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Пам’ятні дати Черкащини у 2021 році 

– 905 років з часу заснування с. Жовнине Чорнобаївського району (1116). 

– 445 років з часу першої писемної згадки про м. Золотоноша (1576). 

– 405 років з часу першої писемної згадки про м. Умань (1616). 

– 380 років від дня народження Юрія Богдановича Хмельницького (1641–
1685), гетьмана України, уродженця с. Суботів Чигиринського району. 

– 320 років від дня народження Симеона Федоровича Тодорського 
(архієпископ Симон. 1701–1754), проповідника, вченого-лінгвіста, викладача 
Києво-Могилянської академії, уродженця м. Золотоноша. 

– 320 років від дня народження Степана Васильовича Лукомського (1701–
1779), історика, письменника, перекладача, уродженця м. Умань. 

– 260 років від дня народження Вільямса (Василя Івановича) Гесте (1761–
1832), архітектора, який склав перший генеральний план забудови м. Черкаси 
(1814). 

– 240 років від дня народження Василя Федоровича Тимківського (1781–1832), 
політичного діяча і письменника, уродженця хутора Тимківщини (тепер с. 
Богуславець) Золотоніського району. 

– 125 років від дня народження Петра Оксентійовича Кравченка (1896–1991), 
сержанта Армії УНР, охоронця М. Грушевського, уродженця с. Мліїв 
Городищенського району. 

– 125 років від дня народження Лева Шевченка (1896–1919), організатора 
«Вільного козацтва» на Звенигородщині, уродженця с. Моринці 
Звенигородського району. Походив з роду Тараса Шевченка 

– 120 років від дня народження Івана Тимофійовича Коханського (1901–1941), 
прозаїка, поета, уродженця с. Вишнопіль Тальнівського району. Був 
репресований. 

– 90 років ТОВ «Швейна фабрика ім. Лесі Українки» (колишня фабрика 
художніх виробів ім. Лесі Українки, 1931) у м. Черкаси. 
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СІЧЕНЬ 

1 – 65 років від дня народження Павла Федотовича Кулинича (1956), 
правознавця, доктора юридичних наук, професора, уродженця м. Шпола. 

1 – 70 років від дня народження Михайла Васильовича Ілляшенка (1951), 
режисера, заслуженого діяча мистецтв України, уродженця с. Чехівка 
Чорнобаївського району. 

1 – 75 років від дня народження Миколи Семеновича Васильченка (1946), 
заслуженого працівника сільського господарства України, Героя України, 
директора та засновника СТОВ «Агрофірма «Маяк», с. Піщане 
Золотоніського району. 

2 – 65 років від дня народження Катерини Пилипівни Таран (1956–2019), 
заслуженої журналістки України, уродженки с. Сахнівка Корсунь-
Шевченківського району.  

2 – 115 років від дня народження Григорія Абрамовича Фінаровського (1906–
1975), композитора, уродженця м. Шпола. 

2 – 130 років від дня народження Самуїла Петровича Медведовського (1891–
1924), військового діяча, уродженця м. Золотоноша. 

2 – 200 років від дня народження Платона Федоровича Симиренка (1821 (за 
ст. ст.–21.12.1820)–1863), підприємця і мецената, засновника цукрових 
заводів на Черкащині, уродженця м. Сміла. 

5 – 60 років від дня народження Анатолія Миколайовича Неверовського 
(1961), заслуженого працівника культури України, балетмейстера 
Черкаського національного університету ім. Богдана Хмельницького. 

6 – 90 років від дня народження Майї Флорівни Фролової (1931–2013), 
письменниці, колишньої жительки м. Черкас. 

6 – 175 років з часу написання Т. Г. Шевченком «Заповіту» (1846). 

9 – 85 років від дня народження Вадима Івановича Пепи (1936), поета, 
прозаїка, журналіста, лауреата Державної літературної премії імені Олеся 
Гончара, уродженця смт Драбів. 

11 – 85 років від дня народження Василя Васильовича Лободи (1936–2000), 
мовознавця, доктора філологічних наук, професора, уродженця с. Лукашівка 
Чорнобаївського району. 
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13 – 85 років від дня народження Василя Івановича Захарченка (1936–2018), 
письменника, лауреата Національної премії імені Тараса Шевченка, 
колишнього жителя м. Черкаси. 

14 – 100 років від дня народження Зої Олександрівни Мельниченко (1921– ?), 
співачки, уродженки с. Рублівка Чигиринського району. 

15 – 150 років від дня народження Агатангела Юхимовича Кримського (1871–
1942), вченого–філолога, фольклориста, етнографа, який жив і працював у м. 
Звенигородка. 

16 – 90 років від дня народження Івана Семеновича Дробного (1931–2018), 
поета, письменника, педагога, краєзнавця, уродженця с. Богуславець 
Золотоніського району. 

20 – 130 років від дня народження Михайла Сауловича Ельмана (1891–1967), 
скрипаля, уродженця м. Тальне. 

21 – 80 років від дня народження Омеляна Никоновича Парубка (1941–2017), 
двічі Героя Соціалістичної Праці, механізатора-буряківника, уродженця с. 
Баштечки Жашківського району. 

21 – 220 років від дня народження Григорія Гнатовича Лапченка (1801–1876), 
художника, уродженця с. Валява Городищенського району. 

22– 105 років від дня народження Данила Георгійовича Нарбута (1916–1998), 
народного художника України, лауреата Національної премії України імені 
Тараса Шевченка, колишнього жителя м. Черкаси. 

24 – 70 років від дня народження Тетяни Борисівни Зеленченко (1951), 
графіка, уродженки м. Черкаси. 

27 – 110 років від дня народження Івана Макаровича Гончара (1911–1993), 
скульптора, народного художника України, заслуженого діяча мистецтв 
України, уродженця с Лип'янка Шполянського району. 

27 – 130 років від дня народження Павла Григоровича Тичини (1891–1967), 
поета, який неодноразово бував на Черкащині. Ім'я Павла Тичини носить 
Уманський державний педагогічний університет. 

30 – 155 років від дня народження Юрія Михайловича Міхновського (1866–
1937), релігійного діяча, останнього настоятеля собору Святої Софії в Києві, 
уродженця с. Піщане Золотоніського району. Був репресований і 
розстріляний радянською владою. 
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ЛЮТИЙ 

 
5 – 80 років від дня народження Людмили Іванівни Талах (1941) заслуженої 
артистки України, актриси Черкаського академічного обласного українського 
музично-драматичного театру ім. Т. Г. Шевченка. 

6 – 100 років Черкаському національному університету імені Богдана 
Хмельницького (1921). 

10 – 150 років від дня народження Іполита Івановича Корабльова (1871–
1951), вченого-бджоляра, який у 1907–1951 рр. жив і працював в м. Умань. 

12 – 125 років від дня народження Оксани Трохимівни Павленко (1896–1991) 
художниці, бойчукістки, уродженки с. Валява Городищенського району. 

14 – 30 років філії публічного акціонерного товариства «Національна 
суспільна телерадіокомпанія України» – «регіональна дирекція UA: Черкаси» 
(1991). 

15 – 110 років від дня народження Григорія Ісааковича Полянкера (1911–
1997), письменника, уродженця м. Умань. Був репресований. 

16 – 80 років від дня народження Володимира Омеляновича Єщенка (1941), 
вченого, доктора сільськогосподарських наук, професора Уманського 
національного університету садівництва, уродженця с. Родниківка 
Уманського району. 

19 – 100 років від дня народження Євгена Анатолійовича Карпова (1921–
1990), вченого в галузі космічної медицини, уродженця с. Козацьке 
Звенигородського району. 

23 – 100 років від дня народження Захара Власовича Гончарука (1921–1993), 
поета, перекладача, уродженця с. Коритня Монастирищенського району. 

23 – 120 років від дня народження Леоніда Перфецького (1901–1977), 
художника-баталіста, хорунжого Армії УНР, уродженця с. Ладижинка 
Уманського району. 

25 – 85 років від дня народження Анатолія Семеновича Фуженка (1936–1999), 
скульптора, заслуженого діяча мистецтв України, уродженця с-ща Сокирна 
Черкаського району. 

25 – 150 років від дня народження Лесі Українки (Лариса Петрівна Косач-
Квітка. 1871–1913), української письменниці, яка неодноразово бувала на 
Черкащині. 
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26 – 85 років від дня народження Василя Панасовича Матющенка (1936), 
співака, заслуженого працівника культури України, жителя м. Городище. 

28 – 195 років від дня народження Памфила Даниловича Юркевича (1826–
1874), філософа, педагога, уродженця с. Ліпляве Канівського району. 

БЕРЕЗЕНЬ 

 
1 – 175 років від дня народження Василя Васильовича Докучаєва (1846–
1903), вченого-агронома, ґрунтознавця, який досліджував ґрунти і 
рослинність Черкащини. 

10 – 160 років із дня смерті Тараса Григоровича Шевченка (1814–1861). 

11 – 115 років від дня народження Федора Тихоновича Кравченка (1906–
1985), письменника, перекладача, уродженця м. Кам’янка. 

12 – 140 років від дня народження Валентина Максимовича Трутенка (1881–
1953), військового діяча, генерал-хорунжого Армії УНР, уродженця м. 
Звенигородка. 

16 – 70 років від дня народження Миколи Матвійовича Теліженка (1951), 
заслуженого художника України, жителя м. Черкаси. 

17 – 130 років від дня народження Матвія Генріховича Манізера (1891–1966), 
скульптора, заслуженого діяча мистецтв України, народного художника 
СРСР, автора пам’ятника Т. Г. Шевченку на Тарасовій горі у м. Канів. 

17 – 165 років від дня народження Порфирія Денисовича Мартиновича (1856–
1933), художника, етнографа, який протягом 1874–1883 рр. бував у с. 
Вереміївка Чорнобаївського району і створив полотна з життя селян 
Вереміївки. 

18 – 60 років від дня народження Станіслава Миколайовича Стеценка (1961) 
письменника, журналіста, жителя м. Черкаси. 

18 – 120 років від дня народження Василя Григоровича Безпалого (1901–
1980), прозаїка, уродженця с. Мельники Чорнобаївського району. 

18 – 125 років від дня народження Надії Віталіївни Суровцової (1896–1985), 
громадської діячки, письменниці, колишньої жительки м. Умань. 

20 – 160 років від дня народження Олексія Трохимовича Грабини (1861–
1924), прозаїка, драматурга, який жив і помер у м. Золотоноша. 
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23 – 90 років від дня народження Євгена Савича Деркача (1931–1992), 
співака, заслуженого артиста України, уродженця м. Звенигородка. 

25 – 100 років від дня народження Ганни Григорівни Шарай (1921–2013) 
майстрині художньої кераміки, уродженки м. Канів. 

25 – 140 років від дня народження Сергія Даниловича Комарецького (1881–
1952), хіміка, громадського діяча, члена НТШ, уродженця с. Іркліїв 
Чорнобаївського району. 

27 – 115 років від дня народження Івана Степановича Усенка (1906–1987), 
геолога-петрографа, заслуженого діяча науки УРСР, уродженця с. Келеберда 
Канівського району. 

28 – 110 років від дня народження Івана Карповича Куксенка (псевд. – Ян 
Циган. 1911–1958), борця, майстра спорту з греко-римської боротьби, 
уродженця с. Тіньки Чигиринського району. 

29 – 80 років від дня народження Анатолія Івановича Фесуна (1941–2003), 
заслуженого лікаря України, колишнього головного лікаря Черкаської 
обласної лікарні. 

29 – 115 років від дня народження Макара Корнійовича Мухи (1906–1990), 
заслуженого майстра народної творчості України, уродженця с. Михайлівка 
Кам’янського району. 

31 – 130 років від дня народження Бориса Васильовича Романицького (1891–
1988), актора, режисера, театрального діяча, народного артиста СРСР, 
лауреата Національної премії України імені Тараса Шевченка, уродженця смт 
Чорнобай. 

КВІТЕНЬ 

2 – 185 років від дня народження Василя Степановича Гнилосирова (1836–
1900), письменника, громадського діяча фольклориста, літописця і хранителя 
Шевченкової могили у м. Канів. 

13 – 60 років від дня народження Людмили Анатоліївни Ларікової (1961), 
народної артистки України, бандуристки, співачки, педагога, колишньої 
жительки м. Черкаси. 

16 – 110 років від дня народження Феодосія Михайловича Федченка (1911–
2002), вченого, винахідника найточнішого маятникового годинника, 
уродженця с. Боровиця Чигиринського району. 
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20 – 75 років від дня народження Віталія Володимировича Баса (1946–2006), 
поета, журналіста, колишнього жителя м. Черкаси. 

21 – 10 років з часу відкриття КНП «Черкаська обласна дитяча лікарня» 
Черкаської обласної ради (2011). 

21 – 195 років з часу прийняття першого Генерального плану забудови м. 
Черкаси (1826. Архітектор Вільямс Гесте). 

24 – 120 років від дня народження Сави Захаровича Божка (1901–1947), 
письменника, прозаїка, колишнього жителя м. Черкаси. Був репресований. 

28 – 80 років від дня народження Валерія Левковича Маснюка (1941), 
мовознавця, журналіста, автора книги «Вузлики на пам’ять» жителя м. 
Черкаси. 

29 – 125 років від дня народження Івана Федосійовича Гаркуші (1896–1970), 
вченого-ґрунтознавця, уродженця м. Городище. 

ТРАВЕНЬ 

– 30 років з часу створення черкаського камерного хору духовної 
музики «Канон» (1991). 

 
1 – 100 років від дня народження Юрія Григоровича Єдиного (1921–1991), 
лікаря, доктора медичних наук, професора, уродженця смт Лисянка. 
 
1 – 70 років від дня народження В’ячеслава Федоровича Сахна (1951), 
перекладача, прозаїка, уродженця с. Старий Коврай Чорнобаївського району. 
 
2 – 130 років від дня народження Юрія Йосиповича Тютюнника (1891–1930), 
військового і політичного діяча, генерал-хорунжого Армії УНР, уродженця с. 
Будище Звенигородського району. 

5 – 75 років від дня народження Людмили Андріївни Івахненко-Пошиваник 
(1946) графіка, уродженки м. Черкаси. 

6 – 60 років Черкаському річковому порту (1961). 

9 – 85 років від дня народження Леоніда Анатолійовича Рябіщука (1936–
1992), заслуженого журналіста України, колишнього голови Черкаської 
ОДТРК, уродженця с. Чорна Кам’янка Маньківського району. 

9 – 85 років від дня народження Юрія Герасимовича Іллєнка (1936–2010), 
кінорежисера, народного артиста України, уродженця м. Черкаси. 
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12 – 100 років від дня народження Алли Григорівни Бондар (1921–1981), 
вченого у галузі кібернетики хіміко-технологічних процесів, колишнього 
міністра вищої освіти УРСР, уродженки смт Цибулів Монастирищенського 
району. 

13 – 110 років від дня народження Олександра Олександровича Вдовиченка 
(1911–2008), педагога, краєзнавця, уродженця с. Петрівка-Попівка 
Лисянського району. 

20 – 75 років від дня народження Миколи Петровича Ковальчука (1946), 
заслуженого працівника культури України, колишнього директора 
Городищенського районного Палацу культури ім. С. С. Гулака-Артемовського. 
20 – 60 років із часу встановлення Національної премії України імені Тараса 
Шевченка (1961). 
 
20 – 75 років від дня народження Миколи Пилиповича Лубка (1946–2008), 
журналіста, краєзнавця, уродженця смт Лисянка. 
 
22 – 40 років з часу запровадження Шевченківського літературно-мистецького 
свята «В сім’ї вольній, новій» (1981). 

22 – 160 років від дня перепоховання Тараса Григоровича Шевченка на 
Чернечій горі у м. Канів (1861). 

25 – 130 років від дня народження Миколи Івановича Шраменка (1891–1974), 
громадсько-політичного діяча, полковника Армії УНР, уродженця м. Черкаси. 

26 – 80 років від дня народження Віктора Миколайовича Сироватського 
(1941–2008), письменника, заслуженого працівника культури України, 
колишнього жителя м. Черкаси. 

28 – 100 років від дня народження Миколи Даниловича Гупала (1921–1993), 
музейного працівника, краєзнавця, колишнього жителя м. Корсунь-
Шевченківський. 

28 – 100 років від дня народження Миколи Павловича Якубенка (1921–1998), 
письменника, перекладача, уродженця с. Халаїдове Монастирищенського 
району. 

28 – 125 років від дня народження Олександра Макаровича Поповича 
(Олелько. 1896–1918), військовослужбовця, який був розстріляний після бою 
під Крутами, уродженця смт Драбів. 

29 – 60 років від дня народження Юрія Вікторивича Торгала (1961), музейного 
працівника, краєзнавця, уродженця м. Умань. 
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ЧЕРВЕНЬ 

6 – 200 років від дня народження Миколи Івановича Гулака (1821–1899), 
громадського і політичного діяча, педагога, засновника Кирило-
Мефодіївського товариства, уродженця хутора Гулаківка, що був поблизу смт 
Драбів 

7 – 85 років першому в Україні сільському стадіону у с. Благодатне 
Золотоніського району (1936). 

8 – 80 років від дня народження Валентина Павловича Арутіна (1941–2007), 
краєзнавця, музейного працівника, колишнього жителя м. Чигирин. 

10 – 70 років від дня народження Василя Миколайовича Шкляра (1951), 
4письменника, лауреата Народної премії ім. Тараса Шевченка, уродженця с. 
Ганжалівка Лисянського району. 

10 – 110 років від дня народження Петра Юхимовича Весклярова (1911–
1994), заслуженого артиста України, уродженця м. Тальне. 

10 – 130 років від дня народження Олександра Олександровича 
Гродзинського (1891–1973), оперного співака, заслуженого діяча мистецтв 
України, уродженця с. Скотареве Шполянського району. 

11 – 200 років від дня народження Варфоломія Григоровича Шевченка (1821–
1892), мемуариста, родича Тараса Шевченка, автора «Споминок про Тараса 
Григоровича Шевченка», уродженця с. Шевченкове Звенигородського 
району. 

12 – 70 років від дня народження Сергія Олександровича Іщенка (1951), 
вченого в галузі аеродинаміки, професора Національного авіаційного 
університету, уродженця с. Валява Городищенського району. 

13 – 100 років від дня народження Йосипа Євсейовича Баренбаума 
(Овсійовича. 1921–2006), вченого-книгознавця, доктора філологічних наук, 
уродженця м. Канів. 

14 – 60 років Черкаському музичному коледжу ім. С. С. Гулака-Артемовського 
(1961). 

14 – 130 років від дня народження Тита Трохимовича Демиденка (1891–1959), 
вченого-агронома, уродженця с. Трушівці Чигиринського району. 

15 – 160 років від дня народження Онопрія Омеляновича Василенка (псевд. 
Охрім Варнак. 1861–1921), поета, прозаїка, уродженця с. Коврай 
Золотоніського району. 
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16 – 65 років від дня народження Володимира Лукича Лук’янця (1956–2014), 
заслуженого працівника сільського господарства України, політика, 
колишнього голови Черкаської обласної державної адміністрації. 

 

18 – 105 років від дня народження Ольги Петрівни Діденко (1916–2010), 
археолога, краєзнавця, фольклориста, колишнього наукового працівника 
Уманського краєзнавчого музею, уродженки м. Умань. 

 

23 – 30 років від дня народження Андрія Сергійовича Терещенка (1991–2014), 
військовослужбовця, який загинув при обороні аеропорту м. Донецьк, 
уродженця м. Черкаси. Ім’ям народного Героя України названо вулицю в м. 
Черкаси. 

 

25 – 55 років від дня народження Ярослава Михайловича Чалого (1966–2015), 
військовослужбовця, який загинув на Донбасі, уродженця м. Черкаси. Ім’ям 
народного Героя України названо вулицю в м. Черкаси. 

 

27 – 80 років від дня народження Григорія Сидоровича Савчука (1941–2000), 
поета, уродженця с. Берестівець Уманського району. 

 

28 – 50 років від дня народження Володимира Григоровича Чоса (1971), 
краєзнавця, журналіста, письменника, жителя та почесного громадянина м. 
Городище. 

30 – 155 років від дня народження Тихона Івановича Осадчого (1866–1945), 
економіста, громадсько-політичного діяча, уродженця с. Будище 
Звенигородського району. 

ЛИПЕНЬ 

4 – 30 років від дня народження Євгенія Петровича Подолянчука (1991–2014), 
військовослужбовця, який загинув при обороні аеропорту у м. Донецьк, 
уродженця м. Черкаси. Ім’ям народного Героя України названо вулицю у м. 
Черкаси. 

6 – 120 років від дня народження Артема Борисовича Харченка (1901–1937), 
оперного співака, уродженця с. Вербівка Кам’янського району. Був 
репресований. 

7 – 85 років з часу заснування Кам’янського машинобудівного заводу (1936). 

9 – 75 років від дня народження Віктора Андрійовича Афоніна (1946), графіка, 
заслуженого художника України, жителя м. Черкаси. 
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11 – 135 років від дня народження Петра Кузьмовича Дерещука (Дерещенко. 
1886–1929), військовий діяч часів УНР, один з отаманів Холодноярської 
організації, уродженець с. Вишнопіль Тальнівського району. 

12 – 50 років від дня народження Андрія Миколайовича Кравця (1971), 
краєзнавця і журналіста, жителя м.  Черкаси. 

13 – 170 років від дня народження Андрія Віталійовича Лисенка (1851–1910), 
громадського діяча, драматурга, уродженця с. Жовнине Чорнобаївського 
району. 

17 – 65 років від дня народження Михайла Дмитровича Сироти (1956–2008), 
політика, державного діяча, колишнього голови Конституційної комісії 
(1998р.), уродженця м. Черкаси. 

24 – 70 років від дня народження Неоніли Петрівни Недосєко (1951), 
художника декоративно-прикладного мистецтва, жительки м. Черкаси. 

25 – 85 років «Черкаський консервний комбінат» (1936). 

28 – 70 років від дня народження Олександра Степановича Туренка (1951), 
живописця, жителя м. Черкаси. 

28 – 75 років від дня народження Михайла Федотовича Слабошпицького 
(1946), письменника, літературознавця, уродженця с. Мар’янівка 
Шполянського району. 

29 – 60 років від дня народження Валерія Михайловича Кикотя (1961), поета 
і перекладача, жителя м. Черкаси. 

СЕРПЕНЬ 

4-22 – 80 років з часу героїчної оборони Черкаського плацдарму (1941). 

4– 120 років від дня народження Івана Омеляновича Поваженка (1901–1991), 
доктора ветеринарних наук, заслуженого діяча науки УРСР, уродженця с. 
Боярка Лисянського району. 

4 – 160 років від дня народження Трохима Аврамовича Зіньківського (1861–
1891), вченого, письменника, літературознавця, громадського діяча, який 
проживав у Смілі, Шполі та Черкасах. 

8 – 100 років від дня народження Івана Агафоновича Сажієнка (1921–2004), 
педагога, краєзнавця, уродженця с. Кузьмина Гребля Христинівського 
району. 
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10 – 205 років від дня народження Лаврентія Івановича Похилевича (1816–
1893), краєзнавця, автора книги «Сказания о населённых местностях 
Киевской губернии». Праця вміщує відомості про населені пункти 
Правобережної Черкащини. 

11 – 75 років від дня народження Олександра Йосиповича Мельника, (1946), 
контрабасиста, педагога, заслуженого артиста України, уродженця с. 
Завадівка Корсунь-Шевченківського району. 

12 – 70 років від дня народження Анатолія Леонідовича Слободяника (1951), 
поета, почесного громадянина та жителя смт Маньківка. 

19 – 120 років від дня народження Марії Олександрівни Галич (1901–1974), 
письменниці, прозаїка, уродженки с.Мокра Калигірка Катеринопільського 
району. 

20 – 55 років з часу створення гідрологічного заказника загальнодержавного 
значення «Шуляцьке болото» поблизу с-ща Адамівка Жашківського району 
(1966). 

23 – 100 років від дня народження Якова Ароновича Костюківського (1921–
2011), письменника, сценариста, уродженця м. Золотоноша. 

26 – 65 років від дня народження Володимира Борисовича Ракшанова (1956), 
письменника, жителя м. Черкаси. 

26 – 145 років від дня народження Софії Мефодіївни Терещенко (1876–1948), 
художниці, етнографа, фольклористки, уродженки с. Попівка 
Звенигородського району. 

ВЕРЕСЕНЬ 

– 225 років з часу створення дендрологічного парку „Софіївка” в м. Умань 
(1796). 

3 – 130 років від дня народження Павла Петровича Филиповича (псевд. П. 
Зорєв. 1891–1937), поета, літературознавця, перекладача, уродженця с. 
Кайтанівка Катеринопільського району. Був репресований. 

4 – 55 років Музею С. С. Гулака-Артемовського у м. Городище (1966). 

5 – 70 років від дня народження Олени Гордіївни Кучай (1951), поетеси, 
уродженки с. Майданецьке Тальнівського району. 
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6 – 90 років від дня народження Якова Михайловича Брюховецького (1931–
2006), заслуженого майстра народної творчості України, колишнього жителя 
с. Головківка Чигиринського району. 

9 – 30 років з часу виходу в ефір першої на Черкащині приватної телекомпанії 
«ВІККА» (1991). 

9 – 75 років від дня народження Анатолія Юзефовича Чабана (1946), доктора 
історичних наук, академіка, члена правління Черкаської обласної організації 
Національної спілки краєзнавців України. 

13 – 45 років від дня народження Валентина Миколайовича Лазуренка (1976), 
історика, педагога, почесного краєзнавця України, проректора з гуманітарних 
питань Черкаського державного технологічного університету. 

14 – 100 років від дня народження Івана Івановича Лисенка (1921–1997), 
художника, заслуженого майстра народної творчості України, колишнього 
жителя с. Золотоношка Драбівського району. 

14  –  60 років  часу введення в експлуатацію Кременчуцької ГЕС (1961). 

15 – 100 років від дня народження Сергія Миколайовича Лисенка (1921-1982), 
живописця, уродженця м. Городище. 

17 – 100 років від дня народження Софії Остапівни Гоменюк-Мельник (1921–
2001), художниці, майстрині декоративного розпису, уродженки с. Родниківка 
Уманського району. 

18 – 110 років від дня народження Федора Олексійовича Мицика (1911–1941), 
журналіста, письменника, уродженця с. Вишнопіль Тальнівського району. 

23 – 70 років від дня народження Сергія Івановича Гречухи (1951), 
краєзнавця, жителя с. Мошни Черкаського району. 

26 – 120 років від дня народження Семена Дмитровича Скляренка (1901–
1962), прозаїка, перекладача, уродженця с. Прохорівка Канівського району. 

28 – 100 років від дня народження Василя Федоровича Лисенка (1921–1993), 
прозаїка, драматурга, кандидата філологічних наук, уродженця с. Залізнячка 
Катеринопільського району. 

29 – 155 років від дня народження Михайла Сергійовича Грушевського (1866–
1934), історика, державного і політичного діяча, рід якого походив з 
Чигиринщини. Вчений багато своїх розвідок присвятив історії Черкащини. 
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ЖОВТЕНЬ 

1 – 130 років ВСП Городищенському коледжу Уманського національного 
університету садівництва (1891). 

2 – 120 років Корсунь-Шевченківській центральній районній бібліотеці (1901). 

5 – 145 років ВАТ «Науково-виробниче підприємство «Смілянський 
електромеханічний завод» (1876). 

6 – 70 років від дня народження Івана Артемовича Нерубайського (1951), 
журналіста, педагога, краєзнавця, поета, уродженця с. Глибочок 
Тальнівського району. 

6 – 70 років від дня народження Сергія Петровича Левкова (1951), фахівця в 
галузі автоматизованих систем керування, доктора технічних наук, 
уродженця м. Умань. 

8 – 150 років від дня народження Івана Максимовича Піддубного (1871–1949), 
професійного борця, заслуженого майстра спорту, уродженця с. Красенівка 
Чорнобаївського району. 

10 – 85 років від дня народження Андрія Петровича Гончара (1936), народного 
артиста України, уродженця с. Деньги Золотоніського району. 

12 – 80 років від дня народження Миколи Панасовича Воробйова (1941), 
поета, художника, лауреата Національної премії України імені Тараса 
Шевченка, уродженця с. Мельниківка Смілянського району. 

13 – 60 років Черкаському планетарію (1961). 

14 – 75 років від дня народження Івана Пилиповича Клименка (1946–2010), 
народного артиста України, колишнього актора Черкаського академічного 
обласного українського музично-драматичного театру ім. Т. Г. Шевченка. 

15 – 100 років від дня народження Дмитра Омеляновича Луценка (1921–
1989), поета-пісняра, творчість якого пов’язана з Черкащиною. 

18 – 95 років від дня народження Федора Петровича Людного (1926–2019), 
журналіста, педагога, краєзнавця, почесного громадянина м. Кам’янка. 

18 – 120 років від дня народження Івана Тимофійовича Коханського (1901–
1941), прозаїка, поета, уродженця с. Вишнопіль Тальнівського району. Був 
репресований. 
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18 – 145 років від дня народження Сергія Олександровича Єфремова (1876–
1939), літературознавця, громадсько-політичного діяча, уродженця с. 
Пальчик Катеринопільського району. Був репресований. 

19 – 75 років від дня народження Бориса Сергійовича Райкова (1946), 
політика, промисловця, колишнього директора Черкаського ВАТ «АЗОТ». 

19 – 160 років від дня народження Дмитра Івановича Богдашівського (о. 
Василь. 1861–1933), архієпископа, доктора богослов’я, єпископа Канівського. 
Був репресований. 

20 – 135 років від дня народження Якова Михайловича Водяного (1886–1940), 
військового і політичного діяча, отамана повстанського загону в Холодному 
Яру у 1921 році. 

21 – 165 років від дня народження Якова Степановича Калішевського (1856–
1923), хорового диригента, співака, уродженця м. Чигирин. 

ЛИСТОПАД 

1 – 250 років від дня народження Дмитра Петровича Неверовського (1771–
1813), військового діяча, полководця франко-російської війни 1812 року, 
уродженця с. Прохорівка Канівського району. 

2 – 75 років від дня народження Олександра Миколайовича Харченка (1946), 
народного артиста України, співака уродженця с. Шендерівка Корсунь-
Шевченківського району. 

4 – 220 років від дня народження Северина Гощинського (1801–1876), 
польського письменника, який жив і навчався в м. Умань, автора поеми 
„Канівський замок”. 

7 – 120 років від дня народження Дмитра Филимоновича Красицького (1901–
1989), письменника-шевченкознавця, уродженця с. Зелена Діброва 
Городищенського району. 

10 – 60 років від дня народження Володимира Івановича Курила (1961), 
правознавця, доктора юридичних наук, професора, уродженця с. Яблунів 
Канівського району. 

10 – 230 років з часу надання м. Черкаси Магдебурзького права (1791). 

11 – 75 років від дня народження Івана Григоровича Козленка (1946), 
заслуженого працівника культури України, колишнього генерального 
директора КП „Черкасиоблкіно”. 
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12 – 70 років від дня народження Володимира Георгійовича Каплуненка 
(1951), вченого у галузі нанотехнологій, уродженця м. Сміла. 

16 – 60 років від дня народження Юрія Васильовича Мариненка (1961), 
літературознавця, доктора філологічних наук, уродженця с. Ситники Корсунь-
Шевченківського району. 

21 – 150 років від дня народження Михайла Андрійовича Левитського (1871–
1942), лікаря-офтальмолога, хірурга, доктора медицини, уродженця м. 
Городище. 

27 – 100 років від дня народження Віктора Павловича Маєвського (1921–
1999), заслуженого артиста України, колишнього актора Черкаського 
академічного обласного українського музично-драматичного театру ім. Т. Г. 
Шевченка. 

28 – 70 років від дня народження Олександра Михайловича Завальнюка 
(1951), історика, краєзнавця, доктора історичних наук, уродженця м. Сміла. 

29 – 20 років з часу заснування літературно-мистецької премії імені Михайла 
Старицького (2001) Чорнобаївською районною радою та Черкаською 
обласною організацією Національної спілки письменників України. 

ГРУДЕНЬ 

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

1 – 65 років від дня народження Пилипа Сергійовича Юрика (1956), поета-
гумориста, фольклориста, перекладача, лауреата літературних премій, 
уродженця с. Баландине Кам’янського району. 

2 – 135 років від дня народження Андрія Олександровича Загродського 
(1886–1948), філолога, педагога, уродженця с. Зеленьків Тальнівського 
району. 

6 – 50 років від дня народження Катерини Валентинівни Миронюк (1971), 
майстрині художньої вишивки, педагога, жительки м. Черкаси. 

8 – 70 років від дня народження Миколи Яковича Шамрая (1951), 
письменника, жителя м. Канів. 
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9 – 70 років від дня народження Валерія Павловича Калини (1951), 
заслуженого лікаря України, колишнього завідуючого хірургічним відділенням 
Золотоніської ЦРЛ. 

12 – 60 років від дня народження Лідії Іванівни Зайнчківської (1961), народної 
артистки України, бандуристки, жительки м. Черкаси. 

12 – 100 років від дня народження Андрія Пахомовича Могили (1921–1991), 
перекладача і мовознавця, кандидата філологічних наук, уродженця с. 
Чичиркозівка Звенигородського району. 

13 – 75 років від дня народження учасників співочого гурту «А ми удвох» 
братів Андрія Григоровича та Василя Григоровича Томіленків (1946), 
заслужених артистів України, уродженців с. Сухини Корсунь-Шевченківського 
району. 

19 – 100 років від дня народження Марії Михайлівни Мельниченко (1921–
1997), журналістки, краєзнавиці, колишньої жительки м. Умань. 

19 – 120 років від дня народження Миколи Федотовича Дібровенка (1901–
1988), театрознавця, кандидата мистецтвознавства, уродженця с. Кавунівка 
Шполянського району. 

19 – 130 років від дня народження Антіна Лук’яненка (1891–1974), лікаря-
психіатра, громадського діяча, уродженця с. Велика Бурімка Чорнобаївського 
району. 

21 – 145 років залізничній станції ім. Т. Г. Шевченка (1876), м. Сміла. 

21 – 160 років від дня народження Євгена Харлампійовича Чикаленка (1861–
1929), громадського діяча, публіциста, видавця, мецената, який тривалий час 
мешкав у с. Кононівка Драбівського району. 

27 – 90 років від дня народження Альберта Степановича Недосєко (1931), 
художника, жителя м. Черкаси. 

27 – 120 років від дня народження Василя Кіндратовича Стеценка (1901–
1971), графіка, уродженця с. Козацьке Звенигородського району. 

28 – 160 років від дня народження Наталії Григорівни Яшвіль (1861–1939), 
художниці, церковної і культурної діячки, меценатки, яка відродила 
старовинні кустарні промисли – розписну кераміку і вишивку, колишню 
жительку с. Сунки Смілянського району. 
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29 – 130 років від дня народження Володимира Левковича Симиренка (1891–
1938), вченого-садівника, сина і учня Л. П. Симиренка, уродженця с. Мліїв 
Городищенського району. 
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