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Пам’ятні дати Черкащини 
у 2020 році 

 
– 565 років від дня народження Остафія Івановича 

Дашкевича (Дашкович. 1455–1535), старости канівського і 
черкаського в 1514–1535 рр., організатора козацьких 
загонів. 
 

– 475 років  (1545) з часу  появи на історичній арені Дмитра 
Івановича Вишневецького (псевд. – Байда, р. н. невід. – 
1563), політичного і військового діяча, старости 
черкаського і канівського. 

 
– 475 років від дня народження Криштофа Косинського 

(1545–1593), керівника національно-визвольного 
повстання проти польського панування в Україні. Загинув 
під час облоги Черкаського замку. 

 
– 280 років від дня народження керівника Коліївщини 

Максима Залізняка (бл. 1740–після 1769), уродженця 
с. Івківці (за іншими даними – с. Медведівка) 
Чигиринського району. 

 
– 155 років від дня народження Івана Івановича Лисака 

(1865–1918), фольклориста, народного побутописця, 
уродженця с. Колодисте Тальнівського району. 

 
– 150 років від дня народження Олександра Тихоновича 

Дзбанівського (1870–1938), композитора, педагога, 
уродженця смт Маньківка. 
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– 140 років від дня народження Олелька Островського 
(справж. – Олександр Павлович. 1880–1919), актора, 
письменника, козака Армії УНР, громадсько-політичного 
діяча, уродженця м. Золотоноша. 

 
– 125 років від дня народження Володимира Фоковича 

Штангея (псевд. – Любисток. 1895–1937), письменника, 
уродженця с. Мошурів Тальнівського району. Був 
репресований. 

 
– 120 років від дня народження Онопрія Іовича Тургана 

(1900–1938), письменника, уродженця с. Лозуватка 
Шполянського району. Був репресований. Розстріляний у 
м. Черкаси. 

 
– 40 років Палацу культури «Дружба народів» у м. Черкаси 

(1980). 
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СІЧЕНЬ 

 
 – 200 років від дня народження Григорія 

Миколайовича Честахівського (1820–1893), 
художника, упорядника могили Т. Г. Шевченка у 
Каневі, автора спогадів про Т. Г. Шевченка. 

 
1 – 75 років від дня народження Євгенії Павлівни 

Крикун (1945), заслуженої артистки України, солістки 
Черкаської обласної філармонії. 

 
1 – 70 років від дня народження Михайла Григоровича 

Саченка (1950–2006), поета, кінорежисера, 
сценариста, уродженця с. Моринці Звенигородського 
району. 

 
2 – 200 років від дня народження Петра Гавриловича 

Лебединцева (1820–1896), історика, археолога, 
релігійного діяча, уродженця с. Зелена Діброва 
Городищенського району. 

 
2 – 50 років від дня народження Олександра Івановича 

Солодаря (1970), краєзнавця, поета, жителя 
м. Черкаси. 

 
3 – 140 років від дня народження Петра Тимофійовича 

Ротаря (1880–1906), поета, педагога, громадського 
діяча, уродженця с. Мліїв Гродищенського району. 

 
5 – 160 років від дня народження Василя Григоровича 

Ляскоронського (1860–1928), історика, краєзнавця, 
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археолога, етнографа, картографа, громадського 
діяча, уродженця м. Золотоноша. 

 
5 – 50 років від дня народження Володимира 

Валентиновича Локтєва (1970), баяніста, 
заслуженого артиста України, артиста оркестру 
Черкаського академічного заслуженого українського 
народного хору. 

 
6 – 220 років від дня народження Олексія Олексійовича 

Бобринського (1800–1868), графа, промисловця, 
одного із засновників цукроваріння в Україні, зокрема 
на Смілянщині, та  перших залізниць в Росії й Україні. 

 
6 – 90 років від дня народження Євгенії Антонівни 

Горевої (1930), поетеси, прозаїка, перекладача, 
лауреата літературної премії ім. М. Рильського, 
уродженки м. Канів. 

 
8 – 130 років від дня народження Михайла Івановича 

Кутинського (1890–1974), краєзнавця, літератора, 
історика, культурного діяча, уродженця с. Зарубинці 
Монастирищенського району. Був репресований. 

 
8 – 85 років від дня народження Василя Андрійовича 

Симоненка (1935–1963), поета, журналіста, 
шістдесятника, який у 1957–1963 рр. жив і працював 
у м. Черкаси. Похований у м. Черкаси. 

 
8 – 25 років з часу присудження обласної літературно-

публіцистичної премії «Берег надії» імені Василя 
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Симоненка (нині – Всеукраїнська літературна премія 
імені Василя Симоненка. (1995). 

 
9 – 70 років від дня народження Григорія Юхимовича 

Діхтяренка (1950), письменника, політичного діяча, 
уродженця с. Вільшанка Уманського району. 

 
10 – 65 років від дня народження Віктора Олексійовича 

Коломійця (1955), актора Черкаського академічного 
обласного українського музично-драматичного 
театру ім. Т. Г. Шевченка, заслуженого артиста 
України. 

 
11 – 25 років з часу затвердження Черкаською міською 

радою сучасного герба  міста (1995). 
 
13 – 80 років від дня народження Олександра Івановича 

Стадника (1940), композитора, хормейстера-
диригента, народного артиста України, керівника 
Руськополянського народного фольклорно-
етнографічного хору «Поляни», с. Руська Поляна 
Черкаського району. 

 
16 – 100 років від дня народження Володимира 

Пимоновича Ігнатенка (1920–2007), актора, 
народного артиста України, колишнього жителя 
м. Черкаси. 

 
17 – 135 років  від дня народження Платона Григоровича 

Лапинського (1885–?), фізика, уродженця с. Дубова 
Уманського району. 
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21 – 75 років від дня народження Володимира 
Володимировича Желудова (1945-2015), 
заслуженого працівника культури України, 
колишнього художнього керівника капели 
бандуристів Департаменту культури та 
взаємозв’язків з громадськістю Черкаської ОДА. 

 
21 – 80 років від дня народження Омеляна Никоновича 

Парубка (1940–2017), новатора сільськогосподарського 
виробництва, двічі Героя Соціалістичної Праці, 
політичного діяча, уродженця с. Баштечки Жашківського 
району. 

 
27 – 230 років від дня народження Петра Петровича 

Гулака-Артемовського (1790–1865), поета-байкаря, 
перекладача, уродженця м. Городище. 

 
29 січ.– –365 років Охматівській (Дрижипільській) битві (1655) 
1 лют.  поблизу с. Охматів Жашківського району. 
 
31 – 120 років від дня народження Наума Соломоновича 

Лапинського (1900–1960), композитора, педагога, 
уродженця м. Умань. 

 
ЛЮТИЙ 

 
 – 165 років з початку антикріпосницького повстання 

«Київська козаччина» (1855), спрямованого проти 
політики російського уряду в Україні, яке відбувалося 
на території сучасної Черкащини. 
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3 – 120 років від дня народження Федора Микитовича 
Куксенка (1900–?), вченого-селекціонера, кандидата 
сільськогосподарських наук, уродженця с. Суботів 
Чигиринського району. 

 
4 – 160 років з часу виходу у світ останнього 

прижиттєвого видання «Кобзаря» Т. Г. Шевченка, 
виданого коштом П. Симиренка (1860). 

 
4 – 35 років з часу відкриття у м. Черкаси нового 

автовокзалу (1985). 
 
8 – 90 років від дня народження Діани Гнатівни 

Петриненко (1930–2018), співачки, народної артистки 
України, уродженки с. Білоусівка Драбівського 
району. 

 
12 – 125 років від дня народження Мирона Борисовича 

Полякіна (1895–1941), віртуоза-скрипаля, педагога, 
уродженця м. Черкаси. 

 
13 – 70 років від дня народження Валентини Степанівни 

Кутяніної (1950), хіміка, доктора технічних наук, 
професора, уродженки м. Умань. 

 
15 – 80 років від дня народження митрополита 

Черкаського і Канівського Софронія (Дмитрук Дмитро 
Савич. 1940). 

 
16 – 120 років від дня народження Симона Самійловича 

Рубіна (1900–1985), заслуженого діяча науки і техніки 



10 

 

України, колишнього викладача Уманського 
національного університету садівництва. 

 
18 – 165 років від дня народження Левка Платоновича 

Симиренка (1855–1920), помолога, фундатора 
наукового садівництва в Україні, уродженця с. Мліїв 
Городищенського району. 

 
18 – 155 років від дня народження Федора Петровича 

Різниченка (1865–1924), художника, уродженця 
с. Шевченкове Звенигородського району. 

 
19 – 100 років від дня народження Валентини Дмитрівни 

Болейко (1920–2001), заслуженої артистки України, 
колишньої жительки м. Черкаси. 

 
21 – 170 років від дня народження Вікентія 

В’ячеславовича Хвойки (1850–1914), археолога, 
дослідника Середнього Подніпров’я, зокрема 
Черкащини. 

 
24 – 125 років від дня народження Дмитра Артемовича 

Май-Дніпровича (справж. – Майборода. 1895–1930), 
письменника, уродженця м. Черкаси. 

 
БЕРЕЗЕНЬ 

 
 – 390 років з часу повстання нереєстрових козаків та 

селян на Черкащині під керівництвом Т. Федоровича 
(Трясило. 1630) проти гніту уряду Речі Посполитої. 
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1 – 70 років від дня народження Володимира 
Павловича Ушанова (1950), журналіста, краєзнавця, 
жителя м. Черкаси. 

 
3 – 130 років від дня народження Герасима 

Онуфрійовича Нестеренка (псевд. – Орел. 1890–?), 
військового та громадського діяча часів УНР, 
головного отамана Холодного Яру. 

 
6 – 155 років від дня народження Григорія Івановича 

Грушевського (1865–близько 1922), прозаїка, поета, 
драматурга, громадського діяча, колишнього жителя 
м. Черкаси. 

 
10 – 125 років від дня народження Івана Леонтійовича Ле 

(Мойся. 1895–1978), письменника, уродженця с. Мойсинці 
(тепер с. Придніпровське Чорнобаївського району). 

 
10 – 160 років від дня народження Порфирія 

Даниловича Демуцького (1860–1927), фольклориста, 
хорового диригента, який у 1889–1918 рр. жив і 
працював у с. Охматів Жашківського району. 

 
11 – 60 років Черкаському державному технологічному 

університету (1960). 
 
11 – 75 років від дня народження Валентини Яківни 

Саввопуло (1945), народної артистки України, 
жительки м. Черкаси. 

 
11 – 125 років від дня народження та 100 років з часу 

загибелі Василя Степановича Чучупака (1895–1920), 
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головного отамана Холодноярської організації, 
уродженця с. Мельники Чигиринського району. 

 
14 – 55 років Черкаському ПАТ «Азот» (1965). 
 
19 – 185 років від дня народження Василя Федоровича 

Симиренка (1835–1915), українського підприємця-
цукровара, вченого, мецената, уродженця с. Мліїв 
Гродищенського району. 

 
21 – 130 років від дня народження Олексія Петровича 

Баранникова (1890–1952), вченого-індолога, 
сходознавця, уродженця м. Золотоноша. 

 
22 – 125 років від дня народження Василя Кириловича 

Авраменка (1895–1981), хореографа, актора, 
дослідника і знавця українського танцю, уродженця 
смт Стеблів Корсунь-Шевченківського району. 

 
25 – 140 років від дня народження Гаврила Макаровича 

Базильського (1880–1937), генерал-хорунжого Армії 
УНР, уродженця с. Соколівка Жашківського району. 

 
28 – 175 років від дня народження Олексія 

Олександровича Андрієвського (псевд. і крипт. – 
Андибер, Каневський А., Канівець Ол., А., А. Т-ий та 
ін. 1845–1902), історика, літератора, педагога, 
краєзнавця, громадського діяча, уродженця м. Канів. 

 
30 – 120 років від дня народження Леся Гомона 

(справж. – Королевич Олександр Дмитрович. 1900–
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1958), письменника, фольклориста, журналіста, 
уродженця м. Черкаси. Був репресований. 

 
31 – 90 років від дня народження Валентини Павлівни 

Жук (1930–2006), заслуженої журналістки України, 
колишньої завідувачки відділу обласної газети 
«Черкаський край». 

 
КВІТЕНЬ 

 
1 – 70 років від дня народження Володимира 

Петровича Мовчана (1950), економіста, мецената, 
доктора економічних наук, жителя с. Криві Коліна 
Тальнівського району. 

 
5 – 130 років від дня народження Никона Івановича 

Прудкого (1890–1982), бандуриста, уродженця 
м. Канів. 

 
6 – 100 років від дня народження Григора Гюмушевича 

Акопяна (1920–1944), вірменського поета, який 
загинув при визволенні м. Шпола, почесний 
громадянин м. Шпола. 

 
13 – 100 років від дня народження Івана Никифоровича 

Степаненка (1920–2007), генерал-майора авіації, 
двічі Героя Радянського Союзу, уродженця 
с. Нехайки Драбівського району. 

 
14 – 85 років від дня народження Юрія Петровича 

Тупицького (1935), режисера, письменника, 
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заслуженого діяча мистецтв України, жителя 
с. Воронинці Чорнобаївського району. 

 
17 – 70 років від дня народження Михайла 

Костянтиновича Волкова (1950), заслуженого 
працівника культури України, кандидата 
мистецтвознавства, жителя м. Корсунь-
Шевченківський. 

 
20 – 120 років з часу відкриття у м. Тальне народної 

бібліотеки (1900) та 90 років з часу організації 
Тальнівської районної бібліотеки (1930). 

 
21 – 120 років від дня народження Олександра 

Назаровича Сороки (1900–1963), хорового 
диригента, народного артиста України, уродженця 
с. Хлипнівка Звенигородського району. 

 
22 – 125 років від дня народження Лева Юстимовича 

Биковського (псевд. і крипт. – Л. Б., Бібліографічний 
мікроб. 1895–1992), бібліотекознавця, бібліографа, 
журналіста, уродженця с. Вільховець Звенигородського 
району. 

 
26 – 180 років першому виданню «Кобзаря» 

Т. Г. Шевченка (1840). 
 

ТРАВЕНЬ 
 
 – 45 років з часу відкриття Парку Перемоги у 

м. Черкаси (1975). 
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4 – 230 років від дня народження Єгора Федоровича 
Тимківського (1790–1875), вченого-китаїста, дипломата, 
уродженця с. Богуславець Золотоніського району. 

 
7 – 180 років від дня народження  Петра Ілліча 

Чайковського (1840–1893), композитора, який 
протягом 1865–1893 рр. майже щороку гостював у 
своєї сестри у м. Кам’янка та у с. Вербівка 
Кам’янського району. 

 
7 – 155 років  від дня народження Марка Федоровича 

Грушевського (1865–1938), священика, етнографа, 
уродженця с. Худоліївка Чигиринського району. 

 
9 – 130 років від дня народження Бориса Григоровича 

Левитського (1890–1953), вченого-зоотехніка, 
доктора сільськогосподарських наук, заслуженого 
діяча науки України, професора, уродженця 
м. Умань. 

 
13 – 85 років від дня народження Леоніда Степановича 

Кондрацького (1935), архітектора, лауреата  
Національної премії України імені Тараса Шевченка, 
жителя м. Черкаси. 

 
15 – 90 років від дня народження Бориса 

Олександровича Верлінського (1930–2003), 
заслуженого працівника культури України, 
колишнього директора Черкаського театру ляльок, 
Почесного громадянина міста Черкаси. 
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16 – 125 років від дня народження Тодосія Степановича 
Осьмачки (1895–1962), письменника, перекладача, 
уродженця с. Куцівка Смілянського району. 

 
16 – 30 років від дня народження Сергія Сергійовича 

Амброса (1990–2015), військовослужбовця, який 
загинув на Сході України, уродженця м. Черкаси. У 
м. Черкаси  вул. Орджонікідзе перейменували на вул. 
Сергія Амброса. 

 
20 – 90 років від дня народження Лілії Павлівни Шитової 

(1930–2016), журналістки, заслуженого працівника 
культури України, колишньої жительки м. Черкаси. 

 
ЧЕРВЕНЬ 

 
 – 135 років від дня народження Івана Григоровича 

Савченка (псевд. – Нагірний. 1895–1923), отамана 
Холодного Яру, уродженця с. Вереміївка 
Чорнобаївського району. 

 
1 – 65 років Черкаській обласній філармонії (1955). 
 
8 – 60 років від дня народження Ігоря Володимировича 

Забудського (1960), поета і художника, жителя 
м. Черкаси. 

 
19 – 85 років від дня народження Рауфа Ахметовича 

Аблязова (1935), доктора технічних наук, 
заслуженого діяча науки і техніки України, 
професора, президента Черкаського 
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Східноєвропейського університету економіки і 
менеджменту. 

 
20 – 100 років від дня народження Петра Дмитровича 

Тимошенка (1920–1984), мовознавця, кандидата 
філологічних наук, уродженця с. Вільховець 
Звенигородського району. 

 
24 – 160 років від дня народження Яна Гжегожа 

Станіславського (1860–1907), польського маляра-
імпресіоніста, уродженця с. Вільшана Городищенського 
району. 

 
27 – 135 років від дня народження Антоніни Миколаївни 

Кудрицької (1885–1871), письменниці, фольклористки, 
колишньої жительки с. Будище Звенигородського 
району. 

 
27 – 65 років від дня народження Олександра 

Євгеновича Лисенка (1955), історика, доктора 
історичних наук, заслуженого діяча науки і техніки 
України, уродженця смт Катеринопіль. 

 
ЛИПЕНЬ 

 
5 – 80 років від дня народження Віктора Михайловича 

Співака (1940), живописця, графіка, різьбяра, жителя 
м. Черкаси. 

 
12 – 100 років від дня народження Павла Максимовича 

Федченка (1920–2002), літературознавця, шевченкознавця, 
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доктора філологічних наук, уродженця с. Носачів 
Смілянського району. 

 
13 – 90 років від дня народження Петра Миколайовича 

Жука (1930–2017), журналіста, прозаїка, заслуженого 
журналіста України, колишнього жителя м. Черкаси. 

 
16 – 70 років від дня народження Олександра 

Миколайовича Деньги (1950), голови Черкаського 
обласного осередку Національної спілки 
кінематографістів України, заслуженого працівника 
культури України, уродженця та «Почесного 
громадянина міста Черкаси». 

 
21 – 25 років з часу створення Кам’янського державного 

історико-культурного заповідника на базі літературно-
меморіального музею О. С. Пушкіна та П. І. Чайковського 
(1995). 

 
23 – 75 років від дня народження Івана Йосиповича 

Лавріненка (1945), художника декоративно-
прикладного мистецтва, письменника, жителя 
м. Черкаси. 

 
26 – 120 років від дня народження Гаврила 

Михайловича Пустовійта (1900–1947), графіка, 
художника-ілюстратора, уродженця с. Межиріч 
Канівського району. Був репресований. 

 
26 – 85 років від дня народження Георгія Антоновича 

Урсатія (1935–2016), архітектора, лауреата 
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Національної премії України ім. Тараса Шевченка, 
автора багатьох споруд у м. Черкаси. 

 
31 – 170 років від дня народження Сергія Андрійовича 

Подолинського (1850–1891), громадського діяча, 
економіста, лікаря, публіциста, уродженця 
с. Ярославка Шполянського району. 

 
СЕРПЕНЬ 

 
 – 90 років Черкаському медичному коледжу (тепер – 

Черкаська медична академія. 1930). 
 
3 – 50 років від дня народження Олександра 

Григоровича Шамрая (1970), історика, почесного 
краєзнавця України, жителя м. Кам’янка. 

 
10 – 130 років від дня народження Макара 

Олександровича Кушніра (1890–1951), громадсько-
політичного діяча, журналіста, члена Центральної 
Ради, одного із співзасновників ОУН, уродженця 
м. Черкаси. 

 
11 – 165 років з часу відкриття першого плавучого мосту 

через Дніпро поблизу м. Черкаси (1855). 
 
12 – 80 років від дня народження Вадима Федоровича 

Мицика (1940), етнографа, краєзнавця, журналіста, 
заслуженого працівника культури України, жителя 
м. Звенигородка. 
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14 – 90 років Уманському державному педагогічному 
університету ім. Павла Тичини (1930). 

 
15 – 55 років з часу газифікації м. Черкаси (1965). 
 
18 – 55 років від дня народження Ігоря Федоровича 

Момота (1965–2014), генерал-майора, який загинув 
на Сході України. Похований у м. Черкаси. У 
м. Черкаси вул. Луначарського перейменована на 
вул. Генерала Момота. 

 
18 – 35 років від дня народження Олександра В’ячеславовича 

Маламужа (1985–2014), військовослужбовця, який загинув 
на Сході України, уродженця м. Черкаси. У м. Черкаси 
вул. О. Невського перейменовано на вул. Олександра 
Маламужа. 

 
20 – 95 років  з часу утворення Державного музею-

заповідника Т. Г. Шевченка у м. Канів (нині – 
Шевченківський національний заповідник. 1925). 

 
21 – 70 років від дня народження Миколи Миколайовича 

Петрини (1950–2017), заслуженого артиста України, 
колишнього керівника-засновника ансамблю народної 
музики «Росава» Черкаської обласної філармонії. 

 
ВЕРЕСЕНЬ 

 
8 – 155 років  від дня народження Миколи Сергійовича 

Ріттера (1865–?), учасника Перших олімпійських ігор 
(1896), уродженця м. Золотоноша. 
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8 – 80 років від дня народження Миколи Івановича 
Борща (1940), краєзнавця, поета, жителя м. Черкаси. 

 
11 – 125  років від дня народження Олександра 

Васильовича Носаченка (1895–1969), музейного 
працівника, орнітолога, краєзнавця, засновника 
природничого відділу Уманського краєзнавчого 
музею, уродженця м. Тальне. 

 
12 – 145 років від дня народження Олександра 

Антоновича Кошиця (1875–1944), композитора, 
диригента, уродженця с. Ромашки Канівського повіту, 
дитинство якого пройшло у с. Тарасівка 
Звенигородського району. 

 
16 – 90 років від дня народження Василя Павловича 

Євича (1930–1994), художника, уродженця с. Багва 
Маньківського району. 

 
22 – 180 років ПАТ «Смілянський машинобудівний 

завод» (1840). 
 
22 – 100 років від дня народження Михайла Федоровича 

Усатенка (1920–1995), педагога, краєзнавця, 
журналіста, заслуженого учителя України, 
уродженця с. Вишнопіль Тальнівського району. 

 
23 – 120 років від дня народження Ісаака (Іцика) 

Соломоновича Фефера (1900–1952), єврейського 
поета, драматурга, громадського діяча, уродженця 
м. Шпола. 
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26 – 135 років від дня народження Всеволода 
Михайловича Зуммера (1885–1970), археолога, 
мистецтвознавця, уродженця м. Тальне. 

 
26 – 130 років від дня народження Івана Васильовича 

Полтавця-Остряниці (1890–1957), військового і 
політичного діяча, наказного отамана Вільного 
Козацтва України, уродженця с. Балаклея 
Смілянського району (за іншими даними – с. Суботів 
Чигиринського району). 

 
28 – 85 років від дня народження Володимира 

Михайловича Хоменка (1935), журналіста, 
краєзнавця, уродженця с. Заліське Тальнівського 
району. Жив у м. Звенигородка. 

 
29 – 175 років від дня народження Івана Карповича 

Карпенка-Карого (справж. – Тобілевич Іван 
Карпович ; ін. псевд. : Гнат Карий, Тугай, Адаменко. 
1845–1907), драматурга, актора, громадського діяча, 
який неодноразово бував з гастролями на Черкащині, 
зокрема в м. Умань. 

 
ЖОВТЕНЬ 

 
7 – 190 років від дня народження Сергія Федоровича 

Грушевського (1830–1901), педагога, публіциста, 
організатора народної освіти, уродженця м. Чигирин. 

 
8 – 130 років від дня народження Михайла Івановича 

Кутинського (1890–1974), краєзнавця, прозаїка, 
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уродженця с. Зарубинці Монастирищенського 
району. Був репресований. 

 
8 – 70 років від дня народження Людмили Анатоліївни 

Лисенко (1950), художниці декоративного ткацтва, 
уродженки с. Юрківка Звенигородського району. 

 
14 – 60 років від дня народження Володимира 

Миколайовича Яковця (1960), художника, викладача 
Черкаської дитячої художньої школи ім. Д. Г. Нарбута. 

 
18 – 150 років від дня народження Володимира 

Васильовича Різниченка (псевд. – Велентій. 1870–
1932), геолога, природознавця, поета, художника-
карикатуриста, мандрівника, дослідника Канівських 
дислокацій. 

 
28 – 100 років від дня народження Михайла Федоровича 

Пономаренка (1920–2010), краєзнавця, педагога, 
громадського діяча, заслуженого учителя України, 
уродженця с. Підставки Золотоніського району. Жив 
у м. Золотоноша. 

 
29 – 120 років від дня народження Степана Федоровича 

Бена (справж. – Бендюженко. 1900–1937), поета, 
уродженця с. Лозуватка Шполянського району. Був 
репресований. 

 
ЛИСТОПАД 

 
5 – 55 років Черкаському тролейбусному паркові 

(1965). 



24 

 

 
7 – 75 років від дня народження Євгена Івановича 

Кухарця (1945–1987), хорового диригента, 
композитора, народного артиста України, 
колишнього керівника Черкаського академічного 
заслуженого українського народного хору. 

 
7 – 55 років з дня Першої вистави в Черкаському 

академічному театрі ляльок (1965). 
 
8 – 185 років від дня народження Готфрида 

Йосиповича Оссовського (1835–1897), геолога, 
археолога, краєзнавця Волині, уродженця 
с. Козарівка Канівського району. 

 
8 – 100 років від дня народження Леоніда Мусійовича 

Корецького (1920–1997), економгеографа, доктора 
економічних наук, професора, уродженця м. Умань. 

 
8 – 85 років від дня народження Володимира Івановича 

Лузана (1935–2009), легкоатлета, заслуженого 
тренера України, уродженця м. Черкаси. 

 
9 – 125 років від дня народження Людмили Прокопівни 

Шевченко (1895–1969), етнографа і фольклориста, 
онуки брата Т. Г. Шевченка Микити Григоровича, 
уродженки с. Шевченкове Звенигородського району. 

 
12 – 140 років Першій міській гімназії м. Черкаси (1880). 
 
22 – 100 років від дня народження Миколи Єфремовича 

Сиваченка (1920–1988), фольклориста, літературознавця, 
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доктора філологічних наук, уродженця с. Ямпіль 
Катеринопільського району. 

 
25 – 100 років Інституту помології ім. Л. П. Симиренка 

НААН України у с. Мліїв Городищенського району 
(1920). 

 
25 – 50 років з часу створення Меморіального музею 

родини Симиренків у с. Мліїв Городищенського 
району (1970). 

 
27 – 60 років Літературно-меморіальному музею 

І. С. Нечуя-Левицького (1960) у с-щі Стеблів Корсунь-
Шевченківського району. 

 
ГРУДЕНЬ 

 
 – 100 років Черкаському кооперативному економіко-

правовому коледжу (1920). 
 
2 – 30 років від дня народження Богдана Ігоровича 

Каравайського (1990–2014), військовослужбовця, 
який загинув на Сході України, уродженця 
м. Черкаси. У м. Черкаси один з провулків носить ім’я 
молодшого сержанта Каравайського. 

 
3 – 80 років від дня народження Івана Семеновича 

Косенка (1940), доктора біологічних наук, професора, 
заслуженого працівника культури України, директора 
Національного дендрологічного парку «Софіївка» у 
м. Умань. 
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5 – 135 років від дня народження Миколи Степановича 
Погрібняка (1885–1965), графіка, живописця, 
уродженця с. Козацьке Звенигородського району. 

9 – 100 років від дня народження Миколи Степановича 
Заноздри (1920–1999), лікаря-кардіолога, доктора 
медичних наук, заслуженого діяча науки і техніки 
України, уродженця м. Канів. 

 
14 – 180 років від дня народження Михайла Петровича 

Старицького (1840–1904), письменника, перекладача, 
громадського і культурного діяча, уродженця 
с. Кліщинці Чорнобаївського району. 

 
15 – 50 років від дня народження Максима Юрійовича 

Степанова (1970), журналіста, краєзнавця, 
кандидата історичних наук, жителя м. Черкаси. 

 
17 – 70 років від дня народження Феофана 

Феофановича Білецького (1950), журналіста, 
краєзнавця, заслуженого журналіста України, жителя 
м. Звенигородка. 

 
17 – 120 років від дня народження Івана Івановича 

Чабаненка (1900–1972), режисера, педагога, 
заслуженого діяча мистецтв України, уродженця 
м. Чигирин. 

 
18 – 80 років від дня народження Ніни Михайлівни 

Клименко (1940), мистецтвознавця, заслуженого 
працівника культури України, жительки м. Черкаси. 
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27 – 425 років від дня народження Богдана 
Михайловича Хмельницького (6 січ. – за новим 
стилем. 1595–1657), гетьмана України, провідника 
національно-визвольної боротьби середини XVII ст., 
уродженця с. Суботів Чигиринського району. 

 
29 – 100 років від дня народження Олексія Федоровича 

Фіщенка (1920–2010), графіка, народного художника 
України, заслуженого діяча мистецтв України, 
уродженця м. Умань. 
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