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СІЧЕНЬ 

1 січня – 65 років від дня народження журналіста, публіциста, 

письменника Анатолія Томківа (1954). Народився в селі Конятин 

Путильського району. 

8 січня – 105 років від дня народження українського письменника, 

перекладача, дослідника історії Буковини Омеляна Масикевича 

(1914-2002). Народився в селі Неполоківці Кіцманського району. 

9 січня – 160 років від дня народження українського культурного і 

громадського діяча, філолога Степана Смаль-Стоцького (1859-1938) 

11 січня – 95 років від дня народження актора, режисера, 

громадського діяча Тараса Рідуша (1924-2008) 

11 січня – 80 років від дня народження українського художника 

монументально-декоративного мистецтва Івана Віхренка (1939-2004) 

13 січня – 90 років від дня народження композитора Василя 

Михайлюка (1929-2003). Народився в містечку Вашківці 

Вижницького району. 

13 січня – 90 років від дня народження педагога, літературознавця, 

перекладача Миколи Богайчука (1929-2006). Народився в селі 

Подвірне Новоселицького району. 

15 січня – 135 років від дня народження українського письменника 

Володимира Карбулицького (1884-1908). Народився в селі Горішні 

Ширівці Заставнівського району. 

19 січня – 80 років від дня народження українського поета Віталія 

Колодія (1939-2016) 

22 січня – 135 років тому було засновано товариство «Український 

Народний Дім в Чернівцях» (1884) 

23-31 січня – 100 років тому відбулося Хотинське селянське 

повстання проти румунських окупантів (1919). 
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26 січня – 75 років від дня народження музиканта, бандуриста-

виконавця Василя Пиндика (1944). 

ЛЮТИЙ 

7 лютого – 85 років від дня народження поета Семена Продана 

(1934-2002). Народився в селі Оселівка Кельменецького району. 

11-12 лютого – 30 років тому відновлено діяльність Чернівецького 

обласного об'єднання Всеукраїнського товариства «Просвіта» (1989) 

13 лютого – 80 років від дня народження українського письменника, 

журналіста Володимира Михайловського (1939-2015). Народився в 

селі Кадубівці Заставнівського району. 

14 лютого – 80 років від дня народження диктора радіо Драгоша 

Буджака(1939-2005). Народився в місті Чернівці. 

20 лютого – 65 років від дня народження українського письменника, 

журналіста Григорія Мацерука (1954-1981) 

24 лютого – 90 років від дня народження українського письменника 

Василя Кішкана (1929-1992). Народився в селі Валява Кіцманського 

району. 

БЕРЕЗЕНЬ 

2 березня – 160 років від дня народження єврейського письменника 

Шолом-Алейхема (Соломона Рубиновича) (1859-1916) 

4 березня – 115 років від дня народження єврейського співака Йозефа 

Шмідта (1904-1942). Народився в селі Давидівка Сторожинецького 

району. 

4 березня – 70 років від дня народження українського композитора 

Володимира Івасюка (1949-1979). Народився в місті Кіцмань. 
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8 березня – 95 років від дня народження перекладача Івана 

Кушнірика (1924-2011). Народився в селі Малятинці Кіцманського 

району. 

13 березня – 70 років від дня народження українського письменника 

Леся Качковського (1949). Народився в селі Іспас Вижницького 

району. 

14 березня – 120 років від дня народження українського письменника 

і журналіста Остапа Вільшини (Юрія Пентелейчука) (1899-1924). 

Народився в селі Рогізна (тепер Чернівці). 

15 березня – 95 років від дня народження художника 

МиколиБондаренка (1924-1983) 

20 березня – 75 років від дня народження української актриси Галини 

Шеремет (1944) 

21 березня – 105 років від дня народження українського вченого, 

педагога, літературознавця, громадського діяча Василя Лесина (1914-

1991) 

25 березня – 70 років від дня народження письменника, журналіста 

Івана Нагірняка (1949-2014). Народився в селі 

ЛомачинціСокирянського району. 

26 березня – 125 років від дня народження оперної співачки 

ВіорікиУрсуляк (1894-1985). Народилася в місті Чернівці. 

29 березня – 75 років тому Чернівці були звільнені від німецько-

фашистських окупантів 11-им гвардійським танковим корпусом (1944) 

КВІТЕНЬ 

1 квітня – 60 років від дня народження громадського діяча, голови 

правління товариства «Український Народний Дім в Чернівцях» 

Володимира Старика (1959). Народився в місті Чернівці. 
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7 квітня – 100 років від дня народження археолога, науковця Бориса 

Тимощука(1919-2003) 

7 квітня – 100 років від дня народження поета-пісняра Івана Кутеня 

(1919-1984) 

8 квітня – 75 років від дня народження українського графіка Бориса 

Негоди (1944) 

21 квітня – 120 років від дня народження австрійського 

німецькомовного письменника, журналіста Георга Дроздовського 

(1899-1987). Народився в місті Чернівці. 

28 квітня – 135 років від дня народження оперної співачки Лідії 

Липковської(1884-1958). Народилася в селі Бабин Кельменецького 

району. 

28 квітня – 70 років від дня народження педагога, громадського діяча 

Тамари Мінченко (1949) 

ТРАВЕНЬ 

5 травня – 183 роки від дня народження українського письменника, 

композитора Сидора Воробкевича (Данили Млаки) (1836-1903). 

Народився в місті Чернівці. 

8 травня – 115 років від дня народження фольклориста, археолога 

аматора Євсебія Лазаря (1904-1940). Народився в селі Карапчів 

Вижницького району. 

13 травня – 105 років від дня народження німецькомовного 

письменника, публіциста Грегора фон Реццорі (1914-1998). 

Народився в місті Чернівці. 

21 травня – 95 років від дня народження молдавського та 

українського літературознавця, фольклориста, письменника 

Констянтина Поповича (1924-2010). Народився в селі Романківці 

Сокирянського району. 
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22 травня – 110 років від дня народження політичного і громадського 

діяча, публіциста, краєзнавця Дениса Квітковського (1909-1979). 

Народився в селі Горішні Ширівці Заставнівського району. 

23 травня – 70 років від дня народження бібліотекаря, заслуженого 

працівника культури України Олени Заїчкової (1949-2011). Була 

директором Чернівецької обласної бібліотеки для дітей (1992-2011). 

25 травня – 120 років від дня народження українського актора Івана 

Дутки(1899-1940). Народився в селі Ленківці (тепер місто Чернівці). 

25 травня – 115 років від дня народження художника-графіка 

ЛеонаКопельмана (1904-1982). Народився в селі Старий Вовчинець 

Глибоцького району. 

29 травня – 80 років від дня народження румунського поета, 

перекладача Мірчі Лютика (1939). Народився в селі Йорданешти 

Глибоцького району. 

ЧЕРВЕНЬ 

2 червня – 90 років від дня народження українського фольклориста, 

етнографа, літературознавця, історика, громадського діяча Григорія 

Дем’яна (1929-2013) 

3 червня – 70 років від дня народження румунського письменника, 

журналіста Ілії Тудора Зегрі (1949). Народився в селі Нижні Синівці 

Глибоцького району. 

5 червня – 120 років від дня народження художника-портретиста 

Євсебія Ліпецького (1899-1970). Народився в селі Вербівці 

Заставнівського району. 

5 червня – 90 років від дня народження краєзнавця, колекціонера, 

майстра народного мистецтва (лозоплетіння) Івана Снігура (1929-

2016). Народився в селі Грозинці Хотинського району. 
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15 червня – 78 років від дня народження українського кіноактора, 

сценариста і режисера Івана Миколайчука (1941-1987). Народився в 

селі Чортория Кіцманського району. 

23 червня – 130 років від дня народження українського етнографа, 

фольклориста, бібліографа, мовознавця, видавця Зенона Кузелі (1889-

1952) 

23 червня – 90 років від дня народження філолога, українського 

літературознавця, науковця, бібліографа Федора Погребенника 

(1929-2000) 

ЛИПЕНЬ 

2 липня – 90 років від дня народження краєзнавця, фольклориста, 

громадського діяча Михайла Іванюка (1929-2014) 

27 липня – 135 років від дня народження громадського і культурного 

діяча Володимира Залозецького (1884-1965). Народився в місті 

Чернівці. 

СЕРПЕНЬ 

8 серпня – 185 років від дня народження громадського діяча, 

видатного українського письменника Осипа Юрія Федьковича 

(1834-1888). Народився в селі Сторонець-Путилів (тепер смт Путила). 

15 серпня – 70 років від дня народження художника-модельєра, 

педагога Алли Дутковської (1949-2004) 

15 серпня – 95 років від дня народження німецькомовної поетеси 

Зельми Меербаум-Айзінгер (1924-1942). Народилася в місті 

Чернівці. 

31 серпня – 140 років від дня народження мовознавця, педагога 

Агенора Артимовича (1879-1935). Народився в селі Великий Кучурів 

Сторожинецького району.  
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ВЕРЕСЕНЬ 

4 вересня – 85 років від дня народження композитора, диригента 

Михайла Мафтуляка (1934-1918). Народився в селі Гвіздівці 

Сокирянського району. 

9 вересня – 120 років від дня народження засновника українського 

театру, актора, режисера Івана Дудича (1899-1965). Народився в місті 

Чернівці. 

10 вересня – 75 років від дня заснування Чернівецької обласної 

бібліотеки для дітей (1944) 

14 вересня – 105 років від дня народження українського художника-

живописця Петра Яковенка (1914-2006) 

ЖОВТЕНЬ 

5 жовтня – 75 років від дня народження художника Ярослава 

Пасічанського (1944) 

6 жовтня – 80 років від дня народження майстра народної вишивки 

Михайла Покиданця (1939) 

15 жовтня – 60 років від дня народження поетеси Анни Дущак (1959-

2010). Народилася в селі Тисовець Сторожинецького району. 

21 жовтня – 65 років від дня народження української письменниці 

Зірки Мензатюк (1954). Народилася в селі Мамаївці Кіцманського 

району. 

24 жовтня – 125 років від дня народження українського композитора, 

диригента Богдана Крижанівського (1894-1955) 

ЛИСТОПАД 

3 листопада – 101 рік тому відбулося Буковинське народне віче 

(1918) 
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5 листопада – 215 років від дня народження архітектора Андреаса 

Мікулича фон Радецькі (1804-1881) 

14 листопада– 85 років від дня народження журналіста Жана 

Макаренка (1934-2018). Народився в місті Чернівці. 

14 листопада – 75 років від дня народження хорового диригента, 

педагога Андрія Плішки (1944-2014) 

19 листопада – 120 років від дня народження українського режисера, 

актора Бориса Боріна (Шварцмана) (1899-1965) 

25 листопада – 102 роки від дня народження українського 

письменника, фольклориста, науковця Михайла Івасюка (1917-1995). 

Народився в місті Кіцмань. 

27 листопада – 156 років від дня народження української письменниці 

Ольги Кобилянської (1863-1942). Народилася в місті Гура-Гумора на 

Буковині (тепер Румунія). 

30 листопада – 68 років від дня народження українського естрадного 

співака Назарія Яремчука (1951-1995). Народився в селі Рівня 

Вижницького району. 

ГРУДЕНЬ 

10 грудня – 75 років від дня народження художника Івана Гордіци 

(1944). Народився в селі Митків Заставнівського району. 

19 грудня – 60 років від дня народження української поетеси, 

прозаїка, публіциста Марії Матіос (1959). Народилася в селі Розтоки 

Путильського району.  

26 грудня – 160 років від дня народження мовознавця, перекладача, 

педагога Юліана Кобилянського (1859-1922). Народився в місті 

Гура-Гумора на Буковині (тепер Румунія). 
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26 грудня – 75 років від дня народження поета, громадського і 

політичного діяча Манолія Попадюка (1944). Народився в селі Вікно 

Заставнівського району. 

29 грудня – 90 років від дня народження композитора, піаніста, 

виконавця, громадського та музичного діяча, педагога Йосипа 

Ельгісера (1929-2014). Народився в селі Нова Жучка (тепер Чернівці). 
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