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СІЧЕНЬ 

1 січня – 135 років тому було засновано газету «Буковина» (1885) 

1 січня – 70 років від дня народження українського поета, 

перекладача, літературознавця, директора літературно-меморіального 
музею О. Кобилянської, заслуженого працівника культури України 

Володимира Вознюка (1950). Народився у селі Киселиці 
Путильського району. 

7 січня – 75 років від дня народження журналіста, краєзнавця 

Юхима Гусара (1945). Народився у селі Ломачинці Сокирянського 
району. 

10 січня – 70 років від дня народження художника Володимира 

Солдатова (1950-2009) 

13 січня – 65 років від дня народження релігієзнавця, 
літературознавця, доктора філологічних наук, професора завкафедри 
ЧНУ ім. Ю.Федьковича Володимира Антофійчука(1955)  

15 січня – 170 років від дня народження румунського письменника 

Міхая Емінеску (Емінович) (1850-1889). Народився у місті 
Ботошани (Румунія). 

23 січня – 55 років від дня народження художниці Наталії 

Ярмольчук (1965-1999). Народилася у місті Чернівці. 

25 січня – 75 років від дня народження художника, ювеліра Манолія 

Руснака (1945). Народився у селі Митків Заставнівського району. 

28 січня – 115 років від дня народження художника Павла 

Борисенка (1905-1993) 

ЛЮТИЙ 

3 лютого – 65 років від дня народження художника Олександра 

Літвінова (1955). Народився у місті Чернівці. 

3 лютого – 75 років від дня народження співака Любомира Руснака 
(1945). Народився у селі Дубівці Кіцманського району. 

4 лютого – 85 років від дня народження історика Юрія Макара 
(1935)  
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6 лютого – 60 років від дня народження фольклористки, 

народознавиці, педагога Елеонори Скіпор (1960). Народилася у селі 
Нижні Петрівці Сторожинецького району. 

17 лютого – 80 років від дня народження краєзнавця, фольклориста, 
колекціонера, бібліотекаря Мірчі Мінтенка (1940). Народився у місті 
Чернівці. 

18 лютого – 70 років від дня народження художника Володимира 

Краснова (1950) 

23 лютого – 85 років від дня народження українського режисера 
Анатолія Литвинчука (1935-1993) 

25 лютого – 95 років від дня народження актора, режисера 
Костянтина Артеменка (1925-2006) 

28 лютого – 105 років від дня народження артиста, директора 

Чернівецької обласної філармонії (1959-1975) Гната Климчука 
(1915-2006) 

БЕРЕЗЕНЬ 

4 березня – 71 рік від дня народження видатного українського 
композитора, лауреата Національної премії України ім. Т.Шевченка, 

Героя України Володимира Івасюка (1949-1979). Народився у місті 
Кіцмань. 

7 березня – 95 років від дня народження педагога, публіциста, 
фольклориста Миколи Зінчука (1925-2012) 

9 березня – 140 років від дня народження вченого, мовознавця, 
громадського діяча Василя Сімовича (1880-1944) 

9 березня – 90 років від дня народження поета-сатирика Романа 

Болюха (1930-2014) 

13 березня – 80 років від дня народження художника Валерія 

Жаворонкова (1940). Був директором Вижницького училища 
декоративно-прикладного мистецтва ім. М. Шкрібляка (1981-1985) 

13 березня – 180 років від дня народження доктора права першого 
ректора Чернівецького університету ім. Ю. Федьковича Костянтина 

Томащука (1840-1889). Народився у місті Чернівці. 
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14березня – 85 років від дня народження художника, педагога, 

науковця, етнографа Едуарда Жуковського (1935-2000). Був 
директором Вижницького училища декоративно-прикладного 
мистецтва ім. М. Шкрібляка (1973-1983) 

28 березня – 95 років від дня народження українського оперного 

співака, режисера, народного артиста України, лауреата Національної 

премії УРСР ім. Т.Шевченка, Героя України Дмитра Гнатюка (1925-
2016). Народився у селі Мамаївці Кіцманського району. 

28 березня – 90 років від дня народження поета, краєзнавця, педагога 
Василя Гандзія (1930-2019). Народився у селі Романківці 
Сокирянського району.  

КВІТЕНЬ 

14 квітня – 155 років від дня народження художника історичного 
жанру Миколи Івасюка (1865-1937). Народився у місті Заставна. 

14 квітня – 90 років від дня народження літературознавця, педагога, 

культурно-просвітницького діяча Миколи Юрійчука (1930-2014). 
Народився у місті Вашківці Вижницького району. 

19 квітня – 75 років тому було засновано Літературно-

меморіальний музей Юрія Федьковича у Чернівцях (1945) 

23 квітня – 95 років від дня народження доктора філологічних наук, 
професора Анатолія Волкова (1925) 

27 квітня – 70 років від дня народження народної актриси Тамари 

Кільчицької (Артеменко) (1950) 

ТРАВЕНЬ 

4 травня – 80 років від дня народження румунського 
літературознавця, фольклориста, письменника, доктора філологічних 

наук, професора Григорія Бостана (1940-2004). Народився у селі 
Буденець Сторожинецького району. 

5 травня – 184 роки від дня народження українського письменника, 

композитора Сидора Воробкевича (1836-1903). Народився у місті 
Чернівці. 

7 травня – 245 років тому укладено Австро-Турецьку конфесію про 
приєднання Буковини до Австрії. 
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8 травня – 130 років від дня народження єврейського поета, прозаїка, 
драматурга Мойсея Альтмана (1890-1981) 

9 травня – 90 років від дня народження скульптора Анатолія Скиби 
(1930-2001) 

12 травня – 155 років від дня народження першої жінки-лікарки, 
докторки медицини Софії Окуневської-Морачевської (1865-1926) 

16 травня – 170 років від дня народження лікаря, хірурга Івана 

Мікулича-Радецького (1850-1905). Народився у місті Чернівці. 

18 травня – 140 років від дня народження письменника-байкаря 
Еліезера Штейнбарга (1880-1932) 

25 травня – 110 років тому було відкрито перший у Чернівцях і на 

Буковині Дитячий шпиталь ім. Мозеса і Хани Сари Фішерів 
(1910) 

ЧЕРВЕНЬ 

5 червня – 110 років тому було відкрито Німецький народний дім у 
Чернівцях (1910) 

5 червня – 100 років від дня народження українського композитора, 

заслуженого діяча мистецтв України Степана Сабадаша(1920-2006). 
Народився у селі Ванчиківці Новоселицького району. 

8 червня – 85 років від дня народження бібліотекаря Ніни 

Абрамович (1935). Була директором Чернівецької обласної 
бібліотеки для дітей (1972-1992) 

9 червня – 75 років від дня народження художника аматора Івана 

Гемері (1945) 

15 червня – 79 років від дня народження українського кіноактора, 
сценариста і режисера, заслуженого артиста України, лауреата 

Національної премії України ім.Т.Шевченка Івана Миколайчука 
(1941-1987). Народився у селі Чортория Кіцманського району. 

15 червня – 85 років від дня народження різьбяра, майстра з обробки 

металу Степана Ковалюка (1935). Народився у селі Самушино 
Заставнівського району. 
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19 червня – 80 років від дня народження хорового диригента, 

гончара, громадського діяча Івана Гончара (1940). Народився у селі 
Коболчин Сокирянського району. 

22 червня – 80 років від дня народження українознавця, релігіє- 
знавця Йосипа-Тодосія Сележана (1940-2006). Народився у селі 
Банилів Вижницького району.  

27 червня – 70 років від дня народження художника-графіка Олега 

Любківського (1950). Народився у місті Чернівці. 

28 червня – 150 років від дня народження українського 

фольклориста, етнографа, педагога Петра Нестеровського (1870-
1932). Народився у селі Каплівка Хотинського району. 

28 червня – 80 років тому було приєднано Північну Буковину та 

Хотинщину до складу СРСР (1940) 

ЛИПЕНЬ 

10 липня – 70 років від дня народження літературознавця, 
перекладача, доктора філологічних наук Петра Рихла (1950). 
Народився у селі Шишківці Кіцманського району. 

12 липня – 70 років від дня народження художника-живописця, 

майстра фотографії, інсталяції Броніслава Тутельмана (1950). 
Народився у місті Чернівці.  

14 липня – 70 років від дня народження художника декоративно-

ужиткового мистецтва, заслуженого майстра народної творчості 
України Олександра Дідика (1950). Народився у селі Киселів 
Кіцманського району. 

15 липня – 140 років від дня народження українського письменника, 

публіциста, педагога-просвітянина, громадського діяча Сергія 

Канюка (1880-1945). Народився у селі Хлівище Кіцманського 
району.  

21 липня – 80 років від дня народження письменника, 
літературознавця Івана Бурмея (1940). Народився у селі Рукшин 
Хотинського району. 

24 липня – 125 років від дня народження оперного співака Ореста 

Руснака (1895-1960). Народився у селі Дубівці Кіцманського району. 
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26 липня – 80 років від дня народження української письменниці 
Тамари Севернюк (1940) 

30 липня – 80 років від дня народження скульптора Дмитра 

Горшковського(1940). Народився у місті Чернівці. 

31 липня – 100 років від дня народження актора Омеляна Савки 
(1920-2005). 

31 липня– 75 років від дня народження українського акордеоніста, 

Народного артиста України Яна Табачника (1945). Народився у 
місті Чернівці. 

СЕРПЕНЬ 

1 серпня – 70 років від дня народження поета, байкаря, видавця 

Омеляна Лупула (1950). Народився у селі Рідківці Новоселицького 
району. 

2 серпня – 80 років тому було приєднано Південну Бессарабію і 

Північну Буковину до Української РСР (1940) 

6 серпня – 60 років від дня народження скульптора Івана Салевича 
(1960) 

7 серпня – 80 років тому була створена Чернівецька область (1940) 

8 серпня – 186 років від дня народження видатного українського 

письменника, громадського діяча Осипа-Юрія Федьковича (1834-
1888). Народився у селі Сторонець-Путилів (нині смтПутила) 

26 серпня – 85 років від дня народження літературознавця, 
мистецтвознавця, публіциста Анатолія Добрянського (1935-2003) 

26 серпня – 70 років від дня народження історика, краєзнавця, 

громадсько-політичного діяча Аркадія Мойсея (1950). Народився у 
селі Тарасівці Новоселицького району. 

28 серпня – 130 років від дня народження українського поета 
Дмитра Загула (1890-1944). Народився у селі Мілієво Вижницького 
району. 

ВЕРЕСЕНЬ 

1 вересня – 85 років від дня народження музиканта, композитора, 
диригента Леоніда Затуловського (1935-2018) 
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6 вересня – 145 років від дня народження педагога, письменника 

Михайла Дашкевича (1875-1948). Народився у селі Киселиці 
Путильського району. 

10 вересня – 65 років від дня народження поета, літературознавця, 
педагога, професора Бориса Бунчука (1955). Народився у селі Нові 
Бросківці Сторожинецького району.  

13 вересня – 25 років тому розпочав діяльність Чернівецький 

обласний меморіальний музей Володимира Івасюка (1995) 

15 вересня – 65 років від дня народження громадського діяча, 

композитора Мар’яна Гаденка (1955). Народився у місті 
Сторожинець. 

17 вересня – 140 років від дня народження педагога, письменника 

Іларія Карбулицького (1880-1961). Народився у селі Горішні 
Ширівці Заставнівського району. 

27 вересня – 75 років від дня народження румунського письменника 
Буковини Васіле Терицану (1945). Народився у селі Нижні Синівці 
Глибоцького району. 

ЖОВТЕНЬ 

1 жовтня – 15 років тому було засновано Чернівецьку 

муніципальну бібліотеку ім. Анатолія Добрянського (2005) 

4 жовтня– 145 років тому було засновано Чернівецький 

національний університет ім. Ю. Федьковича (1875) 

4 жовтня – 115 років тому було відкрито споруду Чернівецького 

академічного музично-драматичного театру ім. О. Кобилянської 
(1905) 

6 жовтня – 90 років від дня народження вишивальниці Фрозини 

Гулей (1930-2013). Народилася у селі Чорногузи Вижницького 
району. 

12 жовтня – 75 років від дня народження мистецтвознавиці Тетяни 

Дугаєвої (1945) 

16 жовтня – 85 років від дня народження фольклориста, 
музикознавця, композитора, педагога Кузьми Смаля (1935-2012) 
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16 жовтня – 85 років від дня народження літературознавця, поета-
гумориста, байкаря Андрія Фаріона (1935-2016) 

20 жовтня – 100 років від дня народження української актриси 
Валентини Безпольотової (1920-1973) 

21 жовтня – 60 років від дня народження журналіста, науковця, 

етнографа, доцента Чернівецького національного університету ім. 
Ю.Федьковича Ігоря Чеховського (1960-2007) 

22 жовтня – 110 років від дня народження поетеси Параски 

Амбросій (1910-1997). Народилася у селі Задубрівка Заставнівського 
району. 

30 жовтня – 60 років від дня народження літературознавиці, 
докторки філологічних наук, професорки Лідії Ковалець(1960) 

ЛИСТОПАД 

1 листопада – 145 років від дня народження громадсько-культурного 

діяча, педагога, редактора, члена товариства «Руська бесіда» Теофіла 

Бриндзана (1875-1962). Народився у селі Товтри Заставнівського 
району. 

3 листопада – 102 роки тому відбулося Буковинське народне віче 
(1918) 

6 листопада– 95 років від дня народження художниці декоративно-

ужиткового мистецтва, заслуженого майстра народної творчості 
УРСР Олени Француз (1925) 

23 листопада – 100 років від дня народження німецького поета і 
перекладача Пауля Целана (1920-1970). Народився у місті Чернівці. 

25 листопада – 105 років від дня народження письменника, педагога 
Степана Снігура (1915-1995). Проживав в Хотині. 

27 листопада – 157 років від дня народження відомої української 

письменниці Ольги Кобилянської (1863-1942). Народилася у місті 
Гура-Гуморулуй на Буковині. 

ГРУДЕНЬ 

2 грудня – 115 років тому відбулося відкриття Польського 

народного дому (1905) 
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7 грудня – 90 років від дня народження поета Миколи Палагути 
(1930-1988) 

13 грудня – 95 років від дня народження журналіста Михайла 

Ревуцького (1925-2018). Народився у селі Плоска Путильського 
району. 

28 грудня – 80 років від дня народження звукорежисера Василя 

Стріховича (1940-2014) 

31 грудня – 135 років від дня народження громадського діяча 
жіночого руху на Буковині Ольги Гузар (1885-1945) 

Події, точні дати яких не встановлено 

175 років від дня народження українського художника Юстина 

Пігуляка(1845-1919). Народився у селі Мамаївці Кіцманського 
району. 

75-річчя заснування Чернівецького міського палацу дітей та 

юнацтва (1945) 

Квітень – 30-річчя створення дуету «Писанка» (1990) (Оксана 
Савчук, Іван Кавацюк) 

Вересень – 80 років тому була заснована Чернівецька обласна 

наукова універсальна бібліотека ім. Михайла Івасюка (1940) 

Жовтень – 612 років першої письмової згадки про місто Чернівці 
(1408) 

Листопад – 80-річчя Чернівецького училища мистецтв ім. С. 

Воробкевича (1940) 

Грудень – 80-річчя  заснування Учбово-методичного центру 

культури Буковини (1940) 
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