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І,- СУСПІЛЬНО-ПОЛІТИЧНЕ киття.

17 січня .

22 січня

січень

26 лютого .

лютий-березень

8-16 березня

19 берез'ія - 
14 квітня

21 березня

23 бе >ЗНЯ

27 березня .

25 березня

- 2С0 річчя утворення Малоросійської, Новоросійсь
кої, Київської, Подольської і Волинської губер
ній.

- 50 річчя утворення в складі Української ?С? 
Закарпатської обл.

- 75 річчя початку організації на промислових 
підприємствах ударних груп і затвердження ВЦРПС 
почесного зваг 'я "Герой Праці".

- IGQ річчя з дня народження Андрія Слександрсьяча 
Жданова /Ї2Б.Н.І896-ЗІ.УЕ.І343/ - радянського 
державного і партійного діяча, родом, з Маріуполя

- 75 річчя страйку залізничників у Східній Гали
чині □

- 75 річчя X з’їзду РКП/б/, який ухвалив рішоння 
про перехід до Нової Економічної Політики /ИЕПу/

- 75 річчя страйку сільськогосподарських робітни
ків Севлюського, Берегівського, Мукачівського . 
і Ужгородського округії на Закарпатті.

- 75 річчя прийняття Всеросійським ЦБК Рад дек
рету про заміну пр довб, яої і сировинної роз
верстки натуральним податком.

- 75 річчя перейменування міста Оледсандрівська 
на Запоріжжя.

- 75 річчя проведення надзвичайної сесії БУЦЗК'. 
яка прийняла постанову про заміну прсдрозверстки 
продподатком.

- 250 річчя з дня народження Олександра Андрійови
ча Безбородька /25 J’l. 1747-17.ГУ.1729/ — "світ
лі йяого князя Російської імперії", виховання 
Київської Академії, члена Генерального Суду, 
Київського полковника /1774 р./, секретаря 
Катерини П', канцлера, автора Ясського миру
1792 р. між Росією , і Туреччиною. За Павла 1 
домагався відновлення в Україні Генерального 
Суду* та іи. установ, скасованих Катериною Я.- СпГ

автор “К: tkoS Літописи Калыа Рослій” S,Py- 
баноза /1777 р./,
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березень - 175 річчя створення П.Пестелем Південного Товарист
ва /Декабристів/ та йото Тульчинської Управа, яке 
замінило собою 'Союз Благоденства",,

ІЗ квітня - ICO річчя'від дня народження Миколи Івановича Пав
лика /ІЗ„ІУ.1836-12„Уїї„І977/_- діяча революційного 
руху в Західній Україні, секретаря ЦК КПЗУ.

ІЗ квітня - 75 річчя прийняття ЗУЦВКом РНК УРСР постанови про 
комітети незаможних селян!

ІЗ квітня - 75 річчя прийняття РНК УРСР рішення про створення 
єдиної системи споживчої кооперації республіки.

квітень - I5G річчя вступу Т.Г.їїевченка до Кпрдло-Мефодіївсь- 
кого брат два у Києві.

весна IS46 - 150 річчя антифеодального і визвольного повстан
ня в Самборзькому окрузі в Східній Галичині.

квітень-травень - 125 річчя страйку на підприємствах Львова, 
ю /і

3 травня - 100 річчя вім дня народження Созонта Васильовича 
Букатчука /З.У.І896-ІЗ.Ш.І948/ - радянського держав
ного і політичного діяча, учасника революційного 
руху в Західній Україні, керівника комуністичних 
організацій Покуття, члена ЦК КПЗУ, депутата- Народ
них зборів Західної України /1939/, депутата Вер
ховної Ради УРСР /1940/,

21 травня - 100 'річна з дня народження Миколи Несторовича Дем- 
ченка /21 .У.1896-30.X.1937/ - радянського партій
ного і державного діяча, каркомзема УРСР/І929-

25 травня

1962/, секретаря Київського і Харківського обкомів - 
К”/бД, чх„,іа Пслітбюро ЦК КІЇ/б/У /з 1931/, нар
кома зернових і тваринницьких радгоспів СРСР /1937/.

- 225 річчя видання Російським Сенатом-Указу про доз-
.віл І тис. українських козаків оселитися біла Азова.

25 травня - 50 річчя заснування на з’їзді в Новому Ульмі /Ні
меччині/ 25-26.У.1946 Українського Національно- 
Державного Союзу ДНДС/ - політичної партії в 
емі граці ї.
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2? травня

17 червня

21 червня

21 червня

червень

червень

15-17 серпня

17 серпня

9 вересня

25 вересня

І5С річчя від дня народження Івана Федоровича Фесен- 
ка /27 „У „1846- січень 1882/ - ревалюці окера-народни- 
ка, який віз революційну пропаганду в Києві, Одесі і 
Санкт-Петербурзі „
25 річчя смерті /17 „УІ. 1971 р„/ з таборі Дубраплагу 
українського політичного в’язня М „Сороки.
75 річчя прийняття ЦК і ЦКК РКП/б/ постанови про пе
ревірю/, перегляд і чистку партії.
100 річчя з дня народження Якова АркадіКовича Яков
лева /Йпиїтейна/ /21.УІ. "395-29 ,УП.1238 рр./ - радян
ського партійного і державного діяча, революціонера, 
голови Катеринославського, Київського, Харківського 
губернських комітетів КП/б/У, члена політбюро ЦК 

' КП/б/У.
50 річчя утворення /1946 р./ в Діллінгені Спілки 
Українських Журналістів на чужині - організації укр. 
журналістів у Німеччині, об’єдкувг а близько 100 чле
нів; голози: С „Баран, У.Лізицькяй, М.Коновалець, 
Д.Аидрієвський, 3„Стаді в, З.Пеленський, В „Штолень, 
М.СтирЕНка.
75 річчя викриття і розгрому /1921 р„/ Українського 
Центрального Повстанського Комітету під проводом 
І.Андрухова і Т .Чупринки /розстріляні 28„УІ!!„І92І р./« 
50 пічна прийняття Пленумом ЦК КЯ/б/7 /15-17„У!!!. 1246/ 

VrfpO іїебеНПску українського націоналізму; засудження 
"Нарису історії української літератури" та журналів 
"Вітчизна" та -"Перець".
75 рїччн прийняття ВУЦККом псстанови\$тзорен”.я цент
ральної /на чолі з Г.І.Петровським/, губернських, 
позітовпх комісій допомоги голодуючим!- 
125 річчя гід дня народней: . Олександра Сидоровича 
Шаповалова /9.ЇХ.І87І-30.ІУ.І942 рр„.^ участника ре
волюційного руху к Україні, агента "Іскри".
75 річчя замаху члена УБО С.Федака на маршала Польщі 
Ю.Пілсудськогс.



бг

ЖОВТНЯ

13 ЖОВТНЯ 

23 ХОЕТ’іЯ .

25 жовтня

26 жовтня

ЗО жовтня

осінь 1921- 
1 под. 1922 
15 листопада

- 200 років з діія народження Сергія Івановича Куравйо- 
ва-Апостолз /9 „X „1796-25 .УП.ІЄ26 рр./ -

декабриста, російського підпол
ковника, одного з організаторів "Союза Спасения" 
і "Союза Благоденствия", таена Південного товарист
ва і керівника кого Васильківської Управи, корів
ника повстання Чернігівського полку /грудень 1825- 
січень 1326 рр./.

- 75 річчя створення Кримської APJP в складі РРоСР,
- 75 річчя створення в Станіславі Комуністичної спіл

ки молоді Західної України /КСМЗУ/.
- 150 річчя з дня народжзкня Сергія Пилиповича Кова

лика /25.Х „1846-26.1У„1926 рр„/ - резодюці Онера-на- 
родника, одного з ініціаторів "ходіння в народ", 
організатора народницьких гуртків в Києзі, Харкозі, 
Москві', в призолзьккх селах

- 75 річчя прийняття ВУЦВКом і РИК УР2Р декрету про 
сільськогосподарську кооперацію.

- 75 річчя проведення у Львові 1-ої нелегальної кон
ференції Комун'етичної партії Східної Галичини - . 
1-го з’їзду Компартії Західної України.

- 75 рї’ічя голоду в південних районах України, зу
мовленого руїною сільського господарства і посухою.

- 50 річчя затвердження нового /наближеного до росій
ського/ українського правопису, схваленого 6 трав
ня 1945 р. постановою Ради Міністрів УРСР.

- 50 річчя початку "ждановщини" /1946-1949 рр./ - 
шовіністичної великодержавної компанії, яка лікві
дувала українські культурні здобутки часів другої 
світової війни.
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листопад' - 50 річчя заснування в Парня:} членами довоєнного-Сою
зу Українських Емігрантських організацій у фракції - 
Української Громадської Спілки у Франції', яка нада
вала культурну допомогу, гуртувала прихильників уряду 
УНР в екзилі, мала 10 філіалів з провінціях,, Очолюва
ли: С.Созонтів /1345-1954/, С.Качура /1954-1368/.

ххх
- 350 річчя з дня народження Івана Ілліча Скоропадського 

/1646-14 .УП.1722/ - гетьмана України /1708-1722/.
- 325 річчя початку антифеодального руху опришків па 

чолі із А Лзигановичем в Яидачізсько.му повіті на За
карпатті /І57І-І68І/.

~ 200 річчя створення на території Лівобережної України 
Малоросійської губернії, до складу якої входили Черні
гівське, Новгород-С іперське намісництва, частики Київ
ського і Катеринославських наміскидав, з адміністра
тивним центром у м, Чернігові.

- 2СС річчя з дня народженця Сергія Зарудного /1321- 
1837/ - видатного російського юриста українського по
ходження, організатора судовеv реформи 1854 р. в Ро
сії, що лібералізувала судочинство Російської імперії.

- 175 річчя з дня народа»' я КЬ. на Лаврівського /1881- 
1873/ - судді, визначного українського культурного і 
політичного діяча-народовця'; з 1848 р. - члена "Русь-* 
кого Собору" і "Собору руських учених", засновника і 
довголітнього голови "Руської Бесіди" /1861 р„/ та її 
театру /1864 р„/, голови товариства "Просвіта "/1870- 
1873 р./; посла до галицького сейму /з I8SI р./ і його 
віцечларшзла /з -1870 р./.

- 150 річчя з дня народження Дем’яна Гладиловича /1346- 
I8S2 рр./ - галицького громадського діяча, голови 
товариства їм. Т.Шевченка, одного із засновників га
зети "Діло" і товариства "Дністер".

- 150 річчя з дня наро,...,;ешчя Петра Лінияського /1845- 
1914 рр./ - українського політичного і суспільного 
діяча, судді і адвоката, організатора студентського 
товариства "Дружний Лихвар", посла до галіцийського 
сейму.
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150 річчя від дня народження Тита Реваковича /1846- 
1919-рр„/ - українського громадського діяча; судді; 
члена-засновника НТШ і почесного члена тозариства 
"Просвіта" у Львові.
125 рі’ічя з дня народження Альфреда Будзиновського ' 
/І87І-І942 рр./ - організатора сокі'льсько-січового ру
ху і туристичної справи з Галичині.
125 річчя з дня народження Володимира Гуркевича /1871- 
1937 рр./ - українського адвоката, політичного і куль
турного діяча на Сзмбірциаі, члена Головної Управи Ук
раїнської Радикальної Партії, засновника і першого го
лови музейног< товариства "Боіікхвщина" з Самборі.
125 річчя з дня народження Єклена Лукасевича /І87І-І929/ 
лікаря, українського діяча і публіциста, родом з. Гали
чини, організатора в І9І7-І9І8 рр. Українського Чер
воного Хреста, видавця газети "Українська трибуна""в 
еміграції у Варшаві, видавця першого українського ме
дичного журналу "Українські Медичні Вісті".
125 річчя від дня народження у м. Одесі Михайла Пав
ловича /Вельтмана, Волонтера/ /І87І-І927 рр./ - біль-, 
шовицького діяча, в І9І9-І920 рр. - уповноваженого 
Реввійськради РСФСР на Україні, керівника українськи
ми справами в Комінтерні.
ICO річчя заснування у Львові Академічної Громади /1896- 
1921 рр./ - українського студентського товариства, яке 
здійснювало широку просвітницьку роботу серед селян і 
міщан.*
125 р' ічя створення у Львові українського студентського 
товариства "Дружний Лихвар" /І87І-І882 рр/ - народов- 
ницького напряму, переіменованого в 1882 р. в Акаде
мічне Братство.
125 річчя заснування в Чернівцях таємного товариства 
українських гімназистів народницького' напряму "Брат
ній Союз" /І87І-І875 рр./.
100 річчя з дня народження Микити Бури - громадсько- 
освітнього діяча на Рівенщині /Золині/, депутата поль
ського сейму зід Безпартійного Блоку співпраці з уря
дом .•
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- 100 річчя з дня народження Павла Васиньчука /1896- 
1944 рр„/ - українського громадського і політичного 
діяча, юриста і економіста на Холмідяні', депутата 
польського сейму /1322-1930 рр./,- засновника партії 
Селянський Союз, представника уряду УНР в екзилі і 
зв’язного при польському таємному крайовому уряді 
/1344 р/.

- 100 річчя з дня народження Якова Войтгока - українсь
кого громадського і політичного діяча на Хояадииі; ор
ганізатора в 1919 р. "Польської Січі" в Кобрині, депу
тата польського сейлу /1922-1928 рр.-/, де був спочатку 
членом українського, а з 1924 р, - комуністичного клу
бу ;

- 100 річчя з дня народження Михайла Дармограя - україн
ського громадського діяча в СІЛА, майора армії США, зас
новника Товариства Українських Американських Ветеранів 
/1947 р./ і його першого керівника*

- 100 річчя з дня народження Степана Клочурака - закар
патського громадського і політичного діяча, юриста, 
організатора Гуцульської республіки вЛее”і /1918- 
1319 рр/, депутата сейлу і міністра уряду' Карпатської 
України /1939 р./„

- 100 річчя з дня народження Теодора Миичка - українсь
ко-американського громадського діяча родом зСамбірщи- 
ии; діяча Українського Робітничого Союзу /його голов
ний секретар з ±927; перлий віце-президент з 1959 р./, 
Українського Конгресового Комітету Америки, співзаснов-

• ника Ліги Молоді Північної Америки.
- 100 річчя з дня народження Юрія Озррського /Зєбницького/ 

політичного діяча, боротьбіста, відповідального праців
ника Народного Комісаріату Ос іти.

- 100 річчя з дня народження Іларія Ольхового - галиць
кого кооператора, Фахівця з кредитної кооперації, ін
спектора РСУК і директора Центробанку /1937-1944 рр./ 
у Львові.
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100 річчя з дня народження в Умані Надії Суротщевої - 
активного громадського діяча і дисидента, історика і 
перекладача.
100 річчя з дня народження Феодосія Тарана /Гончаренка/ - 
діяча партії боротьбісТіз /з 1920 р. -КП/б/У/, заступ
ника редактора газети "Вісті ВУЦВК" і редактора газети 
"Комуніст" /"Радянська Україна"/, члена ЦК КП/б/У з 
1337 р..

■ 103 річчя з дня народження Миколи Шульгіна /1836-1935/ - 
українського і’рг—ідсько-псяітичного діяча, юриста, рад
ника місії УНР в Парижі.
100 річчя з дня народження Івана Яцентія /1895-1970 рр./- 
керіьного діяча Українського Євангельського Об’єднання в 
Північній Америці /УЄО/, члена Секретаріату СКЗУ /з 1967/, 
75 річчя з дня народження Осина Горнового /літературний 
і підпільний псевдонім Осина Дякова, І92І-І950 рр./ - 
українського письменника і публіциста, провідного діяча 
СУН, редактора підпільних журналів "Юнак" і "Вісті" 
/1943-1914 рр./. Загинув, у бою. •
75 річчя зід дня каро-ження Андрія Сахароза /І32І-І989 рр./ 
видатного російського фізика, дійсного члена AH CPC? /з 
1953 р./, відомого радянського дисидента, громадсько- 
політичного діяча, який активно співпрацовав з україн- ' 
ським дисидентським рухом.
75 річчя від дня народження уродженця м.Солог'авика Иад- 
вірнянського повіту на Галичині Богдана Шебунчака - ук
раїнського громадського діяча в еміграції /з 1950. р. - • 
в СІНА/, Голови СДЗУ /1970-1978 рр./, члена Екзекутиви 
УККА, Секретаріату СКВУ /з 1983 р./, голови Українського 
Лікарського Товариства Північної Америки /І969-І97І рр./.
75 річчя створення у Відні Західно-Українського Това
риства Ліги Націй, метоюякого була співпраця з Лігою 
Націй. Голово - Р.Перфецький, секретарі - О.Марітчак і 
А.Петрушевич.
75 річчя початку політичної діяльності Комітету Україн
ського студенства Буковини /1921-1925 рр./.
75 річчя початку ді" '.ьнооті "Ради Республіки" в Тар- 
ноізі /Тернополі/ /проіснувала до серпня 1921 р./.
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- 75 річчя утворення у Варшаві /1921 р./ Союзу Українок 
Емігранток у Польщі»

- 75 річчя створення у Львові під головуванням В Дорошенка
. Українського Товариства допомоги емігрантам з Великої Ук

раїни /І92І-І933 р?./.
- 75 річчя заснування під головуванням М.Шаповала у Празі 

Українського Громадського Комітету у Чехо-Оловаччині 
/І92І-Г925 рр./.

- 75 річчя заснування у Варшаві Українського Центрального ' 
Комітету /УЦК/ у Польщі /І32І-І339 рр./, яки;; був гро
мадською базою Уряду УК? в Польщі. Голова Комітету -
М.Ковальський. Друкований орган - журнал "За Незалежність”.

- 50 річчя створення в Німеччині за ініціативою українських 
емігрантів Інтернаціоналу Свободи - міжнаціональної полі
тичної організації емігрантів, з метою боротьби з російсько- 
більшовицьким імперіалізмом. З 1952 р. ~ у Римі /Італія/. '

- 50 річчя створення Організації Оборони Чотирьох Свобід 
України /ООЧСУ/ - суспільно-політичної організації ук
раїнців в США /юридично оформлена у 1947 р./„

- 50 річчя створення в Німеччині за ініціативою І .Багря
ного, Г.Костюка, І.Майстренкч, БДезицького, С.Підгайкого 
Української Революційно-Демократичної Партії /УРДП/.

- 50 річчя утворення під головуванням О.ПІульгіна Україпсь-
• кого Академічного Товариства у Парижі.
- 50 річчя створення в Інсбруку Українського Центрального 

Допомогового Об’єднання Австрії /УЦЦОА/ для опіки і до
помоги українським емігрантам - переміщеним особам і бі
женцям .

■ 50 річчя заснування Українського Товариства Охорони При
роди /УТОІ/.

- 50 річчя утворення в Німеччині за ініціативи діячів За
кордонних Частин СУК Спілки Української Молоді /СУМ/ - 
організації української молоді в еміграції.



2. МІЖНАРОДНІ ВІДНОСИНИ.

14 ЛЮТОГО

18 березня

квітень

З серпня

29 вересня

5 листопада

25 листопада

28 листопада

7 грудня

26 грудня

- 75 річчя укладення мирної угоди поміж Україною і 
Литвою.

- 75 річчя укладення в Ризі мирної угоди поміж УРСР
і РРФСР з однох'о боку і Польщею з іншого, яка пок
лала край радянсько-польській війні 1920 р.

- 75 річчя підписання в Берліні угоди поміж Україною
і Німеччиною про обмін віськовополоненими і інтерно
ваними.

- 75 річчя укладення мирної угоди поміж Україною і 
Латвією.

- 375 річчя укладання під Хотином мирної угоди між 
Польщею і Туреччиною, за якою Річ Посполита зобов "я 
зувалася протидіяти козацьким походам у Туреччину,
а остання - своїм васалам у Річ Посполиту.

~ 75 річчя початку надзвичайного посольства України 
до Туреччини на чолі із М.В.Фрунзе^ /тривало до 
ЗІ.1.1922 р./. ■

- 75 рі'ччя укладення мирної угоди поміж Україною та 
Естонією.

- 75 річчя постанови ВУЦВК про приєднання України 
до Міжнародної конвенції Червоного хреста.

- 75 річчя підписання у Відні тимчасової угоди поміж 
РР4СР і УРСР з одного боку і Австрією - з іншого.

- 75 річчя підписання в Рилі україно-італійської по
передньої домовленості, згідно якої УРСР то Італія 
зобов’язалися утримуватися від ворожих дій одна 
проти одної..

XXX
- 1025 раків мирної угоди поміж Київською Руссю і 

Візантією, за якою князь Святослав відмовлявся від 
претензій на візантійські золодії ;.

- 250 річчя посольства Ярослава Володимировича Муд
рого до германського імператора Генріха Ш.
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750 річчя поїздки князя Данила Романовича до Золотої 
Орди за "ярликом" на князювання, визнання залежності 
від останньої Галицької землі» Вбивства у Золотій Орді 
чернігівського князя Михайла Всеволодовича, який в по
дальшому був канонізований православной церквою.- 
750 річчя переговорів галицьких князів Данила і Василь
ка Романовичів з послами римськими з метою організації 
широкої антиординської коаліції»
750 річчя укладення антиордянського союзу поміж Данилом 
Романовичем і угорським королем Белою ЗУ.
750 річчя перебування у Києві їоанна де Пляно-Хзрпіні, 
папського посла,який залишиз опис Києва у I24S році.



3. поли ВОЄННОЇ ІСТОРІЇ

9 січня

20 лютого

22 лютого

23 берез;ія

травень

17-19 липня

15 серпня

23-30 серпня

24 вересня

- 75 річчя від дня народження Лариси Степанівни Ра
тушної /9.І.І92І-І8.ПІ.І944 рр./ - Героя Радянського 
Союзу, учасниці підпільного* руху в Україні під час 
Великої Вітчизняної війни.

- 100 річчя від дня народження Семена Костянтиновича 
Тимошекка /20 .П.1836-31,1Н.1970 рр./- Маршала Ра
дянського Союзу, двічі Героя Радянського С.оюзу.

- 100 річчя з дня народження Федора Яковича Костен
ій /22„П. 1896-26„У.1942 ор„/ - радянського війсь
кового діяча, генерала-лейтенанта /1940/, в роки 
Великої Вітчизняної війни - командуючого Південно- 
Західним Фронтом /загинув в боях під Харковом/.-

- 400 річчя битви повстанського козацько-селянського 
війська на чолі із Саверином Наливайком з польсько- 
шляхетськими військами під Гострим Каменем на Київ
щині.

~ 400 річчя поразки козацько-селянського війська 
С.Наливайка від "ояьсько-іпляхетсьхих військ в 
урочищі С олениця на Лубенщині»

- 300 річчя взяття Азова під час другого Азовського 
походу Петра І, в якому брали участь українські коза
ки.

- 100 річчя від дня народження Зони Еммануїловича 
Якіра Д5.УШО-І896-ІІ.УІ.1937 рр./ - видатного ра
дянського діяча, учасника встановлення Радянської

влади в Україні, командира Особливого Київського 
Військового Округу /з 1935 р./.

- 375 річчя перемоги українських козаків і польського 
війська над тур-ецько-татарськов армією під Хотином.

- 100 річчя від дня народження Івана Наумовича Ду- 
бового /24.IX.1896-29.УП.1938 рр./ - учасника гро
мадянської війни в Україні, командуючого війська
ми Харківського військового округу /1935-1938 рр./.



ЗО вересня

ЛИСТОК д

листопад

І грудня

5 гр- -дія -

7 грудня

- ICO pi чия від дня народження Івана Юхимовича Пет
рова /ЗО.IX.1325-7.17,1253 ,рр./ - радянського війсь
кового діяча, генерала армії /1244 р./, Героя Ра
дянського Союзу /1245 р./, одного з керівників обо
рони Одеси і Севастополя, командуючого 4-м Україн
ським фронтом, начальника штабу 1-го Українського 
фронту, 1-го заступника головнокомандуючого Сухо
путними ві’іськвми СРСР в 1965-1955 рр.

- 300 річчя походу правобережних і лівобережних козаць
ких полків на чо_і із Семеном Палієм проти орд Крим
ського ханства.

- 75 річчя Баварської /на Ките:,'.нелині/
трагедії загонів Г.їятюпняка, які зазнали поразки 
від 9-ї Кримської кавалерійської діві зі У на чолі із 
Г.І .Котовським. Розстріл 359-ти повстанців.

- 100 річчя з дня народження Георгія Костянтиновича 
Жукова /І .ХН.І896-І8.71.1974 рр./ - видатного ра
дянського полководця і військового діяча, Маршала 
Радянського Союзу /з 1945 р./, чотири рази Героя 
Радянського Союзу /1932,1"44',1945,1956 рр./, Героя 
Народної Монгольської Республіки /19-69 р,/, керів
ника ряду військових операцій на території України 
під час радянсько-німецької війки IS4I-IS45 рр.

- 125 річчя від дня народження Миколи Юнскіда/о .ХП„ 
І87І-1 «УВІ .1931 рр./ - українського військово-полі
тичного діяча, військового історик.4, у 1219 р. - 
шефа Штабу Головного Отамана об’єднаних українсь
ких армій, у 1920 р. - Міністра військових справ і 
Голови Вищої Військової Ради УК? при Головно: у Ота
мані С „Петлюрі.

- 100 річчя з дня народження Юрія Михайловича Коцю
бинського /7 .ХП.1896-8 „Ш. 1937 рр./ - українського 
державного, парті иного і військового діяча, сина 
письменника Михайла Коцюбинського, члена перлого 
уряду Радянської України, з січня 1918 р. _ голов
нокомандуючого військами Радянської України, чле
на Резвійськради Українського фронту, голови Деря- 
плану і пасту лика Голови Радкаркему УРСР.
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16 грудня

грудень

~ 100 річчя з дня народження Михайла Петровича Амеліна 
/16 JOT.1896-3 .IX.1937 рр./ - радянського військового 
діяча, учасника громадянської війни в Україні, ар
мійського комісару 2-го рангу, начальника Політуп- 
равління Київського військового округу в 1934-1937.

- 625 річчя початку спорудження гейуєзцями фортеці в 
Судаку /Крим/. Завершена у 1414 р.

-XXX - ___ „ _______
- 325 річчя початку Польсько-турецької війни за Право

бережну Україну /І67І-І672 рр./.
- 250 річчя створення регуляр-. о Слобідського гусар

ського полку.
- 125 річчя з дня народжений Василя Назаровича Божен- 

ка /І87І-2І.УШ.1919 рр./ - учасника громадянської 
війни, організатора і командира Таращанського полк;/ 
/згодом брига,.../.

- 125 річчя від дня народження Льва Постриганіва - ук
раїнського військового діяча, Начальника українського 
морського генерального штабу у І9І8-І9І9 рр.

- ЇОО річчя з дня народження Дмитра Паліїва /1896- 
1944 рр./ - політичного і військового діяча, журна
ліста, одного з організаторів листопадового перевороту

- ЇОО річчя з дня народження Льва Шевченка /Ї896-Т919р./ 
організатора "Вільного козацтва” на Звенігсродшині, 
керівника звенігородського повстання проти німців,-
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12 СІЧНЯ

15 січня

17 січня

21 січня

2 лютого

5 лютого

9 лютого

17 лютого

4„НАУКА.

- 75 річчя з дня народження Леоніда Михайловича лит- 
вяненка /І2„І„І92І-26^і.І983 ор„/ - українського ра
дянського хіміка-органіка, .академіка АН УРСР /з 1965/, 
директора інституту йізико-органічної хімії та вуг
лехімії АН УРСР /Донецьк/.

- 125 річчя з дня народження Агатакгела Юхимовича 
Кримського /15.1 „1871-25.1.1942 рр./ - видатного ук
раїнського радянського даекого-сходознавця, славіста

.• і письменника, академіка АН України^ 1919 р„/, зас
луженого діяча наук /з 1940 р„/, директора інституту 
української наукової мови, професора Київського уні
верситету.

- 75 річчя. утворення Українського Вільного Універси
тету /У8У/ в еміграції.

- 100 річчя від дня народження Гайкі лачатуровича 
Шахбазяна /21„І„1896-10.IX„1982 рр„/ - радянського 
вченого-гігієніста, професора Київського медичного 
Інститут;,’-, члена-коресповдента Аі.іЯ СРС”' /195 п р./, 
заслуженого діяча наук!’. УРСР /1956 р„/.

- 125 річчя з дня народження Ярослава Івановича Години 
/2 .П .1871-2 „УІ .193.1 рр./ - українського вченого з 
галузі механіки, тверда механіки живих організмів, 
що стала первоосновою механіки керованих малин.

- 100 річчя з дня народження Анатолія Петровича Ни
колаева /5.П.Ї896-С.УП.І972 рр./ - акуиера-гінеко- 
лога, дійсного члена Академії Медичних Наук СРСР'
/1952 р./, лауреата Державної премії СРСР /1952 р./, 
одного з керівників /з 1954 р./ Українського Інститу
ту охорони материнства і дитинства у Києві.

- 125 річчя з дня народження Іполіта Івановича Ко-
■ рабльова /9.П.І87Ї-7.УП.І95І рр./ - відомого україн

ського вченого в галузі .будівництва.
- 100 річчя від дня народження Євгена Яковича Ремеза 

/І7.П.1896-31.У!'!.IS75 рр./ - відомого математика, 
члена-коресповдента АН УРСР, творця обчислювальних 
методів чебишевгьйдх ФУНКЦІЯ»



ІЗ.

I березня

23 березня

29 березню

І квітня

З квітня

6 квітня

IS квітня

9 травня

26 квітня

- 100 річчя з дня народження Василя Васильовича До
кучаева /І .Ш.1296-8 .XI .1903 рр./ - російського при
родознавця, основоположника сучасного грунтознавст
ва, організатора кількох експедицій дум вивчення грук 
тів Росії і України,' зокрема Полтавської губернії, 
організатора в Україні Зелико-Анадольської і Старо- 
більсько: дослідних станцій.

- '75 річчя з дня народження Івана Івановича Компаній
ця /23.ffl.I92I.-I5.XI „1975 рр./ - українського істори
ка, лауреата державної премії СРСР /1976 р./.

- 125 річчя від дня народження Олексія Євгеновича
Чичнбабіна /29.Ш.І87І-І5 .УЬ.1945 рр./- відомого 
хіміка-органіка, академіка АН УРСР.

- 125 річчя від дня народження Миколи Авксентійовича •
Валянка /І„ІУ„1871-25„І.1955 рр./ - українського 
хіміка-органтка, заслуженого діяча науки УРСР
/1946 р„/, творця перлої в Росії спектографічної 
лабораторії /1910 р./„

- IG0 ртччя зід для народження Льва Йосиповича Ру- 
бекчика •- відомого мікробіолога, члека-короспокден-; 
та АН УРСР.

- 75 річчя прийняття ЗУЦЗКом постанови про створення 
Комісії-по вивченню історії Великої Яовтневої со
ціалістичної революції в Україні та історії КП/бД 
/істпарт/.-

- 175 річчя з дня народження Олександра Вікентьйови- 
ча Черная /І9.ІУ„І82ї-ІЗ.Іі.І898 рр./ - українсь
кого зоолога, автора першого аналізу фауни савців
і птахіз всієї України та першого зоогеографічного 
аналізу фауни її території.

- 125 річчя з дня народження Золодимира Михайловича 
Гнатюка 9.У.І87І-6.Х.І926 рр./ - видатного україн- 
ського вченого, етнографа, фольклориста, громадсько- 
політичного діяча, академіка УРСР /з 1920 р„/, Пе- 
тербургської АН /1902 р„/, дійсного члена НІШ 
/1899 р./, друга і соратника І„Франка.

- 150 річчя з дня наводження Івана Григоровича Верх- 
ратського /26.ІУ.1.846-29.ХІ .1919 рр./ - українсь
кого природознавця, педагога, філолога.



is;

II травня

IO. червня

25 червня

26 червня

27 червня

16 липня

17 липня

- 25 річчя створення Харківського, Донецького, 
Дніпропетровського, Південного і Західного науко
вих центрів Академії Наук УРСР.

- 125 річчя з дня народження Сергія Олексійовича 
Зернова /10 .УІ „1871-22 .П.1945 рр„/ - російського 
зоолога-гідробіолога, академіка АН СРСР /1931 р„/, 
керівника Севастопольської гідробіологічної стан
ції АН, автора першого опису фауни і біоценозу 
Чорного моря.

- 125 річчя з дня "вродження Володимира Митрофановича 
Арнольд! /25„УІ„1871-22„Ш.І924 рр„/ - українського
і російського ботаніка, чл.-кор. Російської АН 
/1923 р„/, засновника Харківської шкоти альгологів, 
організатора біологічної станції на Сі персь кому 
Дінці „

- 125 річчя з дня народження Андрія Митрофановича 
Лободи /26.УІ.І87І-І.СІ.І93І рр./ - Фольклориста, 
літературознавця і педагога, професора Київського 
університету /1900 р„/, дійсного члену УаН /1922 р„/-, 
і директора її Етнографі ч”о-фольклорної Комісії, 
дійсного члена Наукового Товариства ім. Шевченка, 

.члена-кореспондента Н С?' засновника і редак
тора "Етнографічного Зісникз'’ /1925-1930 рр„/.

- 100 річчя з дня народження Освальда Петровича 
Дзеніса /27 „У І „1896-10 .Ш. 1937 рр./ - історика, 
члена-коресло.чдента АН УРСР /І92Є р„/, президента 
БУАЖІНу.

- £00'річчя з дня народження Андрія'Аркадійозича 
Кіпріанова /І6..УП.1895-29.IX.1972 рр„/ - україн
ського хіміка-овганіка, академіка АН УРО? /1345 р„/, 
заслуженого діяча науки УРСР /1957 р./, „лауреата 
Державної премії CPCF /1942 р./, директора Інсти
туту органічної хімії АН УРСР у I945-T3GQ рр.

- 150 річчя з дня народження Миколи Миколайовича 
Миклухо-Маклая /І7.УЇІ.1846-14.ІУ.1888 рр./ - все- 
світньозідомого мандрівника, антрополога, етног
рафа, природознавця, дослідника о.Нової Гвінеї, 
Малакки, о-в і Меланезії і Макрснезії, нащадка ук
раїнського запорозького роду.



20 „

липень

7 серпня

24 серпня

24 серпня

З вересня

2 жовтня

З жовтня

25 жовтня

26 листопада

• 75 річчя заснування Львівського Таємного Університе
ту - українського вищого навчального закладу,, що 
діяв нелегально на громадських засадах у І92І-І925 рр.

■ 200 річчя від дня народження Павла Михайловича Строе
ва /7,УИ!‘.І796-17.1.1876 рр./ -.російського історйка- 
археографа, дійсного члена Російської АН /з 1849 р„/, 
автора перлих знахідок літературних пам’яток "Слово 
про зркоіиь і благодать митрополита Іларіона", "Із
борник Святослава", "Судебник 1427 року", творів 
Кирила Туровського та інших.

■ 75 річчч зід дня народження Бориса Миколайовича Ме-
линовськогс - українського вче
ного в галузі обчислювальної техніки, члена-кореспок- 
дента АН УРСР /1269 р„/.

■ 125 річчя зід дня народженняВасиля Григоровича Щу- 
рата /24.УТП.1871-27.ІУ „1948 рр./ - .українського літе
ратурознавця, фольклориста, поета, академіка АН УРСР 
/1529 ?./.

■ 125 річчя з дня народження Вячеслава Костянтиновича 
Залеського /З.IX.1871—10.XI.1936 рр./ - українського 
фізіолога і біохіміка рослин, члена-кореспондента 
АН УРСР /1925 р./„ заслуженого діяча науки УРСР 
/1935 р./„

• 125 річчя з дня народження Михайла Федоровича Іва
нова /2.X.1871-29.X.1935 рр„/ - вченого в галузі 
тваринництва, академіка ВАСПІІЛ /1935 р„/, органі за-' 
тора* в Аскакії-Новій зоотехнічної дослідної племінної 
станції /192а р„/, творця асканійоької породи овець
і української статевої білої породи свиней.

• 100 річ’ія з дня народження Агапія Пилиповича Піамрая 
/З.Х.1896-7.ІУ.1952 рр./ - видатного українського
л ітературознавця„

• 125 річчя з дня народження Володимира Михайловича 
Гордона /25.Х.1871-3.1.1926 рр./ - українського 
яриста, спеціаліста з цивільного права і процесу, 
академіка АН УГСР /1925 р./„

-100 річчя від дня народження Миколи Миколайовича
Сиротикіна /26 „XI .1896-4 „ІУ „1977 р;:./ - патолізіо- 
лога, чл.-кор. АН УРСР /1939 р./, дійсного члена 
А.Утд.Наук СРСР ./195? р./.
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20 грудня - 75 річчя від дня народження Остапа Степановича Па- 
расяка /20 „.01,1921 р./ - українського математика, 
дійсного члена АП УРСР /1964 р./.

29 грудня - 175 річчя від дня народження Дмитра Івановича Еу-
равського /29.ХП,1821-30 ДІ .1891 рр./ - вченого, 
інженера-містобудівника, активного члена Українсь
кої Грсмади в Петербурзі.’

30 грудня - 100 річчя з дня народження Вадима Євгеновича Липец
ка /20 .ХП.1826-2 .УІ.1954 рр./ - українського матема
тика, члена-кореспондектз АН УРСР /1934 р./, керів-

. ника роботи по створення перших електроінтеграторів, 
організатора у Київському університеті лабораторії 
електрсмоделяванкя та обчислювальної математики.

XXX

- 200 річчя з дня народження Миколи Турчанинова /1796- 
1663 рр./ - видатного ботаніка, ав"^ра універсального 
гербарію обсягом 50.000 аркуиів, а також опису понад 
100 нових родів і понад 1000 нових видів рослин Ро
сійської імперії, Східної Азії, Австралії, Південної 
Америки.

- 175 річчя від дня зародження Антонія Степановича 
Петрулевича /1821-1,913 рр./ - українського історика, 
філолога та етнографа. •

- 175 річчя заснування астрономічної обсерваторії в 
Миколаєві.

- 150 річчя з дни народження Олександра Вікенті.’іовича 
Хлосовського /1846-13.ІУ.1917 рр./ - українського 
метеоролога і геофізика, члена-кореспондента Петер
бурзької АН /1210 р./, організатора магнітдо-мете-

орологічної обсерваторії в Одесі.
- 150 річчя від дня народження Миколи Яснопольського

• /Ї846-І920? рр./ - видатного українського економіс
та, статистика і Фінансиста.

- 150 річчя початку видання у Відні літературно-науко
вого збірнику "ВЬюк Русинам на обжинки" /1846-1347/.

- 150 річчя опублікування O.f.I .Волинським "Історії Ру- 
сів".
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~ 150 річчя початку видання в Петербурзі п’ятитомних 
"Актов, относящихся к истории Западной России, соб- 
рэянкх и изданных Археографическою Комиссией". /1845- 
1853 рр./.

- 125 річчя від дня народження Олександра Янацького 
/І87І-І943 рр./ - українського біофізика, автора під
ручника практичних вправ з фізики, автора оригінальних 
винаходів в галузі рентгенівського обладнання.

- ±25 річчя створення за ініціативою М.М .Миклухо-Маклая 
науково-дослідної Біологічної станції у Севастополі.

- ICC річчя з дня народження Володимира Залозецького-
Саса . ■ - - історика мистецтва, дійсного чле
на КТ1ІІ.

- 100 річчя початку видання восьмитомник Пам’яток ук
раїнсько-руської мови й літератури - збірників Археог
рафічної комісії НТІІ! /1896-1930 рр./.

- 100 річчя з дня народження Олександра Карпенка .
- українського агронома, тривалий час директора 

Київського Інституту механізації і електрефікації сіль
ського господарства.

- ICO річчя заснування Київського Бактеріологічного Ін- 
ту.

- 100 річчя з дня народження Броніславз Кобилянського -
■ українського вченогочловознавця і педагога, дослідника 
. південно-західних українських /гуцульських/ говірок.
- 100 річчя з дня народження Олександра Кричевського 

/1896-1956 рр./ - українського лікаря-дерматолога, 
тривалий час директора Українського науково-дослід
ного шкіряно-венерологічного інституту в Харкові.

- 100 річчя з дня народження Івана Левицького /1896- 
1952 рр./ - українського археолога, дослідника палео
літу і неоліту України.

- 100 піччя від дня народження Михайла Міщенка - відо
мого українського психіатра і нейрофізіолога, дійсного 
члена ІЇГШ.
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100 річчя з дня народження Андрія Сліпзнського - вче
ного в галузі економіки і організації сільського гос
подарства, деякий час вІце-прзз'Лдента Всеукраїнської
Академії Сільсько-Господарських Наук.

100 річчя відкриття В.Хвойкою пертих пам’яток трипіль
ської культури.
100 річчя від дня народження Констянтина Чеховича - ві
домого українського філолога-славіста.
100 річчя від дня народження Констянтина Штепи /1396- 
1970 рр./ - відомого.українського Історика.
75 річчя початку розробок Ю «Кондратюком в Одесі проекту 
штучного супутника Землі.
75- річчя створення з системі ВУАН Інституту української 
наукової мови /з 1930 р. - Інститут мовознавства/,
75 річам заснування в Харкові Українського каукоьо-дос- 
ліДного інституту експериментальної ветеринарії.
75 річчя заснування Інституту ботаніки ім. М.Г.Холод
ного АН УТОР.
75 річчя заснування "Українського Ботанічного журналу" ■ 
науково-теоретичного журналз Інституту Ботаніки АН УРС? 
75 річчя створення Етнографічної Комісії УАН /1921- 
1932 рр./„~
75 річчя початку видання "Збірника Історично-Фізіологіч
ного Відділу ВУАК" /І92І-І93І рр./» _ р.

73 річчя створення при ВУАН Кабінету Антропологі ї та 
Етнології ім. Ф.Зовка /1921-1934 рр./.
75 річчя заснування музею Антропології та Етнології 
ім. Ф.Вовка при Кабінеті Антропології та Етнології ім.
Ф «Вовка ЗУ АН.
75 річчя заснування при ВУАН Товариства Українських 
Правкиків.
75 річчя створення Української Метеорологічної Служби 
/Укр.МЗТ/.
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=■ 75 річчя відкриття археологом М.Бол?е«і ?. пам’яток 
енаояітичної Усатівської культури*

- 75 річчя заснування лілії всякої дослідної станції са
дівництва ім. Л.Симеренкз. - .

- 5С річчя заснування Ік-ту філософії АН УРСР.
- 50 річчя заскувзкіія науково-дослідного ік-ту фізіо

логії рослин і агрохімії AH ’TCP в. Києві,
- 50 річчя заснування з Вікні лоту /Канада/ Кодовії 

сз. Андрія»
- 25 річчя створення Донецького наукового центру АН УРСР»
- 25 річчя створення Західного наукового центру АН УРСР, 

заснованого у Львові» охопжое Закарпатську, ївако-" 
Фракківську, Волинську, Львівську, Ровенську, Терно
пільську і Чернівецьку об?;.. до складу якого входять 
інститути: Фїзико-мехакїчнвЯ ім. Г.З.Харпенка, Прик- 
ладних проблем механіки й математики. Геології г гео
хімії горючих копалин. Суспільних наук та відділення 
/у Львові/- інститутів економіки, біохімії, ботаніки, 
мистецтвознавства, фольклору та етнографії ім. .'.'.Риль
ського, Львівська наукова бібліотека ім. В.Стефаника. 
Природознавчий музей АН УРСР та ін.

- 25 річчя створення Придніпровського наукового центру 
АН УРСР, який до 1981 р. мав назву Дніпропетровського 
наукового центру АН УРСР.

- 25 річчя створення в Києві Інституту проблем онкології 
ім. Р’.г. ,Клаве”ького АН УРСР /1971 р./„

X XX
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І січня

9 січня

ІЗ січня

ІЗ січня

14 січня

20 січня 
12 лютого

ІЗ лютого

25 лютого

5 о КУЛЬТІТА

~ ICO річчя з дня народження Василя Ілліча Насіяна 
/І „01„1896-26„УІ„1976 рр./ - українського графіка, 
народного художника СРСР /1944 р./, дійсного чле
на Академії Мистецтв С?СР /1947 р./,. Героя Соціа
лістичної Праці /1974 р./; лауреата Державної пре
мії УРСР ім. ?„Г.Шевченка /1954 р„/, Державної 
премії УРСР /1271 р„/„

- 100 річчя від дня народження Степана Васильовича 
Шагайдн /справжнє прізвило - Шагадин/ - /2 „01.1895 
І2.0І.І938 рр./ - українського радянського актора.

- ICO річчя від дня народження Володимира Олександ
ровича Брауна /І3.0І.І896-2І.УИ1.І957 рр./ - україн 
ськогс кінорежисера, заслуженого діяча мистецтв 
УРСР /1554 р./, лауреата Державної премії СРСР 
/1952 р„/.

- 150 річчя з дня народження Василя Петровича Мклора 
довича /ІЗ.01„1846- осінь І9ІІ рр„/ - українського 
Фольклориста і етнографа.

- 125 річчя від дня народження Сильвестра і'катовича 
йричевського /І4.0І,,І87І-30„Ш„І9І8 рр„/ - видат
ного українського письменника, педагога, перекла
дача, громадського діяча нр Буковині.

~ 25 річчя відкриття в Запоріжжі лялькового театру.
- 125 річчя від дня народження Леся /Олекси Семено

вича/ Мар тозичр /І2.П.І87І-ІІ .01.1916 рр./ - ви
датного українського письменника і громадського 
діяча.

- 75 річчя з дня народження Володимира Микитовича 
Вільного /ІЗ.П.І92І—2.Х.І98І рр./ - українського 
письменника.

-125,. річчя від дня .народження Лесі Українки /Лариси 
Петрівни Косач-Квітки/ - /25.П.І87І-І.УШ.І9ІЗ рр./ 
видатної української поетеси і громадської діячки.

- 100 річчя з дня народження Костя Котка /справжнє 
;Ь’.’я - Микола Петрович Любчонко/ - /29.П.І82С- 
1933 рр./ - українського радянського письменника- 
сатирика.

29 лютого
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“ 75 річчя створення музичного комітету ім. Леонто- 
зича /з 1922 р. - Музичне товариства їм. Леонто- 
вича/.

- 75 річчя ухвалення У з’їздом Рад УРСР рішення про . 
запровадження української мови в школах.

- ICO річчя з дня народження Івана Сергійовича Па- 
торжиноького /З .Ш „1896-22 „П.I960 рр./ - визначного 
співака-баса, родом з Катеринославщини, соліста ук
раїнських оперних театрів в Харкові, Києві 1 Одесі, 
професора Київської консерваторії /з 1946 р./.

- ЮС річчя з дня народження Валентини Юхимівни Бжесь- 
кої Дучми/ - Лип.1836-12.01.1977/ - української 
радянської актриси, заслуженої артистки УРСР /з 
1951 р./ та Узбецької РСР /з 1944 р„/. Працювала в 
1325-1938 з театрі “Березіль" /з 1935 - Харків, укр. 
драм, театр ім. Т.Г.Шевченка/, в 1938-1959 рр. - у 
Київському українському драматичному театру ім.
І Ді .Франка.

- 100 річчя з дня народження І пана Лаврентійовича 
Бронзова-Єгсрова /7.Ш.І896-20.П.І963 рр./ - україн
ського радянського співака /драматичний баритон/, 
народного артиста УРС? /з 1946 р./, лауреата Дер-, 
жавної премії СРСР /1952 р„/. В 1925-1959 рр. пра
цював в оперних театрах Києва, Одеси, Дніпропет
ровська, Харкова, Провідні партії: Б .Хмельницький, 
.Мазепа, князь Ігор, Ріголетто /в однойменних опе
рах Данькєвича, Чайковського, Бородіна, Верді/.

- 50 річчя створення в Ужгороді Закарпатської облас
ної філармонії.

- 75 річчя прийняття РНК УРСР декрету про придбання
, для державних музеїв у приватних осіб музейних кош

товностей.
- 100 річчя з дня народження Іллі Аркадійовича Віден

ського /14.111.1893-28.П.1973 рр./ - українського ра
дянського композитора, заслуженого діяча мистецтв 
УРСР /з 1947 р./, автора -пер “Горбоконик" /1936/, 
"Ізасик-Телесик" 1949 рр./, музичних комедій сим- ' 
фонічних творів.
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- 150 річчя від дня народження Андріяна Вікторовича 
Прзхоза /І6.Ш.І846-І4.У.І9І6 рр./ видатного мис
тецтвознавця.

- 100 річчя від дня народження Льва Мойсейовпча Бра
гине ького /23.Ш.І896-І7.Ш.І953 рр./ - українського 
диригента, заслуженого артиста УРСР /1931 р./, зас
луженого діяча мистецтв УРСР /1947 р./.

- 150 річчя з дня народження Георгія Йосиповича Дергача 
/справжнє прізвище - Любимов/ - /23.Ш ,1846-24 .УІ.1900/ 
українського актора та антрепренора.

- 125 річчя з дня народження Ігоря Еммануїловича Гра
бара /25.111.187І-І6.У.I960 рр./ - російського живо
писця і мистецтвознавця українського походження.

- 25 оіччя створення в Івано-Ф ранковеьку обласної 
організації Спілки письменників України.

- 50 річчя прийняття Радою Міністрів УРС? постанови 
про відновлення в Києві діяльності Державної капели 
бандуристів УРСР.

- 75 річчя з дня народження Степана Львовича Кощеного 
/І7.ІУ.І92І-І6.ХП.І977 рр./ - українського радянсь
кого живописця, заслуженого діяча мистецтв УРС?
/1972 р./.

- 100 річчя з дня народження Георгія Антоновича Цапка 
/19,ЇУ.1896-21.УІ.1971 рр./ - українського радянсь
кого театрального декоратора і графіка.

- 100 річчя-від дня народження Івана Корниловича 
Тоцького /24.ІУЦ896-І6XI.1957 рр./ - радянського 
оперного співака-баса, народного артиста УРС?
/1943 р./.

• 75 річчя з дня народження Юрія Степановича Ме
льничука /7.У.І92І-І2.УИ1.І963 гр./ - радянського 
українського письменникя-памфлвтиста родом з 
Станіславщини, активного радянського 1 партійного 
діяча, головного редактора журналу "Ковтань” в 
І95І-І963 рр.
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- 125 річчя з дня народження Василя Сегленовича 
Стефаника /І4.У.І87І-7.ХП.І936 рр./ - видатного 
українського письменника-новеліста.

- 75 річчя з дня народження Миколи Олександровича 
Дашкіева /І6.У.І92І-23.П.І976 рр./ - українського 
радянського письменника-фантаста.

- 125 річчя з дня народження Андрія Івановича Кру- 
лія /27 .У .1871-12 .У. 1948 рр./ - українського на
родного поєта-сатирика»

- 125 річчя з дня народження Юлії Степанівни Шоо- 
таківської /ЗІ.У.1871-12.УП.1939 рр./ - українсь
кої актриси з школи М.Кропивницького.

- 100 річчя з дня народження Прокопа Фєодосійовича 
Канавського /8.УІ.І896-І2.УП.І978 рр./ - україн
ського радянського народного байкаря і читця.

- 50 річчя прийняття Радого Міністрів УРСР постано
ви про заходи по упорядкуванню охорони державних 
заповідників і пам’яток природи на території Ук
раїнської FCP.

- 150 річчя з дня народження їпполіта Карловича 
Альтані /27.06,1896-П „П.1919 рр./ - українсь
кого і російського диригента і хормейстера.

- 50 річчя прийняття Радого Міністрів УРСР рішення 
про передачу польському народу на знак довічної 
дружби коштовностей Львіського книгосховища 
"Оссолінеум'*, "Рацлавської панорами"; картин ви

платних художників, музейних експо..атів та інших
реліквій.

- 100 річчя з дня народження Павла Михайловича 
Кумицького /9.УП.1896-22.УП.1926 рр./ - україн
ського актора і режисера театру "Березіль" 
/1922-1926 рр./.

- 125 річчя з дня народження Філарета Михайловича 
Колесси /І7.УП.Ї87І-З.Ш.І947 рр./ - українського 
фольклориста-музикознавця, композитора, літера
турознавця, академіка АП УРСР /1929 р./, осново
положника українського етнографічного музикознав
ства

17 липня
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~ 100 річчя з дня народження Михайла Васильовича 
Клокова /псевдонім Доленго/ -• /І0.УШ.І896- 
6,Х,І982/ - українського поета,літературного 
критика0 ботаніка в лауреата Державної премії 
СРСР /1952 p./р Державної премії УРСР /1969 р„/ 
в галузі ботанікио •

- 75 річчя з дня народження Миколи Яковича За-
рудного /20.ЭТИо1921- / - українського радян
ського письменника „ драматурга', лауреата Держав
ної премії УРСР ім, Т.Г.Шевченка,. 1978 р.

- 125- річчя від дня народження Василя Григоровича 
Щурата /24.УШ.І87І-27 Дії,1948 рр’./ - видатного 
українського педагога, лїтературознавця„ поета, 
перекладача, дійсного члена НТШ та його голове 
у І9І5-І923 рр., дійсного члена ВУАН /1929 р./„ 
першого ректора Львівського Таємного Університе
ту у І92І-І923 ррі-

- ЮС річчя з дня народження Володимира Яковича 
Гурфінкеля /26.УШ.І893-23ІХП.І978 рр./ - в і до- 
мого українського диригента, кларнетиста’, заслу
женого діяча мпстеїтгв УРС? /1949 рі/і-

- 50 річчя створення у Львові Державного інститу
ту прикладного і декоративного мистецтва!

- 100 річчя з дня народження Золодимира Івановича 
Калина /І9;ІХ;;І896-І4.І„І923'ро./ - відомого ук
раїнського актора $

■ . 75 річчя з дня народження Анатолія Денисовича 
Косматенка /ЗД.І92І-6.ІУ.1975 рр./ - українсь
кого радянського поета, майстра жанру сатиричної 
вірлованої байки.

- 150 річчя з дня народження Івана Семеновича Бі- 
ликовського /З .X $1846-1922 рр,/ - українського 
музичного діяча і композитора-самоука, заснов
ника і першого диригента хору Станіслазоького 
Товариства 'гБоян".

- 100 річчя з дня народження Наталії вхимівчя 
Зовк - українського народного художника, майстра 
народного мистецтва УРСР /1935 р./, майстра з 
лимарства І



го;

15 жовтня - 100 річчя з дня народження Павла Максимовича Ков-
жуна /псевдонім Марія Пеньковська/ - /І5.Х.І896- 
15 .У.1939 рр./ - видатного українського художни- 
ка-графіка', мистецтвознавця, організатора україн
ського мистецтва на Західно-Українських землях, 
співзасновника гуртка Діячів Українського Мистецт
ва /1921 р;/ j Асоціації Незалежних Українських 
Мистецтв /1921 р./ у Львові„

16 жовтня - 125 річчя з дня народження Олександра Григоровича
Мооіна /16 .1871-9.IX.1929 рр./ - відомого опер
ного співака, одного.з засновників української 
опери після революції.

17 жовтня - 300 річчя з дня народження Якова Андрійовича
Марковича /17 .X.1696-20.ІХ.І770 рр./ - видатного 
державного діяча Гетьманщини, письменника, бунчу
кового товариаіа /1721 р./, наказного лубенського 
полковника /1721 і 1723-35 рр./, генерального під
скарбія.

18 жовтня - 175 річчя з дня народження Михайла Сергійовича
Бащилоза /18 „X. 1821-Ю .ХП .1870 рр./ - художника- 
і^-люстратора "Кобзаря” Т .Г.Шевченка /в співав
торстві з Я. де Бальменсм/.

18 жовтня - 100 річчя з дня народження Адольфа Йосиповича
• Страхова /Ярославського/ - /18.X.1896-3.01.1979рр./

відомого графіка і скульптора, народного худож
ника УРОР /1943 р./.

ІЗ листопада- 100 річчя з дня народження Доміана Івановича Ко~ 
зачківського /ІЗ .XI .1896-17.111.1967 рр./ - україн
ського радянського актора і режисера, народного 
артиста УРСР /1954 р./.

.15 листопада- 50 річчя прийняття Радою Міністрів УРСР постано
ви про введення нового українського правопису.

16 листопада- 150 річчя від дня народження Миколи Дьвовяча
Скадовоького /16.XI .1846-10.УІ .1892 рр./ - іні
ціатора і співзасновника Товариства періодичних 
виставок південно-російських художників в Одесі. 
/1890 в./.
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100 річчя від дня народження Михайла Івановича 
Вериківського /20 .XI„1896-14„УІ„1962 рр„/ - 
українського композитора, диригента, педагога, 
заслуженого діяча мистецтв УРСР /1944 р„/„ 
члена Музичного товариства ім, М.ДДеонтовича 
/1921 р„/ і Всеукраїнського товариства револп-

ційних музикантів /1923-1939 рр„/„
ICO річчя з дня народження Віктора Степановича 
Косенка /23 JCI „І896-З.Х.І938 рр„/ -українського 
композитора, піаніста, педагога,-
125 річчя з дня народження Петра Соломоновича 
Столярського /ЗО„XI „1871-29„ІУ. 1944 рр„/ - 
українського скрипаля, педагога, організатора 
першої в СРСР музичної школи-десятирічки в Оде
сі /1933 р„/, названої його ім’ям,
50 річчя створення в Києві Республіканської 
партійної школи при ЦК КП/б/У. В 1948 реорганізо
вано у Виду партійну школу при ЦК КП/б/У.
50 річчя початку післявоєнного голодомору в Ук
раїні „
125 річчя з дня народження Андрія Степановича 
Шеремета /ІЗ ХП.І87І-5 „П.І946 рр„/ - відомого 
українського актора-коміка.
150 річчя з дня народження Миколи Олександровича 
Ярошенка /ІЗ.ХП.1846-7 ,УП.1896 рр./ - видатного 
українського художника, генералз-майора, одного 
з членів товариства "Передвижників", постійного 
учасника /з 1878 р./ його пересувних виставок.
175 річчя з дня народження Алоїза Вячеславовича 
Єдлічки /І4.ХП.І82І-І5.ІХ.І894 рр./ - українсь
кого і чеського музичного п. .агога, піаніста, 
композитора, зідомого збирача українського му
зичного фольклору.
ICO річчя від дня народження Варвари Іванівни 
Чередниченко /16ЛП.1896-22.ІУ.1949 рр./ -' 
відомої української письменниці і педагога.
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19 грудня - 125 річчя з дня народження Миколи Кіндратовича 
Вороного /І9.ХП.І87І-І942 рр./ - українського 
поета, театрознавця, перекладача.

ЗІ грудня - 75 річчя з дім народження Миколи Харитоновича
Козленка - - видатного україн
ського радянського актора, народного артиста 
УРСР /з 1980 р./, з I95G - в Київському театрі 
иного глядача.

XXX
- 1000 річчя завершення будівництва кам’яної Де

сятинної церкви в Києві.
- 300 річчя літописної згадки про Кловський /Сте

панів/ монастир під Києвом.
- 900 років написання пам’ятки літератури "Лист-' 

Володимира Мономаха до Олега Святославича"^
- 425 років написання пам"ятки літератури "Волин

ського Євангелія".
-375 річчя написання І .Борецьким польською мовою 

антиуніатського твору "Протестація".
- 350 річчя видання в Чернігові збірника творів 

Кирила СтаврсБХЕкого "Перло Многоценное".
-325 річчя з дня народження Лаврентія Горіся /1671- 

21.ІУ.1737 рр./ - українського письменника,ос
вітнього і церковного діяча.

- 325 років написання пам’ятки літератури
" Лазарем Барановичєм.

- 325 річчя. початку будівництва Троїцького собору 
Густинського монастиря на Чернігівщині.

-300 річчя початку спорудження в Києві Георгієзсь- 
. ко*го собору Видубецького монастиря в Києві

/1696-1701 рр./.
- 300 річчя створення іконостасу в соборі СвцОра 

у Львові.
~ 300 річчя початку будівництва Трапезної церкви • 

Видубецького монастиря в Києві /І695-І70І рр./.
- 275 річчя будівництва Успенського собору в 

Нозгород-Сівепському.
- 275 річчя початку будівництва архітектором 

С.З.Козиіром будинків пекарні, книжної лавки у 
Києво-Печерській лаврі /І?яІ—1727 рр./, Ковні— 
пінського корпусу, митрополичого будинку /1721- 
І723 W.
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- 250 річчя написання Г.Кониським пам’ятки літератури 
"Воскресенія мертвих".

- 250 річчя початку спорудження архітектором Ї.Г.Ша- 
делем архітектурного пам’ятника "Брами Заборовоь- 
кого" - головного входу в резиденцію митрополита на 
території Оофіївського Собору /1746-1748 рр./,

- 225 річчя початку будівництва /І77І-І794 рр./ архі
тектурного комплексу Почаївської Лаври за проектом 
архітекторів Г.Гофмана, М. і П.Полєйовських І 
Ф.Бульчицького.

- 200 річчя початку створення декоративно-пейзажного 
парну Софіївка в Умані /1796-1805 рр./„

- 175 річчя з дня народження Михайла Димета /1821- 
1890 рр./ - львівського мещанина, купця і мецената, 
одного з пертих постачальників з Великої України 
до Галичини українських літературних творів.

- 175 річчя перебування у Києві О.С .Пушкіна - вели
кого російського поета.

- 175 річчя творчої діяльності в Києві театральної 
трупи М.СДепкіна.

- 150 річчя з дня народження Григорія Максимовича 
Бораховського /1846-1890 рр./ - українського пись
менника і драматурга, лікаря.

- 150 річчя з дня народження Валеріана Боржковського 
/І84Є-І9І9 рр./ - українського етнографа, археоло
га і статистика, комісара УНР у Винниці.

- 150 річчя з дня народження Дмитра Вінцковського 
/І846-І9І7 рр./ - письменника і поета з Галичини, 
співробітника москвофільських часописів, автора 
поезій, оповідань і статей.

- 150 річчя з дня народження Миколи Куманопського 
/1846-1924 рр./ - українського католицького священ
ника, композитора і цитриста.

- 150 річчя з дня народження Луки Снігуре /ІЙ46- 
1928 рр./ - народко-о художника, різб’яра, майстра 
дерев’яного буді: н’ицтва на Ьойкі дая.чі.

- 150 річчя з дня народження Степана Сте‘уроки /.846- 
1883 рр./ - українського актора-коміка, ні до//'о в? 
галицькі сцені



I5G річчя з дня народження Віі?гора Чечота /1846- 
1917 рр./ - музичного критика, піаніста і компози
тора.
125 річчя з дня народження Михайла Біляпського - 
українського ко-чпозитора-аматора в еміграції.
125 річчя з дня народження Миколи Бурачека /1871- 
1942 рр./ - відомого українського художника-!мпро- 
сіоніста.
125 річчя початку роботи виставок товариства "Пере
движників".
125 річчя з дня народження Мирона Гуцдичя /1871- 
1920 рр„/ - диригента Українського Хору в Нью-Йорку, 
організатора перлого українського концерту у Карнегі 
Холл' /19.01.1915 р./.
125 річчя з дня народження Аркаді я Лященка /1871- 
1931 рр./ - історика української літератури, дійс
ного члена Наук. Тоз. ім. Шезчеика, чл.-кор. аН 
СРСР, члена ленінградського Т-ва дослідників україн
ської історії, письменництва та мови.
125 річчя заснування в Харкові міського відділення. 
Російського музичного товариства.
125 річчя з дня народження Дзм’яна Гавриловича Си- 
моненка /1871-20,ІУ.1948 рр./ - відомого кобзаря.
125 річчя з дня народженню Івана Филипчака /1871- 
1945 рр./ - українського галицького педагога і 
письменника.
125 річчя з дня народження Ростислава Угорського 
/І87І-І927 рр./ - відомого актора комічних і дра
матичних ролей.
ІОС річчя виходу поезії І.Франка "Зів’яло листя".
100 річчя заснування в Чернігові музею українських 
старожитностей В.З.Тарновського, на базі якого в 
1925 р. було створено Чернігівський історичний му
зей.
100 річчя з дня народження Івана Атаманця - відомого 
українського диригента у США.
ICC річчя з дня народження Ізака Бабія 
відомого українського художника .•



35

- ICO річчя з дня народження Ярослава Барнича - ук
раїнського композитора, диригента і педагога, який 
працював у Галичині і на Закарпатті#

- 100 річчя з дня кародаення Сттомара Берндта - компо
зитора німецького походжання, який працював в Украї
ні, майстра обробки українських народних пісень,

- 100 річчя з дня народження Тимофія Львовича Бойчука 
/1896-1922 рр./ ~ відомого українського живописця.

- 100 річчя з дня народження Льва Геца - художня, ка- 
графіка, співзасновникз Музею Лемкіаїцини у Сяноку»

- 100 річчя з дня народження Григорія Дяченка - ук
раїнського композитора і співака, соліста ОломОуць- 
кого оперного театру /Чехія/.

- 100 річчя з дня народжжоння Ярослави Музики - ук
раїнського художника-графіка і реставратора, спів- 
засновниці АНУЇЛ.

- 100 річчя з дня народження Олександра Олександро
вича Соколовського /1396-29.УШ.І92Є рр./- - україн
ського письменника, автора історичних романів»

- 100 річчя з дня народження Олександра Стеблинка - 
українського композитора і фольклориста#

- 100 річчя з дня народження Леоніда Хижииського - 
відомого українського книжкового графіка.

- 100 річчя з дня народження Василя Хмурого /Бутанка/ - 
українського журналіста, мистецтвознавця і театраль
ного критика.

- 100 річчя з дня народження Павла Хуторського /Лифя- 
ря/-Д896-І966 рр./ - українського письменника#

- 100 річчя з дня народження Сергія Чмельова /1896- 
1941 рр./ - українського пясьмэнника-гуыориста#

- 100 річчя з дня народження Олександри Шумовсьхої- 
Гораїя /1836-1985 рр./ - української композиторки,
музиканта і педагога.

- 100 річчя з дня народження Олекси Савиньхого /псев
донім Олесь Ясний, Юхим Гедзь/ - /1896-1937 рр./ - 
українського письменника-гуморкста, члена; -орз-гур— 
зої організації Тлуг”.
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- 75 річчя виходу у світ літературних творів "Криваве 
поле" О.Маковея, "Молодість" М„Хвильового, збірок 
"Поезії" і "Червона зима" З.Сосюри.

- 75 річчя заснування в Ужгороді Руського театру то
вариства "Просвіта".

- 75 річчя початку роботи Харківського Героїчного 
театру /I92I-IS22 рр./.

- 75 річчя відкриття в Ялті літературно-меморіального 
музею А.П.Чехова.

- 50 річчя створення в Дрогобичі Заслуженого Прикарпат 
ського ансамбля пісні і танцю "Верховика".

- 50 річчя створонкя в Ужгороді Закарпатського україн
ського музично-драматичного театру.

- 50 річчя заснування Львівського театру ляльок. •
- 50 річчя заснування Пряшівського українського на

родного театру /УНТ/ - державного музично-драматич
ного українського театру Східної Словаччини„

- 25 річчя створення в м. Макіївці Донецького обласно
го російського театру юного глядача.

- 25 річчя відкриття Запорізького художнього музею.
- 25 річчя заснування в Симферополі жіночого вокально- 

хореографічного ансамблю "Таврія",-
- 25 річчя заснування Херсонського театру ляльок.



7 березня

21 травня

IX червня

21 вересня

7 листопада

ОСВІТА.

75 річчя декрету РНК УРСР про створення робіт
ничих факультетів /рабФзків/.
75 річчя створення згідно постанови Раднаркому 
УРСР Всеукраїнської надзвичайної комісії по бо
ротьбі з неписьменністю /ВУНКЛН, "Зсеукрграмче- 
ка"/ на чолі з Г.І .Петрозським.
75 річчя прийняття РНК УРСР постанови про, бо
ротьбу з дитячою безпритульністю,
25 річчя створення в Макіївці Донецька обл./
Інженерно-будівельного інституту.
Х75 річчя з дня народження Дмитра Павловича 
Пильчикова /7„XI .1821-7 Л(.І893 рр./ - педагога 
і громадського діяча, члена Кирило-Мефодіївського 
братства,'одного із засновників Літературного 
/пізніше Наукового/ товариства ім. Т.ГЛевченка,

XXX
275 річчя заснування Харківської Колегії. Зас
нована на базі духовної семінарії в Бєлгороді, 
у 1726 р. перенесена до Харкова як Олов’яно- 
греко-латянська школа, з 1734 р. - Харківська 
колегія - для дітей усіх соціальних станів на 
зразок Києво-Могилянської Колегії. Засновники - 
єпископ б.Тихорський і князь М.Голіцкн.
150 річчя з дня народження Теофіля Груикевича 
/Х846-І9І5 рр,/ - галицького освітнього діяча, 
першого директора української гімназії у Яворові 
/І909-Х9ІЗ рр./.
Х50 річчя з дня народження Констянтиня Лучакеп
ського /І846-І9І2 рр./ - відомого галицького 
педагога, філолога, автора шкільних підручників. 
125 річчя створення у Києві Г.Галаганом в пам’ять 
свого сина Колегії Павла Галагана /I87X-IS20 рр./ 
приватного навчального закладу.
Х00 річчя з дня народження Леоніда Бячинського, 
українського педагога, організатора "Пласту" яя 
Закарпатті у 1923-1929 рр.



зо

.100 річчя з дня народження Іване Вербяного - україн
ського педагога і лексиколога, упорядника в співав
торстві з ЗЛєвоіл англо-україкського і українсько- 
англійського словника /1247-1940 рр./. •
75 річчя заснування Зородяловградського сільськогоспо
дарського інституту.
75 річчя створення Донецького політехнічного інсти
туту.
75 річчя створення в Харкові масового добровільного 
товариства "Друг дітей" /І9ДІ-І235 рр./ для участі у 
боротьбі з безпритульністю.
75 річчя створення Запорізького медичного інституту, 
заснованого як Хіміко-йармацавтичний інститут в Оде
сі на базі Вищих жіночих курсів. У 1958 - переведений 
до Запоріжжя.
75 річчя створення Кам’янець-ІІодільського сільсько
господарського інституту.
75 річчя заснування Харківського фармацевтичного ін
ституту.
5С річчя створення в Києві Вищої партійної школи при. 
ЦК Компартії України /ЗХШ/ - вищого партійного нав
чального закладу УРСР.
50 річчя заснування Львівського сільськогосподарсь
кого інституту.
25 річчя створення Тернопільського фінансово-еконо
мічного інституту на базі фінансово-економічного фа
культету Київського інституту народного господарства.



2 січня

березень

березень 
2 вересня

28 вересня

вересень

12 жовтня

21 грудня

89.

7. ПРОВІДНІ ПІДПРИЄМСТВА, УСТАНОВИ, ПІДПРИЄМЦІ.

- 175 річчя з дня народження Платона Федоровича 
Симиренка /2 .QI .1821-26 „01.1863 рр„/ - україн
ського цукрозаводчика, відомого мецената.

- 75 річчя створення у Запоріжжі на базі націона
лізованих в 1918 році підприємств заводу сільсько
господарських .машин "Комунар”.

- 25 річчя початку спорудження Чорнобильської АЕС.
- 125 річчя'початку діяльності першого в країні 

акціонерного земельного банку, який був засно
ваная в Харкові /статут банку затверджений
4 травня 1871 року/.

- 73 січня створення Української Економічної Ради 
/2G.1X.I92I-IS4I рр./ - органа планово-економіч
ного управління при РНХ УРСР.

- 75 річчя створення Головного управління архівів 
при Наркомосвіті УРСР.

- 75 річчя створення Всеукраїнської контори Дер
жавного банку.

- 25 річчя введення в дію Київської ТЕЦ-5 - однієї 
з найбільших в країні.

XXX

- Ї25 річчя завершення будівництва залізниці 
Київ-Одеса.

- 100 річчя початку будівництва Зороииловградсь- 
кого паровозобудівного заводу /1896-IS00 рр./.

- 100 річчя заснування німецькою їірпов В.Фіпнер
і К.Гампер заводу по виробництву обладнання для 
вугільної промисловості в м. Краматорську Донець
кої обл. Зараз - СтарокраматирськиЯ мадинобудіва
льний завод ім. С.Орджочікідзо.

- 75 річчя створення Держпла.чу УРСР - союзно-рес
публіканського органу, який здійснював державне 
планування економічного і соціального розвитку 
УРСР т контроль за виконання:/! народногосподарсь
ких планів.

- 75 річчя стг воння Радіотелеі'роїкого агегст?" 
у кра ї нм /Рад ау /.



AC

- 75 річчя лід дня народження Петра Яци'ка - підприємця 
1 мецената української науки в Канаді і США.

- 50 річчя початку роботи в Харкові підприємства 
електротехнічної промисловості "Злектроважмаш” ім. 
В.І .Леніна /спочатку як завод по виробництву тепло
возного устаткування /ХЕГЗ/.

- 50 річчя початку будівництва в м. Миколаєві судабу- 
дівного заводу "Океан".

- 50 річчя початку будівництва газопроводу Дагаава- 
Київ /1946-1948 рр./,

- 50 річчя створення Донецького науково-дослідного 
вугільного інституту.

- 25 річчя заснування Інституту цивільного сільського 
будівництва - науково-дослідної і проектної установі 
Держбуду УРСР.



З-• ЗЗДАВНИЦТЗА. І ПРЕСА

ЛЮТИЙ

І березня 
9 квітня

квітень

6 липни

~ 75 річчя початку видання в Харкові літературно-мис
тецького журнала "Шляхи мистецтва".

- 50 річчя заснування газети "Львовоька правда".
- 75 річчя початку видання у Відні яоденної газети 

"Наша правда" /9.ІУ .1921-11.УШ. 1923 рр./ - цент
рального органу Комуністичної партії Східної Гали
чини.

- 75 річчя початку видання в Харкові інформаційного 
журналу "Известия цК КП/б/У" /з І2.ІП.І923-видавав- 
ся як україномовний, з березня 1930 - "Партактивіст"/

- 100 річчя від дня народження Івана Тиктора - відо
мого українського видавця, власника концерну "Ук-

_ваїнська Преса” у Львові.
XXX

- 125 річчя початку видання у Львові газети робіт- 
ників-друкарів "Літера".

- 125 річчя початку видання І.Наумовичем "Науки” - 
ілюстрованого популярного місячника для селян, 
москвофільського напряму.-

-• 125 річчя виходу популярного політичного двотиж- ■ 
иевика москвофільського напряму "Русская Рада".

- 125 річчя початку видання в Ужгород? сатиричної 
газети "Сова".

- ICO річчя з дня народження Івана Кедрина /псевдо
нім Івана Рудницького/ - українського журналіста
і політичного діяча з Галичини, члена ЦК ЗСІЛО, ба
гаторічного секретаря Товариства письменників і 
журналістів у Львові.

- ЮС річчя з дня народження Павла Кукурузи - редак
тора, видавця і освітнього діяча на Закарпатті;

- 75 річній з дня народження Михайла Борецького /1921/- 
видавця українських кніг в еміграції - в Регенсбурзі 
і Нью-Йорку*

- 75 річчя початку видання ЛіКренжзловським у Львові 
гумористично-сатиричного ілюстрованого двотижневи
ка "Будяк" /1Э21-1922 рр./.
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75 річчя початку видання в Харкові /з 1934 рі- у Києві/ 
української радянської щоденної газети "Вісті ВУЦВК" 
/І92І-І94І рр„/ - органу Всеукраїнського Центрального • 
Виконавчого Комітету /з IS37 р. - Верховної Ради УРСР/. 
Пега і головні' редактори В.Блакит.чий та Є.Касьяненко,
75 річчя видання у Львові української нелегальної га~ 
зети "Галицький комуніст" /2 номери/ - органу Компартії 
Східної Галичини,
75 річчя початку видання у Львові українського тижне
вика "Воля Народу",
75 річчя початку видання в Канапі Т.Томашевським ук
раїнської ілюстрованої гумористичної газети "Гарапник" 
/І92І-І934 рр./.
75 річчя початку видання у Львові українського ілюстро
ваного журналу "Господарсько-кооперативний Часопис" 
/І92І-І944 рр./,
75 річчя початку видання у Чернівцях української -гро
мадсько-політичної газет;: "Громада" - органу лізої 
групи соціал-демократів.
75 річчя початку видання в Нью-Йорку /СІЛА/ карпато- 
руської-газети "День-Деи," /І92І-І327 рр,/', що друку
валася латинським шрифтом,
75 річчя початку видання української інформативної 
газети "Запорізька Думка" /І92І-І923 рр,/, що вихо-. 
дила для інтернованих військовослужбовців УНР в табо
рах у Задовицях-СтшалкОЕІ-Щипюрні/Іїольща/.
75 річчя початку видання в Ужгороді українськбго дво
тижневика "Зоря" /І92І-І93І рр,/ - органу Підкарпат
ського Народопросвітнього Союзу,
75 річчя початку- видання у Станіславі /Івано-Франков- 
ську/ українського критико-бібліографічного журналу 
"Книжка" /І92І-І923 рр,/,
75 річчя початку видання в Харкові радянського дво
тижневика "Кооперативний Бюллетень" - органу БУКОС5ІС- 
пілки /1921-1925 рр„/„
75 річчя початку видання у Львові ілюстрованого жур
налу Українського Пласту "Молоде Ниття" /І92І-І930 рр./
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- 7b річчя початку видання у шукачеві "Народної Школи" - 
педагогічного місячника русофільського напрямку, ор
гана Учительського Товариства Підкарпатської Русі.

- 75 річчя початку діяльності видавництва популярних 
книжок у Коломиї "ОКА" /I92I-I92S рр./.

- 75 річчя початку видання в Києві української радянсь
кої газети "Пролетарська правда" /І92І-І943 рр./ - 
органу Київського обкому КП/б/У’. З 1943 р„ - "Київсь
ка г.разда"о-

- 75 річчя початку видання у Чернівцях літературно-гро
мадського журналу "Промінь" /І92І-І923 рр./.

- 75 річчя видання "Релігійно-Наукового Вісника" - пра
вославного журналу, якай'вадзвався Братством св. Пок
рови у І92І-І923 рр. для інтернованих солдатів УНР у 
таборах Олександрові Куявському і Шигппрні /Польща/.

- 75 річчя початку видання в Пєремияиіі "Робітничої га
зети” - першого легального органу ЦК Комуністичної 
партії Східної Галичини /24;УП„-30.Х.І92І рр./.

- 75 річчя заснування з Харкові Українського радянського 
кооперативного видавництва "Рух" /І92І-І933 рр„/.

- 75 річчя виходу у Відні місячника "Соборна Україна" 
/І92І-І922 рр / - заснованого В.Вишиваним /редактор
ів „Андрі євсьадй/.

- 75 річчя заснування в Симферополі видавництва ”Гавр)я" 
під назвою "Крнмиздат".

- 75 річчя початку видання наукового квартальний?. "Ук
раїнського Ботанічного Буряалу" - органу Інституту 
Ботаніки АН УРСР. В 30-ті роки - ЙЙурнал Інституту 
Ботаніки У АН", з 1940 р.- "Ботанічний журнал",

- 75 річчя виходу у Варшаві "Української Трибуни" /тра
вень 1921 - березень 1922 / - українського громадсько- 
пол і тк иного ТИЖНвЗИ їй).

- 75 річчя виходу в Станіславі /Івано-іранковську/ по
діти ко-економічного тижневика "Українське Уиття" 
/І92І-І923 рр./.~

- 75 річчя початку роботи в Берліні українського надав.» 
ництза "Українське Слово" під козівництвом його радак™ 
топа і дисектопз 3;Кузоля. /І92І-І92Є рр./.
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- 75 річчя заснування у Львові колишніми військовослуж
бовцями УСС І УГА видавничого кооперативу "Червона 
Калька", завданням якого було збирання І видання мате
ріалів,- документів, спогадівз українських визвольних 
змагань та періоду української державності. Ліквідо
ваний у 1939 р; Відновлений в 1949 р. у Нью-Йорку 
заходами П „Постолика

- 50 річчя початку видання в Німеччині українського 
суспільно-політичного щомісячного журналу "Визвольна 
Політика" /1946-1949 рр./ - органу Проводу Закордон
них частин ОУН.

- 50 річчя початку віщання в Лювені /Бельгія/ українсь
кого щомісячного журналу "Голос Христа Чоловіколюбця".

- 50 річчя початку видання в Аугсбурзі українського що
місячного журналу "Громадянка" /1946-1950 р ../ - ор
гану Об’єднання Українських К і нок на еміграції /07?/.

- 50 річчя початку видання в Мюнхені українського щомі
сячного журналу. "До зброї" - органу військово-політич
ної думки українських військово-службозців, що вид - 
вався Військовим Центром, згодом Місії УПА при Закор
донному представництві УГВР;

- 50 річчя видання "Єпархіального Вісника" Російської 
Православної Церкви - україномовного часопису, органу 
Львівоько-Тернопольської єпархії;

- 50 річчя початку видання в Аугсбурзі /№Н/ українсь
кого літературно-мистецького журналу "Заграва" - ор
гану Спілки Українських Письменник.а і Журналістів у 
Німеччині.

- 50 річчя заснування в Мюнхені пластового видавництва 
"МоДоде Ниття".

- 50 річжц заснування в Мюнхені Об’єднання Працівників 
Дитячої Літератури /СЛДїї/ ім. Л.Глібова /з Ї95Ї р. - 
у Ныо Яорку-, з 1954 р, - у Торонто/.

- 50 річчя заснування академіком В.П.Філатовим "Офталь
мологічного жчрналу".

- 50 річчя виходу "Православного Вісника" - органу Ро- . 
сійської Православної Церкви, виходив у Львові україн
ською мовою у 1946-1968 рр., в 1968 рї - у Києві.
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- 50 річчя виходу журналу "Радянська жінка".
- 50 річчя початку видання у Гановврі І.Саіпгой збір

ників "Україна і Світ" /1946-1969 рр./„ Всього - 28,
- 25 річчя початку видання щоквартальника "Служба побу

ту України".
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8-Ю
березня

березень

24 квітня 
11-27

Жовтня

яовтень

9.- РЕЛІГІЯ І ЦЕРКВА.

- 400 річчя укладення Брестської Унії /1596 р./.
- 50 річчя так званого Львівського уніатського церков

ного собору, якиґ під тиском комуністичного режиму 
прийняв рішення про ліквідацію Брестської церковної 
унії, розриву з Ватіканом і об’єднання з російською 
православною церквою.

- 50 річчя закритого процесу проти греко-католичької 
ієрархії на чолі із митрополитом Я .Сліпій.

- 350 річчя укладення Ужгородської церковної унії.
- 75 річчя утворення на Церковному соборі у Києві Ук

раїнської автокефальної православної церкви на чолі 
із митрополитом ВЛииківоькимі

400 річчя укладання Брестської Унії /1596 р./. 
ххх

- 625 річчя відновлення діяльності Галицької православ
ної митрополії.

- 275 річчя написання Феофаном Прокоповичем "Духовно
го регламенту", який визнана? статус Святішого Си
ноду, найвищого церковного управління в Росії та 
Україні.

- 275 річчя з дня народження Д вида Нащинського /Ла— 
нила/ /1721-1793 рр./ - вченого, письменника і цер-

. ковного діяча, ректора /1758-1759 рр./ Київської 
Академії, архимандрита кількох монастирів в Україні, 
і Білорусії, пропагандиста філософії Хрпстіана Воль-

. фа; .
- 225 річчя з дня народження Пилипа Філіціана шумбор- 

ського /1771-1851 рр./ - українського церковного дія
ча, ваісиліанина, єпископа холмського /з Т828 р./і;

- 2С0 річчя відкриття в Острозі Волинської духовної 
семінарії.

- 200 річчя від дня народження Томи Волинського /т796- 
і869 рр./ - цорковного діяча на Галичині, багато
річного члена капітулу Перемишльської єпархії, Пере
мишльського епіскопа!
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175 річчя з дня народження Юстина Зелоховського /1821- 
1910 рр./ - греко-католицького священника, учителя гім- 
назі ї у Перемишлі, співробітника москвофільських видань 
в Галичині.
175 річчя від дня народження ТеоФіла Павликіва /1821- 
1905 рр./ - галицького громадського діяча» почесного 
крилощанина митрополичої капітули, пароха Волоської 
Церкви у Львові, посла до галиційського сейму у 1881; 
1868, 1873 рр„, провідного діяча товариства "Руська 
Рада" у Львові /з 1870 р„/.
175 річчя з дня народження Антона Петрушавича /1821- 
Ї9ІЗ рр./ - греко-католицького священника, церковного 
і політичного діяча» історика'» археолога, філолога, 
етногоафа; крилощанина митрополичого капітулу /з Ї86І р^/ 
і співзасновника /1848 р./ Головної Руської Ради і 
"Галицько-Руської Матиці "• визначного члену "Собору 
Руських Учених"; посла до галицького сейму /1861- 
1877 рр./ та посла до австрійського парламенту у 
1873-1878'рр.
175 річчя з дня народження Иосифа Сзмбратовичо /1821- 
1900 рр./ - галицького церковного діяча» галицького 
митрополита /І8Г’9~І882 рр./» префекта Духовної Семі
нарії у Львові /з 1850 р./, віце-ректора Греко-като- 
лицької Семінарії у Відні /з 1852 р./, професора0ВЯ_ 
того Письме у Львівському ун-ті /з I860 р./.
150 річчя з дня народження Теодосія Злоцького /1846- 
1926 рр./ - греко-католицького священника, письменни
ка і поета, збирача народної творчості.
125 річчя з дня народження Івана Ардапа /І87І-І940 рр./- 
ітеко-католицького священника, громадського діяча з 
СшА, одного з перших організат< ів допомогових і ос
вітніх товариств українських робітників у цій країні,
125 річчя з дня народження Касіяна Бриндяана /1071- 
1946 рр./ - наркозного діяча на Буковині у 1300- 
1940-х роках, протоірея і кафедрального проповідника
в Чернівцях, автора "Літургїки* українсько® мовся.
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- 75 річчя створення Братства св. Покрови - релігійного 
об'єднання, яке служило духовним потребам українським 
православним військовослужбовцям, що знаходилися в та
борах .для Інтернованих на території Польщі»

- 50 річчя заснування в Мюнхені Богословсько-Педагогічної 
Академії» У 1947 р» перетворена на Богословську Ака
демію Української Автокефальної Православної Церкви,-

- 50 річчя створення в Аргентині. Братства св. Покрови 
УАПЦ - церковного товариства правослазнт: українців"-

- 50 річчя заснування у Вінніпезі /Канада/ Колегії
св» Андрія - приватної "деномінаційної" школи Україн
ської Греко-Прпвославної Церкви в Канаді .-

ї грудня - 400 річчя з дня народження Петра Симеоновича Могили.
/ЗІ»ХП.1596-11.01„1647 рр./ - визначного церковного 1 
культурного діяча АУЛ ст„, митрополита Київського 1 
Галицького /з 1632 р./ вихідця з молдавського княжого 
ролу, сина Симеона Могили, господаря Валах!ї /1601—
Ї607 рр./ і Молдавії /1607-1709 рр./»
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8 жовтня

10. ФІЗКУЛЬТУРА І СПОРТ.

- І25-р1ччя від дня народження Івана Максимовича 
Підсудного /8.Х. 1871 - 8.УШ.І949 рр./ - україн
ського спортсмена, професійного борпя, заслуже
ного артиста РРФСР /1939 р./, заслуженого майстра 
спорту СРСР Д945 р./.
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