народження Якова Павловича 
Прилипка (1925 – 1978), історика, етнографа, 
археолога, перекладача, уродженця с. Прохорі-
вки Канівського району. 
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20 – 100 років від дня народження Дмитра Фроло-
вича Тараскова (1915 – 1981), Героя Радянсько-
го Союзу, удостоєного цього звання за визво-
лення м. Черкаси. 

 

20 – 90 років Шевченківському національному запо-
віднику у м. Каневі (1925). 

 

21 – 65 років від дня народження Миколи Микола-
йовича Петрини (1950), керівника ансамблю 
"Росава" Черкаської обласної філармонії, за-
служеного артиста України. 

 

27 – 150 років від дня народження Миколи Сергійо-
вича Ріттера (1865 – ?), учасника Перших олім-
пійських ігор, уродженця м. Золотоноші. 

 

29 – 75 років від дня народження Миколи Федоро-
вича Калашника (1940), живописця, уродженця 
м. Сміли. 

 
ВЕРЕСЕНЬ 

 
1 – 120 років від дня народження Семена Плато-

новича Найдена (1895 – 1969), журналіста, крає-
знавця, колишнього жителя м. Черкаси. 

 

2 – 90 років від дня народження Олександра Іва-
новича Сасима (1925 – 2012), народного лікаря 
України, Почесного громадянина міста Черкаси, 
колишнього хірурга Черкаської обласної лікарні. 

 

3 – 90 років від дня народження Поліни Якимівни 
Запари (1925 – 2006), майстрині художньої ви-
шивки, колишньої жительки м. Черкаси. 
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8 – 75 років від дня народження Миколи Івановича 
Борща (1940), краєзнавця і поета, заступника 
голови правління Черкаської обласної організа-
ції Національної спілки краєзнавців України, нау-
кового співробітника Черкаського обласного 
краєзнавчого музею. 

 

12 – 140 років від дня народження Олександра Ан-
тоновича Кошиця (1875 – 1944), композитора і 
диригента, уродженця с. Ромашки Канівського 
повіту, дитинство якого пройшло у с. Тарасівці 
Звенигородського району. 

 

15 –100 років від дня народження Івана Олександ-
ровича Гуржія (1915 – 1971), дослідника історії 
України, джерелознавця, доктора історичних на-
ук, уродженця с. Худяки Черкаського району. 

 

16 – 85 років від дня народження Василя Павлови-
ча Євича (1930 – 1994), художника, уродженця с. 
Багви Маньківського району. 

 

16 – 90 років від дня народження Михайла Семено-
вича Грицая (1925 – 1988), літературознавця, 
фольклориста, уродженця с. Бачкурине Монас-
тирищенського району. 

 

22 – 175 років ПАТ "Смілянський машинобудівний 
завод" (1840). 

 

23 – 115 років від дня народження Ісаака (Іцика) 
Соломоновича Фефера (1900 – 1952), єврейсь-
кого поета, драматурга, громадського діяча, 
уродженця м. Шполи. 

 

26 – 130 років від дня народження Всеволода Ми-
хайловича Зуммера (1885 – 1970), археолога, 
мистецтвознавця, уродженця м. Тального. 
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29 – 170 років від дня народження Івана Карповича 
Карпенка-Карого (Тобілевич. 1845 – 1907), дра-
матурга, актора, який неодноразово бував з гас-
тролями на Черкащині, зокрема в м. Умані. 

 
ЖОВТЕНЬ 

 
6 – 85 років Уманському агротехнічному коледжу 

(1930). 
 

7 – 185 років від дня народження Сергія Федоро-
вича Грушевського (1830 – 1901), педагога і пу-
бліциста, організатора народної освіти, уродже-
нця м. Чигирина. 

 

13 – 100 років від дня народження Надії Омелянів-
ни Квасниці (1915 – ?), співачки, педагога, за-
служеної артистки Росії, уродженки с. Киселівки 
Катеринопільського району. 

 

15 – 90 років від дня народження Василя Іларіоно-
вича Пазича (1925 – 1997), оперного співака, 
народного артиста України, уродженця с. Тара-
сівки Звенигородського району. 

 

18 – 145 років від дня народження Володимира Ва-
сильовича Різниченка (Велентій. 1870 – 1932), 
вченого, природознавця, мандрівника, дослідни-
ка Канівських дислокацій. 

 

18 – 110 років від дня народження Дмитра Митро-
фановича Гринця (1905 – 1993), художника, 
графіка, уродженця м. Золотоноші. 
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20 – 180 років від дня народження Готфрида Йоси-
повича Оссовського (1835 – 1897), польського 
археолога, геолога, краєзнавця Волині, уродже-
нця с. Козарівки Канівського району. 

 

20 – 95 років від дня народження Івана Олексійови-
ча Онопрієнка (1920 – 1943), Героя Радянського 
Союзу, удостоєного цього звання за визволення 
м. Черкаси від фашистських загарбників. 

 

22 – 70 років від дня народження Івана Степанови-
ча Горбенка (1945), поета, уродженця с. Тіньки 
Чигиринського району. 

 

25 – 90 років від дня народження Олександра Ми-
колайовича Алабовського (1925 – 1997), вчено-
го-механіка, доктора технічних наук, професора, 
лауреата Державної премії УРСР в галузі науки і 
техніки, уродженця м. Звенигородки. 

 

28 – 95 років від дня народження Михайла Федоро-
вича Пономаренка (1920 – 2010), краєзнавця, 
уродженця с. Підставки Золотоніського району. 

 

29 – 115 років від дня народження Степана Федо-
ровича Бена (Бендюженко. 1900 – 1937), поета, 
уродженця с. Лозуватки Шполянського району. 
Був репресований. 

 

30 – 105 років від дня народження Кузьми Кіндра-
товича Гриба (Верхов. 1910 – 1997), прозаїка, 
політв’язня, організатора партизанського руху в 
Уманському, Тальнівському, Маньківському рай-
онах у 1941 – 1944 рр. 
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ЛИСТОПАД 

 
3 – 60 років від дня народження Андрія Івановича 

Завгороднього (1955), вченого в галузі ветери-
нарної медицини, професора, уродженця с. Кро-
пивної Золотоніського району. 

 

5 – 50 років Черкаському тролейбусному парку 
(1965). 

 

6 – 110 років від дня народження Дмитра Федоро-
вича Головка (1905 – 1978), майстра народно-
декоративного мистецтва, кераміста, народного 
художника України, уродженця м. Умані. 

 

7 – 70 років від дня народження Євгена Івановича 
Кухарця (1945 – 1987), колишнього художнього 
керівника і головного диригента Черкаського на-
родного хору, композитора, народного артиста 
України. 

 

9 – 120 років від дня народження Людмили Проко-
півни Шевченко (1895 – 1969), фольклориста й 
етнографа, онуки Т.Г. Шевченка, уродженки с. 
Шевченкове Звенигородського району. 

 

12 – 135 років Першій міській гімназії м. Черкаси 
(1880). 

 

19 – 90 років від дня народження Володимира Мат-
війовича Хижняка (1925 – 1998), письменника, 
журналіста, перекладача, уродженця м. Черкаси. 

 

22 – 95 років від дня народження Миколи Єфремо-
вича Сиваченка (1920 – 1988), фольклориста, лі-
тературознавця, доктора філологічних наук, уро-
дженця с. Ямполя Катеринопільського району. 
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25 – 95 років Мліївському інституту помології ім. 
Л.П. Симиренка УААН (1920). 

 

25 – 80 років від дня народження Юлії Петрівни Га-
мової (1935), бандуристки, народної артистки 
України, уродженки с. Бубнівська Слобідка Зо-
лотоніського району. 

 

26 – 80 років від дня народження Івана Тимофійовича 
Гука (1935 – 2000), заслуженого лікаря України, 
Почесного громадянина міста Черкаси, колишнього 
лікаря-уролога першої черкаської міської лікарні. 

 

27 – 55 років Літературно-меморіальному музею 
І.С. Нечуя-Левицького (1960) у с-щі Стеблеві Ко-
рсунь-Шевченківського району. 

 

30 – 80 років від дня народження Дмитра Семено-
вича Чередниченка (1935), поета, прозаїка, пе-
рекладача, мистецтвознавця, уродженця с. Ме-
жиріча Канівського району. 

 
ГРУДЕНЬ 

 
– 95 років Черкаському кооперативному еконо-
міко-правовому коледжу (1920). 
 

3 – 75 років від дня народження Івана Семеновича 
Косенка (1940), доктора біологічних наук, про-
фесора Уманського державного педагогічного 
університету ім. Павла Тичини, заслуженого 
працівника культури України, директора Умансь-
кого дендрологічного заповідника «Софіївка». 

 

5 – 130 років від дня народження Миколи Степа-
новича Погрібняка (1885 – 1965), живописця, 
графіка, уродженця с. Козацького Звенигородсь-
кого району. 
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9 – 95 років від дня народження Миколи Степано-
вича Заноздри (1920 – 1999), лікаря-кардіолога, 
доктора медичних наук, заслуженого діяча науки 
і техніки України, уродженця м. Канева. 

 

14 – 190 років з часу повстання декабристів (1825). 
 

14 – 175 років від дня народження Михайла Петро-
вича Старицького (1840 – 1904), письменника, 
перекладача, громадського діяча, уродженця с. 
Кліщинці Чорнобаївського району. 

 

17 – 115 років від дня народження Івана Івановича 
Чабаненка (1900 – 1972), режисера, педагога, 
заслуженого діяча мистецтв України, уродженця 
м. Чигирина. 

 

18 – 75 років від дня народження Ніни Михайлівни 
Клименко (1940), заслуженого працівника куль-
тури України, колишнього директора Черкасько-
го художнього музею. 

 

20 – 110 років від дня народження Василя Єлисе-
йовича Труш-Коваля (1905 – 1944), поета, уро-
дженця м. Городища. Був репресований. 

 

25 – 90 років від дня народження Євгенії Миколаїв-
ни Єршової (1925 – 2009), артистки балету, на-
родної артистки України, уродженки м. Сміли. 

 

25 – 80 років від дня народження Андрія Миколайо-
вича Кандиби (1935), вченого-економіста, докто-
ра економічних наук, уродженця с. Чорна 
Кам’янка Маньківського району. 

 

27 – 420 років від дня народження Богдана Михай-
ловича Хмельницького (1595 – 1657), гетьмана 
України, уродженця с. Суботова Чигиринського 
району. 
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29 – 95 років від дня народження Олексія Федоро-
вича Фіщенка (1920 – 2010), графіка, народного 
художника України, заслуженого діяча мистецтв 
України, уродженця м. Умані. 
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