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ББК   92 

К 17  

 

 

Календар знаменних і пам’ятних дат на 2016 рік має рекомендаційний характер і не 

претендує на вичерпність. Посібник містить довідки про знаменні і пам’ятні  дати 

суспільно-політичного, літературного та культурно-мистецького життя України та світу. 

Адресовано працівникам бібліотек, навчальних закладів,  музеїв, краєзнавцям, 

широкому загалу користувачів. 

 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Складач:  О.В.Сандул, Л.Ф.Кожевнікова 

Відповід. за випуск: Н.І.Власенко 

Комп’ютерна верстка: В.В.Марченко  
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СІЧЕНЬ 

1 – Новорічне свято. 

1  - Всесвітній день миру 

1 – 120 років від дня народження В.І.Касіяна (1896-1976), українського графіка. 

2 -  235 років від дня народження Федора Степановича Симиренка (1791-1867), одного з 

перших в Україні промисловців – цукрозаводчиків. 

6 – 75 років від дня народження Ганни Панасівни Чубач (1941), української поетеси. 

6 – Святвечір. Багата кутя. 

7 – Різдво Христове.  

7 – 115 років від дня народження Василя Григоровича Чумака (1901-1919), 

українського поета. Народився в м.Ічня. 

10-15 – 190 років з початку повстання декабристів Чернігівського полку (1826). 

10 – 110 років від дня народження Натана Григоровича Рахліна (1906-1979), 

українського та російського диригента. Народився у м.Щорс. 

11 - Всесвітній день «спасибі». 

12 – 140 років від дня народження Джека Лондона (1876-1916), американського 

письменника. 

13 – Щедра кутя. 

13 - 170 років від дня народження від дня народження В.П.Милорадовича (1846-1911), 

українського фолклориста, етнографа, перекладача. 

14 – 105 років від дня народження Анатолія Наумовича Рибакова (1911-1998), 

російського письменника, уродженця м. Чернігова. 

14 – 125 років від дня народження Осипа Емілійовича Мандельштама (1891-1938), 

російського поета. 

15 – 145 років від дня народження Агантангела Юхимовича Кримського (1871-1942), 

українського поета, прозаїка, вченого. 

16 - 145 років від дня народження  Петра Михайловича Добровольського (1871-1910 

рр.), громадського діяча, автор багатьох праць з історії Чернігівщини.Управитель 

Чернігівської губернської архівної комісії. Жив і помер в Чернігові. 

18 – Святвечір водохресний. Голодна кутя. 

19 – Богоявлення Господнє. Водохреще. 

19 - 80 років від дня народження Роллана Петровича Сергієнка (1936), українського 

кінорежисера, лауреата Державної премії ім. Т.Шевченка. Народився в Щорсі. 

21 - Міжнародний день обіймів. 

21 – 90 років від дня народження Н.Ф.Королевич (1926), українського бібліографа. 

21 -105 років від дня народження Іллі Ісаковича Стебуна (1911- 2005), критика і 

літературознавства. Народився в Городні. 

22 – День Соборності України . 

22 – 100 років від дня народження Д.Г.Нарбута (1916), українського художника, 

живописця. 

22 – 455 років від дня народження Френсіса Бекона (1561-1626), англійського філософа і 

державного діяча. 

24 - 90 років від дня народження Івана Петровича Дудка (1926 р.), краєзнавця, видав 

буклет пісень. Народився в с.Хрінівка Щорського району. 

24 - 240 років від дня народження Ернста-Теодора-Амадея Гофмана (1776-1822), 

німецького письменника-романтика. Автор «Щелкунчика», музичного критика, 

диригента, композитора, художника-декоратора. 

25 – День Тетяни. 

26  - Міжнародний день митника. 

27 – Міжнародний день пам’яті жертв голокосту .  
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27 - 80 років від дня народження Григорія Микитовича Желія (1936), журналіста. 

Працював в «Деснянській правді». Народився в с.Орлівка Новгород-Сіверському 

районі. 

27 - 125 років від дня народження Павла Григоровича Тичини (1891-1967), 

українського поета. Народився в с. Піски Бобровицького району. 

27- 260 років від дня народження Вольфганга Амадея Моцарта (1756-1791), австрійського 

композитора. 

27-190 років від дня народження М.С.Салтикова-Щедрина (1826-1889), російського 

письменника. 

27 – 105 років від дня народження Івана Макаровича Гончара (1911-1993), українського 

скульптора, живописця, графіка. 

28 - 65 років від дня народження Леоніда Костянтиновича Каденюка (1951). 

космонавта-дослідника, першого льотчика-космонавта  незалежної України. 

Закінчив ЧВВАУЛ. 

29 - 150 років від дня народження Ромена Роллана (1866-1944), французького 

письменника 

29 – День пам’яті героїв Крут (1918). 

 

ЛЮТИЙ 

2 -   Всесвітній день водно-болотяних угідь 

2 – 115 років від дня народження Валер`яна Петровича Підмогильного (1901-1941), 

українського прозаїка, перекладача. 

2 - 95 років від дня народження Григорія Федоровича Пономаренка (1921-1996), 

композитора. Автора пісні «Оренбургский пуховый платок». Народився в Козелецькому 

районі. 

3 – 105 років від дня народження  Василя Пилиповича Швидченка  (1911-2000), 

живописця і скульптора, члена Спілки художників України. Відомі його скульптури 

льотчика-героя М. Гарама, письменника А. Дрофаня, різьбяра А. Штепи, Т. 

Шевченка. Народився в Ічні. 

3 – 75 років від дня народження А.О.Стриги (1941), викладача Чернігівського 

музичного училища ім. Л. М. Ревуцького, заслуженого працівника культури 

4 – 90 років від дня нвародження Галини Никіфорівни Кальченко (1926-1975), 

українського скульптора, художника. Народилася у м.Борзні 

5 - 65 років від дня народження Олександра Борисовича Коваленка (1951), історика, 

дослідника історії Лівобережної України 17—19 ст., спеціаліст у галузі історіографії, 

джерелознавства, археографії, історичного краєзнавства. Канд. істор. н. (1980), доц. 

(1983), заслужений працівник народної освіти України (1993). Працює деканом  

Чернігівського інституту історії, етнології та правознавства ім. О.Лазаревського. 

Народився в м. Чернігові.  

6 - 105 років від дня народження Федіра Михайловича Дудка (1911-1940 ), Героя 

Радянського Союзу. Родом з Корюківки. 

7 – 110 років від дня народження О.К.Антонова (1906-1984), українського 

авіаконструктора. 

8 - 155 років від дня народження Євгена Олександровича Кивлицького (1861-1921), 

редактора, педагога, бібліотекознавця. Один із засновників журналу «Київська 

старина».  Перший директор Всенародної бібліотеки України (1915-1920).  Дитячі 

роки пройшли у Чернігові. Навчався в Чернігівській гімназії. 

9 – 195 років від дня народження Федора Михайловича Достоєвського (1821-1881), 

російського письменника. 

9 – 575 років від дня народження Нізаммадина Алішера Навої (1441- 1501), узбецького 

поета. 
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10 – 115 років від дня народження Дмитра Михайловича Тася (1901-1942), 

українського поета, письменника, уродженця м.Чернігова. Репресований. 

12 – 145 років від дня народження Леся Мартовича (1871-1916), українського 

письменника і громадського діяча. 

14 – День Святого Валентина. 

14 -  День комп'ютерника. 

15 – День вшанування учасників бойових дій на території інших держав. 

15 – Стрітення Господнє. 

15 -110 років від дня народження Муси Джаліля (1906-1944), татарського поета. 

16 – День Литовської держави. 

16 – 185 років від дня народження С.С.Лєскова (1831-1895), російського письменника, 

публіциста. 

16 - 100 років від дня народження Василя Миколайовича Баженова (1916-1995), 

українського прозаїка. 

17- День спонтанного прояву доброти.  

17 - Всесвітній день китів. 

17- 110 років від дня народження Агнії Львовни Барто (1906-1981), дитячої письменниці. 

18 – 160 років від дня народження Софії Федорівни Русової (1856-1940), української 

громадської, культурно-просвітницької діячки і педагога. Народилася в с.Олешня 

Ріпкинського району. 

20 – День Героїв Небесної Сотні 

20 – Всесвітній день соціальної справедливості. 

20 – 80 років від дня народження Миколи Івановича Мушинки (1936), українського 

фольклориста, етнографа, літературознавця, мистецтвознавця і бібліографа. 

21 – Міжнародний день рідної мови. 

21 – 95 років від дня народження Володимира Кириловича Малика  (Сиченка) (1921-

1998), українського письменника. 

22 - Міжнародний день підтримки жертв злочинів. 

22 – 210 років від дня народження Левка Івановича Боровиковського (1806-1889), 

українського байкаря, етнографа, філолога. 

24 – 95 років від дня народження Флоріана Абрамовича Коцюбинського (1921-1991), 

заслуженого діяча мистецтв України, скульптора . 

24 – День Незалежності Естонської Республіки. 

24  - 230 років від дня народження Вільгельма Карла Грімма (1786-1859), німецького 

казкаря. 

25  - 175 років від дня народження П`єра Огюста Ренуара (1841-1919), французького 

художника, скульптора. 

25 – 145 років від дня народження Лесі Українки (Лариси Петрівни Косач), української 

поетеси, громадської діячки. 

27 – 185 років від дня народження Миколи Михайловича Ге (1831-1894), російського 

художника-живописця. З 1976 по 1894 р. жив на хуторі Іванівському( тепер 

с.Шевченка) Бахмацького району. 

27 - 260 років від дня народження Іллі Андрійовича Безбородька (1756-1815 рр.), брат 

О.А.Безбородька. Засновник Ніжинського ліцею. Мав маєток в Менському районі. 

28 – 170 років від дня народження Джамбула Джабаєва (1846-1945), казахського поета. 

 

БЕРЕЗЕНЬ 

1 - Міжнародний день боротьби з наркоманією та наркобізнесом. 

1 - Всесвітній день кішок. 

1 - Всесвітній день цивільної оборони. 

3 – 150 років тому (1866) засновано Київську публічну бібліотеку (нині – Національна 

парламентська бібліотека України). 
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3 - Всесвітній день письменника. 

4 - 190 років від дня народження Олександра Івановича Строніна (1826-1889), 

соціолога, педагога, громадського діяча. Вчився в Прилуках. Працював У Новгород-

Сіверській гімназії. 

3 – 205 років від дня народження Антіна Любича Могилянського (1811-1873), 

українського поета 

5 – 175 років від дня народження Федора Михайловича Уманця (1841-1917), 

українського письменника і громадського діяча. Навчався в Новгород-Сіверській 

гімназії. 

6 – 85 років від дня народження О.І.Білаша (1931-2003), українського композитора. 

7 – 80 років від дня народження Я.Д.Ісаєвича (1936), українського історика культури, 

книгознавця. 

8 – Міжнародний день прав жінок і миру. 

8 -  Міжнародний день боротьби за права жінок та міжнародний мир. 

8 – 225 років від дня народження Яна Потоцького (1761-1815), польського історика, 

етнографа і письменника. 

9 – Народився Т.Г. Шевченко (1814 – 1861), український поет, художник, мислитель. 

9 – 130 років від дня народження Г.І.Нарбута (1886-1920), українського графіка. 

10 – 155 років від дня смерті Т.Г.Шевченка (1914-1861), українського письменника, 

художника, мислителя. 

11 - 200 років від дня народження О.С.Афанасьєва-Чужбинського (1816-1875), 

українського і російського письменника, історика, мовознавця, етнографа. Навчався в 

Ніжинській гімназії. 

12 - День землепорядника. 

14 - 270 років від дня народження Олександра Андрійовича Безбородька (1746-1799) 

канцлер, князь, дипломат. Виділив кошти на будівництво Ніжинської гімназії вищих 

наук. Володів землями на Чернігівщині. 

15 - Всесвітній день  прав споживача. 

17 – 160 років від дня народження М.О.Врубеля (1856-1910), російського художника. 

З 1896-до 1902 р. проживав на Борзнянщині. 

18 – 85 років від дня народження Емми Андрієвської (1931), української письменниці 

(Німеччина). 

18 – 115 років від дня народження Любомира Дмитровича Дмитерка (1911-1985), 

українського письменника, одного з головних редакторів журналу «Вітчизна (1962). 

20 – День працівників житлово-комунального господарства і побутового обслуговування 

населення. 

21 – Всесвітній день поезії. 

21 - Міжнародний день лялькаря. 

21 – Міжнародний день ліквідації расової дискримінації. 

22 – Всесвітній день водних ресурсів. 

23 - Всесвітній день метеорології. 

24 – Всеукраїнський день боротьби із захворюванням на туберкульоз. 

24 – 110 років від дня народження К.І.Шульженко (1906-1984), російської естрадної 

співачки. Народилася в  Харківськії області. 

25 – День Служби безпеки України. 

25 – 105 років від дня народження Олексія Миколайовича Боголюбова (1911-2004), 

українського математика. Народився в м. Ніжині. 

26 – День Національної гвардії України. 

26 – День внутрішніх військ МВД України. 

27 – Міжнародний день театру. 

29 – Міжнародний день миротворців. 
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29 – 135 років від дня народження Марійки Підгірянки  (Ленерт-Домбровська Марія 

Омелянівна) (1881-1963), української поетеси, драматурга. 

29 – 475 років від дня народження Ель Греко (1541-1614), іспанського художника. 

30 – 115 років від дня народження О.Ф.Федорова (1901-1989), одного з організаторів і 

керівників партизанського руху на Чернігівщині в роки Другої світової війни. Двічі 

Героя Радянського Союзу. Почесний громадянин Чернігова. 

30 - День преподобного Олексія (Теплого Олекси) . 

30 – 130 років від дня народження Михайла Івановича Терещенка (1886-1956), 

українського землевласника, мецената. 

30 - 95 років від дня народження Олексія Івановича Дея (1921-1986 рр.), 

фольклориста, етнографа і літературознавця. Був редактором журналу «Народна 

творчість та етнографія». Народився в с.Синявка Менського району. 

30 – 270 років від дня народження Франсиско Гойї (1746-1828), іспанського 

художника. 

 

КВІТЕНЬ 

1 – Міжнародний день птахів. 

1 – День сміху. 

2 - Міжнародний день дитячої книги. 

3 - День геолога. 

2 – 150 років від дня смерті Н.А.Дурової (1783-1866), першої в Росії жінки-офіцера, 

героїні Вітчизняної війни 1812 р., письменниці. Проходила військову службу в Новій 

Басані на Чернігівщині. 

4 – 75 років від дня народження Леоніда Никифоровича Горлача (1941), українського 

поета, уродженця Ріпок.Закінчив Ніжинський педінститут, працював у 

Чернігівському «Комсомольському гарті». 

4 – 175 років від дня народження Христини Данилівни Алчевської (1841-1920), 

видатної діячки в галузі освіти, організатора недільних шкіл в Україні. Народилася 

в м.Борзна. 

4 – День створення НАТО (1949). 

5 – 110 років від дня народження Анатолія Івановича Шияна (1906-1992), українського 

прозаїка, драматурга. 

5 – 135 років від дня народження Дмитра Миколайовича Ревуцького (1881-1941), 

видатного музикознавця, фольклориста, літературознавця. Народився в с.Іржавці 

Ічнянського району. 

7 – Всесвітній день здоров’я.  

7 – Благовіщення Пресвятої Богородиці. 

8 - Міжнародний день циганів. 

11 Міжнародний день визволення в`язнів фашистських концтаборів. 

12 – Всесвітній день авіації й космонавтики. 

12 День працівників ракетно-космічної галузі України. 

12 - 70 років від дня народження В.М.Струтинського (1946-2003), відомого 

українського поета, журналіста, лауреата літературної премії ім. Л.Глібова. Жив і 

працював у Чернігові. 

13 -  110 років від дня народження Оксани Дмитрівни Іваненко (1906-1997), українського 

прозаїка. 

15 – 80 років від дня народження Олега Федоровича Чорногуза (1936), українського 

прозаїка. 

16 – День довкілля 

17 – 55 років від дня народження Ганни Олександрівни Матвейцевої (1961), графіка. 

Член Спілки художників України. Живе і працює в Чернігові. 

18 - Міжнародний день пам’ятників та історичних місць. 
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18 – День пам’яток історії та культури. 

18 – 22 – Дні заповідників і національних парків. 

21 - 200–років від дня народження Шарлотти Бронте (1816-1855), англійської 

письменниці. 

22 – Всесвітній День Землі. 

23 – Всесвітній день книги і авторського права. 

23 – 90 - років від дня народження Петра Олексійовича Басанця (1926-2006), 

народного художника України, графіка, живописця. Народився в с. Бурімка на 

Ічнянщині. 

23 -125 - років від дня народження Сергія Сергійовича Прокоф`єва (1891-1953), 

російського композитора і диригента. 

23 - 55 років від дня народження Андрія Юрійовича Куркова (1961), українського 

прозаїка, кіносценармста. 

24 -  Міжнародний день солідарності молоді. 

26 – День Чорнобильської трагедії. 30 років (1986), від дня Чорнобильської катастрофи. 

26 - Міжнародний день інтелектуальної власності. 

26 - 160 років від дня народження Василя Овсійовича Грицая (1856-1910 рр.), 

українського актора, сподвижника Старицького. Закінчив Чернігівську духовну 

семінарію. Народився в с.Куковичі Сосницького району.Похований в Менському 

районі. 

27 - 90 років від дня народження Віталія Даниловича Білогуба (1926-), архітектора, 

автора праць з питань будівництва та архітектури. Народився в Ніжині. 

28 - 75 років від дня народження Ірини Володимирівни Жиленко (1941), української 

поетеси. 

28 - 95 років від дня народження Олександра Микитовича Шльончика (1921-2008), 

видатного музичного майстра, народного майстра декоративно-прикладного 

мистецтва. Уродженець Чернігова. 

28 – 75 років від дня народження Василя Івановича Лопати (1941), українського 

художника-графіка. Народився в с.Нова Басань Бобровицького району. 

28 – Всесвітній день охорони праці. 

29 - 60 років від дня народження Олександра Вадимовича Забарного (1956 р.), 

українського вченого-філолога, поета, члена Спілки журналістів України. 

Народився в Прилуках. Працює в НДУ ім. М.Гоголя. 

29   Міжнародний день танцю. 

 

ТРАВЕНЬ 

1 - День міжнародної солідарності трудящих. 

1 – Світле Христове Воскресіння. Великдень. 

2 – Свято весни та праці.  

2  -  Міжнародний день астрономії. 

3 – Всесвітній день свободи преси. 

3 – День Сонця. 

5 - Міжнародний день боротьби за права інвалідів. 

5 – 170 років від дня народження Генрика Сенкевича (1846-1916), польського 

письменника. 

5 – 105 років з дня смерті Ганни Барвінок (Олександри Михайлівни Білозерської-

Куліш) (1828-1911), української письменниці. Народилася й померла в с.Мотронівка 

Борзнянського району Чернігівської області. 

5 – 75 років від дня народження Григорія Івановича Халимоненка (нар.1941), 

письменника і перекладача. Народився в с.Товкачівці Прилуцького району. 

6 – День Геогрія Побідоносця. 
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6 – 160 років від дня народження Зігмунда Фрейда (1856-1939), австрійського психіатра, 

засновника психоаналізу. 

6 – 155 років від дня народження Рабіндраната Тагора (1861-1941), індійського поета, 

філософа. 

8 – День Матері. 

8 – Міжнародний день Червоного Хреста І Червоного Півмісяця. 

8 – День пам’яті та примирення.  

9 – День Перемоги. Поминання загиблих воїнів. 

10 – 65 років від дня народження Надії Миколаївни Галковської (1951), української 

поетеси. Авторки пісні «Козачка». Уродженка м. Чернігова. 

10 – 55 років від дня народження Івана Антоновича Малковича (1961), українського поета. 

14 – 145 років від дня народження Василя Семеновича Стефаника (1871-1936), 

українського письменника 

14 - 70 років від дня народження Володимира Володимировича Павленка (1946), 

архітектора, художника, графіка.  Народився в с.Новий Биків  Бобровицького 

районуЖиве і працює в Чернігові. 

15 -125 років від дня народження Михайла Опанасовича Булгакова (1891-1940), 

російського письменника. Уродженець Києва. 

15  - День майстрів народного мистецтва. 

15  - День молодіжних та дитячих громадських організацій. 

15  – Міжнародний  день родини. 

15 – День пам’яті жертв політичних репресій 

17 -  Всесвітній день інформаційного співтовариства. 

17 – Всевітній день телекомунікацій. 

17 - Всесвітній день електрозв`язку. 

18 – Міжнародний день музеїв. 

18 – День боротьби за права кримськотатарського народу.  

20 – День Банківських працівників. 

20 - 100 років від дня народження О.П.Марес`єва (1916-2001), радянського льотчика, 

Героя Радянського Союзу. 

20 – 505 років від дня смерті Христофора Колумба (1451-1506), мореплавця епохи великих 

географічних відкриттів. 

21- Вознесіння Господнє. 

21 - День Європи. День науки. 

21 - Всесвітній день культурного різноманіття в ім’я діалогу та розвитку. 

21–90 років від дня народження А.Д.Сахарова (1921-1988), російського фізика, дисидента. 

21 – 545років від дня народження Альбрехта Дюрера (1471-1528), німецького художника. 

22 -  155 років від дня  перепоховання Тараса Шевченка на Чернечій горі в Каневі. 

22 - Міжнародний день біологічного різноманіття. 

22 – 180 років від дня народження М.І.Стороженка (1836-1906), педагога, 

літературознавця, бібліотекаря. історика літератури, автора праць про Т.Шевченка. 

Професор Московського університету. Народився в Прилуцькому повіті. 

24 – День слов’янської писемності і культури. 

24 - День рівноапостольних Кирила та Мефодія, вчителів слов'янських. 

24–105 років від дня народження Юрія Володимировича Корецького (1911-1941), 

українського поета. 

24 – 135 років від дня народження Олександра Олександровича Богомольця (1881-1946), 

видатного українського вченого-патофізіолога. Дитинство пройшло в Ніжині. 

25 – День Африки. 

25 – 70 років від дня народження Миколи Васильовича Сукача (1946), заслуженого 

діяча мистецтв України, керівника симфонічного оркестру. Уродженець Чернігова. 
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26 - 80 років від дня народження Віталія Олексійовича Коротича (1936), українського 

поета, прозаїка, журналіста. Редагував журнал «Огонёк». 

28 – День прикордонника. 

28 – День працівників видавництв, поліграфії і книгорозповсюдження. 

29 – Міжнародний день миротворців. 

31 – Всесвітній день без тютюну (проти тютюнопаління). 

31 - 95 років від дня народження Петра Івановича Бабака (1921-1973), українського 

художника. Автор картин на шевченківські теми. Народився в Ріпкинському районі. 

Чернігівської області. 

31 – 85 років від дня народження Петра Петровича Кононенка (нар.1931), 

літературознавця, критика. Уродженець с.Марківці Бобровицького району. 

 

ЧЕРВЕНЬ 

1 – Міжнародний день захисту дітей. 

1 -  Всесвітній день батьків. 

4 – Міжнародний день безвинних дітей – жертв агресії. 

4 – 75 років від дня народження Володимира Олександровича Мельника (1941-1997), 

літературознавця, доктора філософії. Народився в м.Ніжині. 

5 – Всесвітній день  навколишнього середовища. 

5 – 80 років від дня народження Степана Степановича Грищенка (1936), 

українського співака, народного артиста України. Народився в с. Гнідинівці 

Варвинського району. 

6 – День журналіста. 

9 -  Міжнародний день друзів. 

9 – 90 років від дня народження Олександра Григоровича Данченка (1926-1993), 

народного художника України, творчість якого пов`язана з Чернігівщиною. 

10  - 65 років від дня народження Василя Миколайовича Шкляра (1951), українського 

прозаїка. 

11 - 120 років з дня смерті Миколи Михайловича Білозерського (1833-1896), 

українського фольклориста і етнографа, редактора «Чернігівських губернських 

відомостей». Брат Ганни Барвінок. Народився в с. Мотронівка Борзнянського 

району. Похований в Борзні. 

13 - 70 років від дня народження Петра Павловича Мироненка (1946), художника-

живописця і графіка. Родом з Менського району. Живе в Прилуках. 

13 – 100 років від дня народження Ігоря Миколайовича Тукалевського (1916-1995), 

українського архітектора. Народився в м.Ніжині. 

14 -  Всесвітній день донора крові. 

14 – 205 років від дня народження Гарріет Бічер-Стоу (1811-1896), американської 

письменниці. 

17 -   Всесвітній день боротьби із запустинюванням і засухою. 

17 - 105 років від дня народження Віктора Платоновича Некрасова (1911-1987), 

російського письменника України. 

18 – 335 років від дня народження Феофана Прокоповича (1681-1736), українського 

церковного і громадського діяча, письменника, вченого-енциклопедиста. 

20 -  Всесвітній день біженців. 

20 – 150 років від дня народження Федора Даниловича Проценка (1866-1942), 

хомейстера і актора. Народився в м.Ніжині. 

21 – 110 років від дня народження Михайла Федоровича Покотила (1906-1971), 

українського актора і режисера, народного артиста УРСР. Уродженець с.Боршна 

Прилуцького району. 

22 – День Скорботи і вшанування пам’яті жертв війни в Україні. Початок Великої 

Вітчизняної війни. 
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22 – 200 років з дня смерті Михайла Івановича Антоновського (1759-1816), історика і 

публіциста, автора «Історії про Малу Росію». Народився в Борзні. 

23 - День державної служби ООН. 

23 - День державної служби України. 

23 -  Міжнародний Олімпійський день. 

23 – 85 років від дня народження Г.Р.Кохана (1931), українського кінорежисера. 

25 - День митної служби України. 

25 -130 років від дня народження І.П.Крип`якевича (1896-1967), українського історика. 

25 – 105 років від дня народження Сергія Федоровича Шишка (1911-1997), народного 

художника СРСР і УРСР. Народився в м. Носівці. 

26 – День молоді. День молодіжних та дитячих громадських організацій. 

26 – Міжнародний день боротьби зі зловживанням наркотиками та їх незаконним 

розповсюдженням. 

28 – День Конституції України. 

 

ЛИПЕНЬ 

1- Міжнародний день кооперації. 

1 – Всесвітній день архітектури. 

1 -  День архітектури України. 

1 - День Канади. 

2 - Міжнародний день спортивного журналіста. 

2 – День Військ Протиповітряної оборони України. 

2 – День працівників морського і річкового флоту. 

2- День працівника державної податкової служби. 

2 - 70 років від дня народження Віталія Миколайовича Леуса (1946), українського 

письменника, журналіста. Народився в с.Крутоярівці Прилуцького району. 

3 – День незалежності Республіки Білорусі. 

3 – 65 років від дня народження Вадима Григоровича Бойка (1951-2005), українського 

драматурга, поета. 

4 – День Незалежності США. 

6 – День Військово-Морських сил Збройних Сил України. 

6 -  Всесвітній день поцілунку. 

7 – Свято Івана Купала. 

7 – День заснування Української Гельсінської спілки. 

8 – День родини. 

8 – 80 років від дня народження Валентина Лукіча Чемериса (1936), українського прозаїка. 

11 - Всесвітній день народонаселення . 

11 - Всесвітній день шоколаду. 

11 – 160 років від дня народження Петра Олексійовича Левченка (1856-1917), 

українського живописця-пейзажиста. 

12 - День святих Верховних апостолів Петра і Павла. 

13 – 70 років від дня народження Петра Павловича Мироненка (1946), художника. 

Член Спілки художників України. Народився в с.Ленінівка Менського району. 

14 – День взяття Бастілії. 

15 – День українських миротворців. 

15 – 410 років від дня народження Гарменса Ванрейна Рембранта (1606)-1669), 

голандського живописця і гравера. 

16– Прийняття Декларації про державний суверенітет України (1990). 

16 – День бухгалтера. 

16 – 95 років від дня народження Анатолія Ілліча Коваля (1921-1974), українського 

прозаїка. Народився в м.Острі. 
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17 – 170 років від дня народження М.М.Міклухо-Маклая (1846 -1888), вченого, 

мандрівника і громадського діяча. 

18 – 80 років від дня народження Ю.Г.Іллєнка (1936), українського кінооператора і 

кінорежисера. 

19 - 75 років від дня народження Василя Васильовича Чухліба (1941), українського 

письменника і журналіста. Уродженець с.Лебедівка Козелецького району. 

20 – 65 років від дня народження Володимира Миколайовича Сапона (1951), 

заслуженого журналіста України, поета, краєзнавця. Народився в с.Рудці 

Чернігівського району. Живе і працює в Чернігові. 

20 – 105 років від дня народження Василя Степановича Кучера (1911-1967), українського 

прозаїка. 

20  - Міжнародний день шахіста. 

24 -   День рівноапостольної Ольги, княгині Київської. 

25 - 115 років від дня народження Юлії Іполітівни Солнцевої (1901 - 1989), актриси і 

кінорежисера. Дружина О.П.Довженка. Тривалий час працювала на Чернігівщині. 

25 – 150 років від дня народження Модеста Пилиповича Левицького (1866-1932), 

українського письменника і публіциста. 

26 – 160 років від дня народження Джорджа Бернарда Шоу (1856-1950), англійського 

драматурга. 

28 – 70 років від дня народження Михайла Федотовича Слабошпицького (1946), 

українського прозаїка, критика. 

28 – 210 років від дня народження Олександра Андрійовича Іванова (1806-1858), 

російського художника. 

28 – День Хрещення Русі – України. 

30 - Міжнароднийний день дружби. 

30 – 155 років від дня народження Любові Олександрівни Яновської (1861-1933), 

української письменниці. Народилася в с.Миколаївці Борзнянського району. 

30 – 505 років від дня народження Джорджо Вазарі (1511-1974), італійського художника, 

архітектора, історика мистецтва. 

 

СЕРПЕНЬ 

1 – День Військово-Морських Сил України. 

2 - День святого пророка Іллі. 

2 – День аеромобільних військ України. 

5 – 150 років від дня народження В.М.Леонтовича (1866-1933), українського громадсько-

політичного діяча, письменника. 

5 – 105 років від дня народження Івана Васильовича Мавроді (1911-1981), українського 

прозаїка. 

5 - 75 років від дня народження Леоніда Денисовича Кизима (1941), льотчика-

космонавта. Навчався в Чернігівському вищому військовому училищі льотчиків. 

6 – Всесвітній день боротьби за заборону ядерної зброї. 

6 - Міжнародний день «Лікарі миру за мир» 

6 – 65 років від дня народження Миколи Леонідовича Панька (1951), різьбяра, 

заслуженого майстра народної творчості. Народився в с.Роїще Чернігівського 

району. Живе і працює в Чернігові. 

6 – 160 років від дня народження Віктора Михайловича Васнецова (1856-1933), 

російського живописця і графіка. 

7 – 110 років від дня народження Леопольда Івановича Левицького (1906-1973), 

українського художника. 

8 – День військ зв`язку. 



 13 

8 - 255 років від дня народження Андреяна Дмитровича Захарова (1761-1811), 

архітектора. Спроектував у Чернігові будинок губернатора (тепер Чернігівський 

історичний музей). 

9 – Свято великомученика і цілителя Пантелеймона. 

9 - Міжнародний день корінних народів світу. 

12 – Міжнародний день молоді. 

12 - 65 років від дня народження Галини Миколаївни Малик (1951), української поетеси. 

14 – День будівельника. 

14- День працівника ветеринарної медицини. 

14 -  Свято Святих братів Макавеїв. Маковій. 

15 - День археолога. 

15 – 100 – років від дня народження Миколи Наумовича Шуст (1916-2007), 

письменника. Член підпільної організації Я.Батюка в Ніжині. Родом з Притупні 

Ічнянського району, закінчив Ніжинський педінститут. 

15 – 245 років від дня народження Вальтера Скотта (1771-1832), англійського 

письменника. 

15 – 150 років від дня народження Олександра Васильовича Дедюліна (1866-1924), 

українського мікробіолога. Уродженець с.Срібного. 

16 – 140 –років від дня народженя Івана Яковича Білібіна (1876-1942), російського 

художника -ілюстратора. 

18 – 180 років від дня народження О.Я.Кониського (1836-1900), українського 

письменника, громадсько-культурного діяча. 

19 - Свято Преображення Господа Ісуса Христа. Спас. 

19 - День пасічника. 

20 – 95 років від дня народження Миколи Зарудного (1921-1991), українського прозаїка. 

23 – День Державного Прапора України. 

23 - Міжнародний день пам'яті жертв работоргівлі і її ліквідації. 

23 – 175 років від дня народження Данила Костянтиновича Мороза (Д.Недоля) (1841-

1894), українського письменника. Автор «Арифметии для недільних шкіл». 

Перекладач розстріляного відродження. Народився в с.Сахнівці Менського району. 

24 – День Незалежності України (1991). 25 років. 

25 - Міжнародний день бібліотечного блогера. 

25 – 115 років від дня народження Івана Кмета-Ічнянського (1901-1990), доктора 

теології, релігійного діяча, поета, прозаїка. Народився в м.Ічні. 

27 - День авіації України. 

27 – 160-років від дня народження І.Я.Франка (1856-1916), українського письменника, 

вченого , громадського діяча. 

27 – 145 років від дня народження Теодора Драйзера (1871-1945), американського 

прозаїка. 

28 – Успіння Пресвятої Богородиці 

29 – 110 років від дня народження І.К.Білодіда (1906-1981), українського мовознавця. 

 

ВЕРЕСЕНЬ 

1 – День знань. 

2 – 160 років від дня народження Василя Лукича (справж. – В.Л.Левицький) (1856-1938), 

українського культурно-освітнього діяча. 

4 - День підприємця. 

8 – Міжнародний день письменності. 

8 - Міжнародний день грамотності . 

8 - Міжнародний день солідарності журналістів. 

9 - Міжнародний день краси. 

9 – День фізичної культури і спорту. 
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10 – День народження О.П.Довженка. 

10 – День українського кіно. 

10 - Всесвітній день запобігання самогубствам. 

10 – День працівників нафтової, газової та нафтопереробної просмисловості. 

10 – День танкіста. 

11 – Усікновення голови Іоанна Предтечі. 

11-75 років від дня народження Івана Степановича Плюща (1941-2014), громадського 

діяча. Був Головою Верховної Ради України. Народився в Борзні. 

11 – 105 років від дня народження Михайла Давидовича Хазана (1911-1943), 

українського письменника, журналіста . До війни працював у м. Чернігові. 

12 – 95 років від дня народження Станіслава Лема (1921), польського письменника. 

13 - День пам'яті жертв фашизму. 

13 – 85 років від дня народження Бориса Микитовича Харчука (1931-1988), українського 

прозаїка. 

14 - Міжнародний день пам’яті жертв фашизму. 

16 - Міжнародний день охорони озонового шару. 

16 – День винахідників і раціоналізаторів. 

16 - День фармацевтичного працівника. 

17 – День народження М.М. Коцюбинського. 

18– День працівника лісу. 

18 – 175 років від дня народження Миколи Івановича Драгоманова (1841-1895), 

українського публіциста, історика, філософа. 

19 – 140 років від дня народження О.Й.Горовиця (1876-1927), українського піаніста, 

педагога. 

20 – 95 років від дня народження Григорія Павловича Коваля (1921-1997), 

українського письменника. Народився в м.Ічня. 

20 – 105 років від дня народження Миколи Львовича Нагнибіди (1911-1985), українського 

поета. 

20 – 125 років від дня народження Павла Петровича Филиповича (1891-1937), 

українського поета. 

21 -  Різдво Пресвятої Богородиці. 

21 – Міжнародний день миру. 

21 – День міста Чернігова. 

21 – День визволення м.Чернігова від фашистських загарбників. 

21 – 150 років від дня народження Герберта Джорджа Уеллса (1866-1946), англійського 

письменника. 

22 – День партизанської слави. 

24 – День машинобудівника. 

120 років від дня народження Френсіса Фіцджеральда (1896-1940), американського 

письменника. 

24 – 100 - років Михайла Корнійовича Чалого (1916-1907), літератора, дослідника 

життя Т.Г.Шевченка. Був директором Ніжинського ліцею. Народився в Новогород-

Сіверському, навчався в місцевій гімназії. 

25 – 110 років від дня народження Дмитра Дмитровича Шостаковича (1906-1975), 

російського прозаїка. 

26 – 115 років від дня народження Семена Дмитровича Скляренка (1901-1962), 

українського прозаїка. 

26 - Європейський день мов. 

27 - Всесвітній день туризму . 

27 – Воздвиження Чесного і Життєдайного Хреста Господнього. 

27 - Міжнародний день глухонімих. 
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29 – 150 років від дня народження Михайла Сергійовича Грушевського (1866-1934), 

письменника, історика, громадського і політичного діяча. 

29 – 90 років з часу створення Києво-Печерського історико-культурного заповідника 

(1926). 

29-30 – Пам’яті жертв Бабиного Яру 

30 - Свято Віри, Надії, Любові та їхньої матері Софії. 

30 – Всеукраїнський день бібліотек. 

30 - Міжнародний день перекладача. 

30 - Міжнародний день Інтернету. 

30 – 90 років від дня народження Надії Несторівни Бабенко (1926-2009), майстрині 

килимарства. Народилася в с.Вересоч Куликівського району. 

 

ЖОВТЕНЬ 

1 – Міжнародний день людей похилого віку. 

1 – День ветерана. 

1 -  Міжнародний день музики.  

1 -  Міжнародний день лікаря . 

1 - Всесвітній День архітектора.  

2  - День працівників освіти. 

2 – 110 років від дня народження Івана Багряного (справжнє ім`я – Лозов`ягін Іван 

Павлович) (1906-1963), українського письменника, політичного і громадського діяча. 

4 – Всесвітній день тварин. 

4 – 125 років від дня народження Юрія Клена (Освальда Бургардта) (1891-1947), поета 

українського зарубіжжя. 

5 - Міжнародний день вчителя. 

6 – 135 років від дня народження Івана Антоновича Кочерги (1881-1952), 

українського драматурга. Народився в м.Носівці. 

6 – 140 років від дня народженчя С.О.Єфремова (1876-1939), українського публіциста, 

літературознавця, критика, громадсько-політичного діяча. 

8 – День працівників санітарно-епідеміологічної служби. 

8 – День художника. 

8 - День юриста. 

8 - 105 років від дня народження Марка Наумовича Бернеса (1911-1969 рр.), актора і 

співака. Народився в Ніжині. 

9 - Всесвітній день пошти. 

9 – 75 років від дня народження Євгена Павловича Павлова (1941), художника-

живописця. Живе і працює в м.Чернігові. 

10 – Всесвітній день охорони психічного здоров`я. 

10 – День працівників стандартизації та метрології. 

11 – Міжнародний день по зменшенню небезпеки стихійних бід. 

13 – 120 років від дня народження Н.Ю.Вовк (1896-1970), української килимарниці 

14 – День захисника України. 

14 – День українського козацтва. 

14 – Покров Пресвятої Богородиці. 

14 -  Міжнародний день по зменшенню небезпеки стихійних лих. 

15 – Підписання Європейської хартії місцевого самоврядування (1985). 

15 – 95 років від дня народження Д.О.Луценка (1921-1989),українського поета. 

15 - 95 років від дня народження Василя Васильовича Сенька (1921-1984), штурмана 

авіації. Герой Радянського Союзу. Народився в Семенівці. 

16 – День працівників харчової промисловості. 

16 - Всесвітній день продуктів харчування. 

17 - Міжнародний день боротьби за ліквідацію убогості. 
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17 – 80 років від дня народження Івана Федоровича Драча (1936), українського поета. 

17 - 320 років від дня народження Якова Андрійовича Марковича (1696-1770), 

українського державного діяча, мемуариста. Народився в Прилуках. 

17 – 105 років від дня народження Георгія Сергійовича Артозеєва (1911-1999), 

командира партизанського загону  ім. Чапаєва, Героя Радянського Союзу. 

Народився в с.Машево Семенівського району Чернігівської області. 

20 – Всеукраїнський день боротьби із захворюванням на рак молочної залози. 

22 - 70 років від дня народження Дмитра Йосиповича Іванова (1946), українського 

поета, заслуженого журналіста України, лауреата Шевченківської премії. Живе і 

працює в Чернігові. 

22 – 160 років від дня народження М.І.Зубрицького (1856-1919), українського етнографа, 

фольклориста, історика 

22 – 205 років від дня народження Ференца Ліста (1811-186), угорського композитора, 

піаніста, диригента, педагога 

23 - 75 років від дня народження І.С.Буренка (1941), поета з Чернігова, автора 

кількох збірок, заслуженого працівника культури України, автора тексту гімну 

Чернігова. Народився у с. Рожнівці Ічнянського району. 

24 -  Міжнародний день ООН. 

24 - Всесвітній день інформації про розвиток. 

24 – 135 років від дня народження Пабло Пікассо (1881-1973), французького художника. 

25 - 90 років від дня народження Івана Михайловича Корбача (1926-2014), 

журналіста, прозаїка. Автор понад 30 романів і повістей. Відповідальний секретар 

Чернігівського земляцтва, двічі лауреат прмії ім. М.Коцюбинського. Народився в 

Березному Менського району. 

27 – Міжнародний день шкільних бібліотек. 

28 – День визволення України від фашистських загарбників. 

28 - Міжнародний день анімації. 

28–80 - років від дня народження Романа Віктюка (1936), українського і російського 

режисера, театрального діяча. 

29 – День автомобіліста і дорожника. 

29 – 105 років від дня народження Івана Антоновича Цюпи (1911-2004), українського 

прозаїка. 

30 – 145 років від дня народження Поля Валері (1871-1945), французького поета. 

31- Міжнародний день економії. 

31 - Міжнародний день Чорного моря. 

 

ЛИСТОПАД 

1 – 165 років від дня народження Івана Івановича Манжури (1851-1893), українського 

поета 

1 - 155 років від дня народження Дніпрової Чайки (справж.- Василевська Людмила 

Олексіївна)  (1861-1927), української письменниці, перекладачки. 

2 – Всеукраїнський день шкільних бібліотек. 

3 – День інженерних військ. 

3 – День ракетних військ і артилерії. 

4 – 125 років від дня народження Петра Панча (Петра Йосиповича Панченка) (1891-1978), 

українського письменника. 

4 – 1005 років з дня заснування Софії Київської (1011), головного храму держави собору 

Св.Софії. 

4 – День Казанської Божої Матері. 

4 -  День залізничника. 

4 – 70 років тому (1946) вступив в силу статут ЮНЕСКО (Організація Об`єднаних Націй з 

питань освіти, науки і культури). 
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4 – День Національної гвардії України. 

6 – День працівника соціальної сфери. 

5 - 70 років від дня народження Івана Дмитровича Кужільного (1946), журналіста, 

члена Спілки журналістів України. Народився в  с.Звеничів Ріпкинського району. 

6 -  Міжнародний день запобігання експлуатації навколишнього середовища в час війни і 

озброєних конфліктів. 

6 – 205 років від дня народження Маркіяна Семеновича Шашкевича (1811-1843), 

українського письменника, культурно-громадського діяча. 

6 – 95 років від дня народження Джеймса Джонса (1921-1977), американського 

письменника. 

7 -   Всесвітній день чоловіків. 

7 – 80 років від дня народження Миколи Стапановича Вінграновського (1936-2004), 

українського поета. 

7 - 95 років від дня народження Віктора Овсійовича Вакуловича (1921-1992), українського 

хорового диригента. Народився в с. Довгалівці  Талалаївського району. 

8 – 125 років від дня народження Олеся Досвітнього (Олександра Івановича Скрипаля), 

(1891-1934), українського прозаїка. 

9 - День української писемності та мови. 

9 – День Преподобного Нестора Літописця Київського. 

9 - Міжнародний день проти фашизму, расизму та антисемітизму. 

9 - Всеукраїнський день працівників культури та майстрів народного мистецтва. 

9 – 40 років заснування Української громадської групи сприяння виконанню Гельсінських 

угод (Українська гельсінська група) (1976), перша легальна правозахисна організація. 

11-16 -  Міжнародний тиждень науки та миру 

11 – 195 років від дня народження Федора Михайловича Достоєвського (1821-1881), 

російського письменника, публіциста. 

12 – 80 років від дня народженя від Миколи Федоровича Сингаївського (1936), 

українського поета, перекладача, публіциста. 

13 - 90 років від дня народження Михайла Себастьяновича Прокоп`юка (1926), 

художника, автора пейзажів, натюрмортів, портретів Народився в с.Суличівці 

Ріпкинського району. Живе і працює в м. Чернігові.  

14 – Всесвітній день боротьби із захворюванням на діабет. 

15 - Міжнародний день філософії. 

15 -  Всесвітній день географічних інформаційних систем.  

15 - Всесвітній день пам'яті жертв дорожніх аварій. 

16 – Міжнародний день толерантності. 

16 – День працівників радіо, телебачення і зв`язку . 

17 – День студента. 

18 -  230 років від дня народження Карла Марія фон Вебера (1786-1826), німецького 

композитора, диригента, піаніста, музичного письменника. 

18 – 95 років від дня народження Дмитра Олексійовича Міщенка (1921), українського 

письменника. 

19 – День працівників гідрометеорологічної служби 

19 – День скловиробника. 

19 – 95 років від дня народження Івана Петровича Дудара (1921-2007), українського 

художника декаративно-ужиткового мистецтва 

19 – 305 років від дня народження Михайла Васильовича Ломоносова (1711-1765), 

російського поета, художника, історика. 

20 – Всесвітній день дитини. 

20 – 100 років від дня народження Михайла Олександровича Дудіна (1916-1993), 

російського письменника. 

21 – День Гідності та Свободи. 
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21- Всесвітній день телебачення. 

22 – День працівника сільського господарства. 

22 – 215 років від дня народження Володимира Івановича Даля (1801-1872), російського 

лексикографа, етнографа, письменника 

23 -  65 років від дня народження Віталія Віталійовича Омельяненка (1951), 

художника декоративно-прикладного мистецтва . Народився в Чернігові. 

24 – 190 років від дня народження Карло Коллоді (1826-1890), італійського письменника. 

25 – Міжнародний день боротьби за ліквідацію насилля над жінками. 

25 – 60 років з дня смерті Олександра Петровича Довженка (1894-1956), українського 

прозаїка, кінодраматурга. Народився в Сосниці. 

25 -  Всесвітній день телебачення. 

25 -   Всесвітній день вітань. 

26 -   Встановлено Нобелівську премію (1895). 

26 – День пам’яті жертв голодоморів та політичних репресій. 

26 – 120 років від дня утворення (1896) Чернігівського історичного музею ім. 

В.В.Тарновського. 

26 – 210 років від дня народження П.С.Морачевського (псевд.- Хвилимон Галузенко) 

(1806-1879), українського поета-романтика. Народився в Шестовиці Чернігівського 

району. Навчався в Чернігівській гімназії, викладав словесність у Ніжині. 

27 – 80 років від дня народження Павла Феодосійовича Бредюка (нар.1936), 

українського художника. Народився в с.Стольному Менського району в м. Чернігові. 

27 -   Всесвітній день інформації. 

27 – 115років від дня народження Михайла Костовича Ореста (Зерова) (1901-1963), поета 

українського зарубіжжя. 

28 – 135 років від дня народження Стефана Цвейга (1881-1942), австрійського 

письменника. 

28 – 110 років від дня народження Д.С.Лихачова (1906-1999), російського 

літературознавця та історика культури. 

29 – Міжнародний день солідарності з палестинським народом. 

30 - Міжнародний день захисту інформації. 

30 – 75 років від дня народження Дмитра Максимовича Білоуса (1941), заслуженого 

артиста України, диригента Чернігівського музично-драматичного театру ім. Т. 

Шевченка. 

 

ГРУДЕНЬ 

1 –  Всесвітній день боротьби зі СНІДом. 

1– Народ України на референдумі вільним волевиявленням підтвердив Акт проголошення 

незалежності України (1991). 

1 – День працівників прокуратури. 

2 -   Міжнародний день боротьби за відміну рабства. 

3 – Міжнародний день інвалідів. 

3 – 40 років тому (1976) утворене Чернігівське обласне відділення Спілки 

письменників України. 

4 - 90 років від дня народження Олександра Денисовича Климіши (1926), поета, 

журналіста. Народився в Куликівському районі. Працював редактором кількох 

районних газет. 

4 - Введення в храм Пресвятої Богородиці. 

5 - Всесвітній день волонтерів. 

5 – День працівників статистики. 

5 – 85 років від дня народження Г.М. (Григора) Тютюнника (1931-1980), українського 

прозаїка. 



 19 

5 – 115 років від дня народження Уолта Діснея (Дісні) (1901-1966), американського 

кінорежисера, продюсера. 

5 - 145 років від дня народження Миколи Євлампійовича Бубликова (1871-1942 рр.) 

відомого художника-баталіста. Народився в Ніжині. 

6 – День Збройних Сил України. 

6 – 145 років від дня народження Миколи Кіндратовича Вороного (1871-1942), 

українського поента, критика, перекладача, журналіста, українського 

театрознавства. У 1903-1910 рр. Жив і працював у Чернігові. 

7 – День місцевого самоврядування. 

7 - Міжнародний день цивільної авіації. 

7 - Великомучениці Катерини. 

7 – 120 років від дня народження Юрія Михайловича Коцюбинського (1896-1937), 

державного діяча. Навчався у Чернігівській гімназії. Син Михайла Коцюбинського. 

8 – 140 років від дня народження М.С.Крушельницької (Слободи) (1876-1957), української 

актриси і письменниці. 

8 – 305 років від дня народження Михайла Васильовича Ломоносова (1711-1765), 

російського поета, художника, історика. 

9 - Міжнародний день боротьби з корупцією. 

10 – День прав людини 

10 - Всесвітній день футболу 

10 – 195 років від дня народження Миколи Олександровича Некрасова (1821-1878), 

російського письменника, журналіста 

11 - Міжнародний День Гір 

12 – День сухопутних військ України 

12 –285 років від дня народження Е.Дарвіна (1731-1802), англійського лікаря, натураліста, 

поета 

12 -195 років від дня народження Ґюстава Флобера (1821-1880), французького 

письменника. 

13 - Апостола Андрія Первозванного. 

13 – 160 років від дня народження М.К.Садовського (справж.- М.К.Тобілевич) (1856-

1933), одного з засновників українського професійного театру. 

14 – День вшанування учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС. 

14 -  Всесвітній день дитячого телебачення і радіомовлення. 

15  - День працівників суду. 

16 – 150 років від дня народження В.В.Кандинського (1866-1944), російського живописця 

і графіка, одного з основоположників абстрактного мистецтва. 

17 - 100 років від дня народження Миколи Павловича Костенка (1916-1976), 

журналіста, автора збірок нарисів і статей. Народився в с.Дорогинка Ічнянського 

району. 

18 - Міжнародний день мігрантів. 

18 - 85 років від дня народження М.Х.Коцюбинської (1931), українського 

літературознавця. 

19 – День адвокатури. 

19 -  Міжнародний день допомоги бідним. 

19 - День Святого Миколая-Чудотворця.  

20 – День міліції. 

20 - Міжнародний день солідарності людей. 

20 – 70 років від дня народження Я.Ф.Ковальця (1946), чернігівського журналіста і 

письменника, члена Національної спілки журналістів України. Лауреата премій 

ім.О.Десняка та В.Блакитного. Народився У Талалаївці. 

21 - 50 років заснування Українського товариства охорони памяток історії та культури 

(1966). 
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21 – 120 років від дня народження К.К.Рокоссовського (1896-1968), воєначальника, 

Маршала Радянського Союзу, двічі Героя Радянського Союзу, командуючого 

військами центрального фронту, котрі визволяли Чернігівщину. 

21 – 155 років від дня народження Євгена Харлампійовича Чикаленка (1861-1929), 

українського громадсько-культурного діяча, журналіста, мецената. 

22 –День енергетика. 

22- День працівників дипломатичної служби. 

23 – 110 років від дня народження Миколи Спиридоновича Шеремета (1906-1986), 

українського письменника. В 30-х роках жив і працював в м.Чернігові. Активний 

учасник партизанського руху на Чернігівщині. 

24 – День працівників архівних установ. 

24 – 110 років від дня народження Джеймса Хедлі Чейза (1906-1985), англійського 

письменника, автора детективів. 

24 – 115 років від дня народження  Олександра Фадєєва (1901-1956), російського 

письменника. 

25 - Різдво за григоріанським календарем 

27 - 80 років від дня народження Віталія Григоровича Розстального (1936-2006), 

українського актора, народного артиста України. Народився в с.Рейментарівці, 

закінчив Холминську школу Корюківського району Чернігівської області 

28 – 110 років від дня народження М.М.Попудренка (1906-1943),  командира 

Чернігівського партизанського з`єднання, Героя Радянського Союзу. Похований у 

Чернігові. 

30 - 110 років від дня народження Сергія Павловича Корольова (1906-1966), вченого,  

головного конструктора космічних кораблів. Проживав в Ніжині. Навчався в 

Ніжинській гімназії. 

31 – 120 років від дня народження П.П.Плюща (1896-1975), українського мовника, 

науковця поета. Автора праць з історії мови. Народився в Носівському районі. 

 

На державному рівні відзначатиметься 

150 річчя від дня народження Михайла Сергійовича Грушевського (розпорядження 

№586-р Кабінету міністрів України від 4.06.2015). Планом заходів передбачено у 2015-

2017 роках створення електронного архіву документів про життя та діяльність 

М.Грушевського. 

Окрім того, до 29 вересня 2016 року заплановано внести ініціативу про 

встановлення законом Державної історичної премії України імені М.С.Грушевського за 

найкращі наукові та науково-популярні видання історії України. 

Цього року виповнюється (Чернігівщина) 

1030 років від дня народження Мстислава Володимировича (986-1036), князя 

Чернігівського. Розпочав будівництво Спаського собору у Чернігові, де і похований. 

955 років від дня смерті чернігівського князя Ізяслава Давидовича (біля 1140-1161). 

390 років від дн наародження Андрія Степановича Милорадовича (1726-1796), 

державного діяча. З 1782 р. був губернатором Чернігівського намісництва. 

370 – років із дня смерті К.Транквіліона-Ставровецького ( ?- 1646), українського 

письменника, філософа, релігійного діяча. З 1626 р. і до смерті бів уніятським 

архімандритом у Чернігові. 

365 років від дня народження Іоанна Максимовича (1651-1715), українського церковного 

та освітнього діяча, письменника, перекладача. Чернігівський архієпископ, заснував 

Чернігівський колегіум. Народився в Ніжині. 

365 років від дня народження Данила Савича Туптала (Дмитро Ростовський) (1651-1709), 

українського та російського церковного та культурного діяча. Був ієромонахом 

Густинського монастиря біля Прилук, проповідником Успенського собору в Чернігові. 
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290 років від дня народження Іоїла Биковського (1726-1798 ) одиного із перщовідкривачів 

«Слова о полку Ігоревім». Десять років був архімандритом Троїцько-Іллінського 

монастиря у Чернігові. 

290 років від дня народження Феофіла (1726-1788), епископ чернігівський, у 1781 році 

побудував у Чернігові Кам`яний архієрейський дім (тепер облдержархів). 

265 років від дня народження Євстаха Федоровича Звіраки (1751-1829), видатного 

військового лікаря. У Шотландії одержав ступінь Доктора медичних наук. Народився в 

Прилуцькому районі. 

240 років від дня народження  Георгія Барановича (1776-?), відомого українського 

хорового диригента і педагога. Народився на Борзнянщині. 

190 років із часу спорудження садово-паркового комплексу «Сокиринський парк» у с. 

Сокиринцях Чернігівської області. 

185 років від дня народження Михайла Затиркевича (1831-1893), українського історика, 

професора Ніжинського ліцею.Був учителем законодавства в Новгород-Сіверській 

гімназії. Народився і помер на Чернігівщині. 

185 років від дня народження Петра Семеновича Кузьменка (1831-1867), українського 

письменника. Автора  романтичної поезії. Народився в  с.Понорниця Коропського району. 

Вчився в Чернігівській духовній семенарії. 

185 років від дня народження Єлизавети Карпівни Рафалович (1831-?), української 

співачки. Народилася в Чернігові. 

170 років від дня народження Платона Сергійовича Порецького (1846-1907, астронома, 

ппрофесора математики, одного із засновників математичної логіки. Жив і працював у 

Жоведі Щорського району. 

170 років від дня народження Марії Михайлівни Милорадович (1846-1900), української 

оперної співачки Родом з Чернігівщини. 

135 років тому (1881) засновано бібліотеку Чернігівського медичного училища. 

135 років від дня народження Володимира Валеріановича Данилова (1881-1970 рр.), 

вченого з питань фольклору, етнографії. Навчався в Ніжині. 

120 років від дня народження Євдокії Пархоменко (1896-1961), бандуристки. Виконувала 

пісні на слова Т.Шевченка. Народилася в Менському районі. 

115 років від дня народження Федіра Яковича Москаленка (1901-?), українського 

філософа, доктора філософських наук. Народився в Олишівці, закфінчив Чернігівський 

інститут народної освіти. 

110 років від часу заснування Чернігівського педагогічного інституту ім. Т.Шевченка 

(1906) (нині Чернігівський національний педагогічний університет ім. Т.Шевченка). 

110 років від дня народження Павла Володимировича Заруцького (1906-1973) – 

живописця. Народився в Новгород-Сіверському районі. 

105 років від дня народження Андрія Семеновича Михайлюка (1911-1937),поета, належав 

до літературної організації «нова генерація».У 30-тих роках працював у редакції 

чернігівської газети. 

100 років від дня народження Гафії Нечипорівни Малиш (1916-1964), української ткалі і 

килимарниці, заслуженого майстра народної творчості. Народилася в Срібнянському р-ні. 

100 років від дня народження Євгена Кузьмича Сенчука (1916-1969), заступника 

головного конструктора літаків О.К.Антонова. Народ. у Сокиринцях Срібнянського р-ну. 

95 років від дня смерті Віри Устимівни Дейші-Коцюбинської (1863-1921 рр.), української 

громадської діячки, дружини М.М.Коцюбинського. 

95 років від дня народження Анатолія Ілліча Коваля (1921-1974), українського 

письменника, перекладача. Родом з Остра. 

95 років від дня народження Іллі Андрійовичп Оліферовського (1921-1997), журналіста. 

Дослідника історії преси Чернігівщини. Працював у «Деснянській правді». 

85 років від дня народження Миколи Миколайовича Биковця (1931-1994 рр.), 

українського поета, автора багатьох поетичних збірок. Жив і працював на Чернігівщині. 
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80 років від дня народження  Анатолія Михайловича Соломка (1936), укр.прозаїка, 

журналіста. Друкувався в журналі «Літературний Чернігів».  

75 років від дня народження Володимира Олександровича Мельника (1941-1997)-

літературознавця, доктора філософії Українського Вільного Університету у Мюнхені. 

Родом з Ніжина. 

                                                   Цього року виповнюється 

980 років від дня народження Феодосія Печерського (бл.1036-1074), давньоруського 

письменника – полеміста. 

420 років від часу Солоницького бою (1596) – вирішального бою під час повстання під 

проводом С.Наливайка. 

375 років від дня народження Юрія Богдановича Хмельницького (бл.1681-1685), гетьмана 

України 1659-1663. 

265 років від дня народження Дмитра Степановича Бортнянського (1751-1825), 

українського диригента, педагога 

230 років від дня народження Олександра Гарсевановича Чавчавадзе (1786-1846), 

грузинського поета громадського діяча. 

170 років від дня народження Василя Петровича Милорадовича (1846-1911), українського 

етнографа, фольклориста, перекладача. 

175 років від дня народження Архипа Івановича Куїнджі (1841-1910), російського 

живописця-пейзажиста, педагога. 

155 років тому (1861) у Петербурзі вийшов у світ «Букваръ Южнорусскій», посібник для 

навчання грамоти українською мовою, укладений Т.Г.Шевченком. 

110 років від виходу українського сатиричного журналу»Шершень» (1906) 

90 років з часу заснування Інституту літератури ім. Т.Шевченка АН України (1926). 

80 років від дня заснування Інституту мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. 

М.Т.Рильського НАН України (1936). 

30 років від дня заснування м. Славутич (1986) Київської області. 

 

Книги-ювіляри: 

940 років від створення «Ізборника Святослава» (1076), одного з найдавніших у Київській 

Русі рукописних збірників літературних творів. 

830 років від написання «Слова о полку Ігоревім» - пам`ятки літератури Київської Русі 

455 років від дня створення рукописної книги (1556-1561), визначної пам`ятки 

староукраїнськогої мови та мистецтва, одного з перших українських перекладів 

канонічного твору. 

435 років від першого видання (1581), видрукованою староукраїнською мовою в Острозі 

155 років  «Букваръ Южнорусскій» (1861), посібник для навчання грамоти українською 

мовою, укладений Т.Г.Шевченком. 

110 років від виходу українського сатиричного журналу»Шершень» (1906) 

 

Твори-ювіляри : 

290 років  Джонатан Свіфт  «Мандри Гуллівера», (1726)   

230 років Распе Рудольф Еріх «Пригоди барона Мюнхаузена (1785) 

200 років Ернст Теодор Амадей Гофман «Лускунчик та мишачий король» (1816) 

190 років Брати Грімм «Казки» 1826) 

190 років Джеймс Фенімор Купер «Останній з могікан» (1826) 

185 років Микола Гоголь «Вечори на хуторі біля Диканьки» (1831). 

185 років Олександр Сергійович Пушкін «Про царя Салтана, про сина його й могутнього 

богатиря Гвідона Салтановича та прокресну царівну Либідь» (1831) 

185 років Віктор Гюго «Собор Паризької Богоматері» (1831). 

180 років Микола Гоголь «Ревізор» (1836) 

175 років Джеймс Фенімор Купер «Звіробій або перша стежка війни» (1841) 
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165 років Герман Мелвілл «Мобі Дік, або Білтй Кит»(1851) 

145 років Льюїс Керрол «Аліса в Задзеркаллі» (1871) 

140 років Марк Твен «Пригоди Тома Сойєра» (1876) 

135 років Карло Коллоді «Пригоди Піноккіо» (1881) 

125 років Артур Конан-Дойл «Пригоди Шерлока Холмса» (1891) 

90 років Алан Олександр Мілн «Вінні-Пух і всі, всі, всі...» (1926) 

80 років Олексій Толстой «Пригоди Буратіно» (1936) 

65 років Джанні Родарі «Пригоди Чиполіно» (1951) 

45 років Микола Носов Трилогія про Незнайку (1971). 

 

Державні  програми : 

Україна. Президент (2014. - ; П.О.Порошенко) Про Стратегію національно-патріотичного 

виховання дітей та молоді на 2016-2020 роки : Указ від 13 жовтня 2015 р. №580/2015   

Україна. Президент (2014 - ; П.О.Порошенко) Про стратегію реформування судоустою, 

судочинства та суміжних правових інститутів на 2015-2020 рр. : Указ від 20 травня 2015 р. 

№276/2015 

Україна. Президент (2014. - ; П.О.Порошенко) Про Стратегію сталого розвитку «Україна-

2020» : Указ від 12 січня 2015 р. №5/2015   

Україна. Кабінет Міністрів Про затв. Державної програми щодо реалізації засад 

державної антикорупціної політики в Україні (Антикорупційна стратегія) на 2015-2017 

роки : постанова від 29 квітня 2015 р. №265 

Україна.Кабінет Міністрів Деякі питання реалізації у 2015-2017 роках Державної 

стратегії регіонального розвитку на період до 2020 року : постанова від 7 жовтня 2015 р. 

№821 

Україна. Кабінет Міністрів Про заходи з увічнення пам`яті захисників України до 2020 р. 

: розпорядження від 23 вересня 2015 р. №998-р. 

Україна. Кабінет Міністрів Про схвалення Концепції Державної цільової програми 

«Молодь України» на 2016-2020 рр. : розпорядження від 30 вересня 2015 р. №1018-р.     

Україна. Кабінет Міністрів Про схв. Концепції Державної соціальної програми  протидії 

торгівлі людьми на період до 2020 року : розпорядження від 7 жовтня 2015 р. №1053-р.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

Україна. Президент (2014. - ; П.О.Порошенко)   Про заходи у зв`язку з 75-ми роковинами 

трагедії Бабиного Яру  (29-30 вересня) : Указ від 12 серпня 2015 р. №471/2015  

                       

*** 

Проект «Міська цільова програма розвитку бібліотечної справи у м. Чернігові на 2016-

2021 роки»  

Оголошено 

2016 рік – оголошено Президентом України Роком англійської мови (Указ 

Президента України від 16.11.2015р. № 641/2015). 

 

У 2016 році відзначатимуться 30-ті роковини Чорнобильської катастрофи. У 

зв’язку з цим запропоновано оголосити його Роком вшанування подвигу ліквідаторів та 

пам’яті жертв Чорнобильської трагедії. 

 

ЮНЕСКО оголосила, що статус «Всесвітня столиця книги – 2016» отримало місто 

Вроцлав (Польща). Місто удостоєно  звання за успішні проекти з просування культури 

читання, підтримки бібліотек і розвитку видавничої діяльності. 

  

ООН оголосила: 

 

2006-2016–Десятиріччям реабілітації та стійкого розвитку регіонів, що постраждали 

(третє десятиріччя після Чорнобиля) 
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2008-2017  – Другим десятиріччям боротьби за ліквідацію злиденності 

2008-2020  - Десятиріччям, присвяченим пустелям та боротьби із зпустеленням 

2011-2020-Десятиріччям дій по забезпеченню безпеки дорожнього руху (Відповідно до 

рішення Генеральної Асамблеї ООН від 02.03.2010 р.) 

2011-2020 - Десятиріччям біорізноманітності 

2013-2022 – Міжнародним десятиріччям зближення культур 

2014-2024 – Десятиріччям стійкої енергетики для всіх 

2015 – 2024 роки – Міжнародне десятиліття осіб африканського походження 

2016 рік – 70 років ЮНІСЕФ (Дитячого фонду ООН) 

2016 рік – 60 років міжнародній премії Ганса Християна Андерсена 

2016 рік – 70 років ЮНЕСКО (Організації Об’єднаних Націй з питань освіти, науки і 

культури). 

 

ЄС оголосило: 

 

2016 рік – Роком боротьби з насильством проти жінок. 

У 2016 році м. Любляна (Словенія) названо «Зеленою столицею Європи 2016». Столиця 

Словенії удостоєна цього титулу завдяки позитивним змінам у сфері екологічного 

транспорту, а також ряду рішень у боротьбі із забрудненням навколишнього середовища. 

У 2016 році культурними столицями Європи стануть міста Сан-Себастьян (Іспанія) і 

Вроцлав (Польща). 

У 2016 році місто Гянджа (Азербайджан) вибрано молодіжною столицею Європи. 

 

 


