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СІЧЕНЬ 

1 січня – 60 років від дня народження поетеси, журналістки, громадської 

діячки, голови  ГО «Об’єднання митців Буковини» Марії Євгенівни 

Ластівки (1963). 

1 січня – 60 років від дня народження української співачки, солістки 

фольклорного дуету «Писанка», народної артистки України Оксани 

Василівни Савчук (1963). Народилася в місті Кіцмань Чернівецької області. 

1 січня – 90 років від дня народження театрального діяча, заслуженого 

працівника культури України Тадея Васильовича Сулятицького (1933-

2018). 

1 січня – 70 років від дня народження журналістки Людмили Флорівни 

Чередарик (Л. Лебединської) (1953). Народилася в селі Коровія Глибоцького 

району Чернівецької області. 

2 січня – 85 років від дня народження актора Чернівецького академічного 

музично-драматичного театру ім. О. Кобилянської, заслуженого артиста 

України Андрія Васильовича Піддубного (1938-2021).  

5 січня – 95 років від дня народження артиста, педагога, балетмейстера, 

заслуженого артиста України Дарія Григоровича Ластівки (1928-2007). 

Народився в селі Шубранець Заставнівського району Чернівецької області.  

7 січня – 135 років від дня народження українського художника, 

заслуженого діяча мистецтв УРСР Корнила Володимировича Дзержика 

(1888-1965). Народився в селі Хлівище Кіцманського району Чернівецької 

області. 

8 січня – 75 років від дня народження майстра художнього ткацтва та 

писанкарства, заслуженого майстра народної творчості України Василини 

Олексіївни Сумаряк (1948-2018). Народилася у селі Усть-Путила 

Путильського району Чернівецької області. 

10 січня – 185 років від дня народження українського письменника, 

громадського діяча Григорія Івановича Воробкевича (Наума Шрама) 

(1838-1884). Народився у Чернівцях. Брат Сидора Воробкевича.  

14 січня – 80 років від дня народження українського журналіста, поета, 

письменника, фотохудожника, громадського діяча, заслуженого журналіста 
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України Василя Івановича Бабуха (1943-2020). Народився в селі Вікно 

Заставнівського району Чернівецької області. 

14 січня – 95 років від дня народження народної артистки України, 

театрального педагога Валентини Іванівни Зимньої (1928-2019). Ім’я 

Валентини Зимньої занесено на «Алею зірок» в місті Чернівці. 

14 січня – 75 років від дня народження науковця, доктора фізичних наук, 

професора ЧНУ ім.. Ю. Федьковича Степана Васильовича Мельничука 

(1948). Народився в селі Топорівці Новоселицького району Чернівецької 

області.  

24 січня – 70 років від дня народження української художниці, поетеси 

Любові Михайлівни Ревуцької (1953-1994). Народилася в смт Путила 

Чернівецької області. 

30 січня – 80 років від дня народження артистки, диктора і телеведучої 

Чернівецької  ДТРК «Буковина», заслуженої артистки України Олександри 

Степанівни Боровкової (1943-2013). Народилася у селі Шилівці 

Хотинського району. 

ЛЮТИЙ 

1 лютого – 70 років від дня народження українського співака, композитора, 

народного артиста України Павла Ананійовича Дворського (1953). 

Народився в селі Ленківці Кельменецького району Чернівецької області. Ім’я 

Павла Дворського занесено на «Алею зірок» в місті Чернівці. 

7 лютого – 190 років від дня народження письменника, просвітителя Василя 

Дмитровича Залозецького (1833-1915). Народився в селі Погорилівка 

Заставнівського району Чернівецької області. 

11 лютого – 105 років від дня народження українського художника, 

заслуженого майстра народної творчості України Бориса Семеновича 

Курликова (1918-2009). Народився у місті Хотин Чернівецької області. 

16 лютого – 50 років від дня народження українського співака, композитора, 

педагога Любомира Романовича Равлюка (1973). 

26 лютого – 160 років від дня народження та 20 травня - 85 років з дня 

смерті українського письменника і педагога Івана Миколайовича 

Бажанського (1863-1933). Народився в селі Дорошівці Заставнівського 
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району Чернівецької області. Засновано обласну літературну премію його 

імені. 

26 лютого – 185 років від дня народження румунського і молдавського 

письменника, вченого Богдана Петричейку Хашдеу (1838-1907). Народився 

в селі Керстенці Хотинського району Чернівецької області. 

28 лютого – 75 років від дня народження румунського поета і громадського 

діяча, заслуженого працівника культури України Аркадія Сільвестровича 

Опаіця (1948). Народився в селі Череш Сторожинецького району 

Чернівецької області. 

28 лютого – 65 років від дня народження української естрадної співачки, 

народної артистки України Лілії  Василівни Сандулеси (1958). Народилася 

в селі Маршинці Новоселицького району Чернівецької області. Ім’я Лілії 

Сандулеси занесено на «Алею зірок» в місті Чернівці. 

БЕРЕЗЕНЬ 

1 березня – 235 років від дня народження румунського і молдавського 

письменника, громадського діяча Георге Асакі (1788-1869). Народився в 

місті Герца Чернівецької області. 

1 березня – 60 років від дня народження поетеси Світлани Михайлівни 

Яреми (1963). Народилася в місті Вижниця Чернівецької області. 

1 березня – 75 років від дня народження актора, режисера, заслуженого 

діяча мистецтв України Петра Денисовича Колісника (1948).  

3 березня – 180 років від дня народження українського і румунського 

художника, живописця Епамінондаса Дмитровича Бучевського (1843-

1891). Народився в селі Якобени Сучавського повіту (Південна Буковина, 

Румунія). Брав участь в оздобленні буковинської резиденції митрополитів. 

5 березня – 95 років від дня народження журналіста, поета, голови 

Чернівецького обласного відділення пошуково-видавничого агентства 

«Книга Пам’яті України» Івана Петровича Фостія (1928-2021).  

9 березня – 200 років від дня народження румунського письменника, 

громадського діяча Іраклія Порумбеску (1823-1896). Народився в селі 

Сучевиця Сучавського повіту (Румунія). 
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20  березня – 125 років від дня народження поета, літературознавця, 

педагога Миколи Івановича Марфієвича (1898-1967). Народився в селі 

Іспас Вижницького району Чернівецької області. 

21 (24) березня – 155 років від дня народження громадського діяча, лідера 

національного руху, професійного дипломата Миколи Миколайовича 

Василька (1868-1924). Народився в селі Слободзія–Комарівці 

Сторожинецького повіту (нині село Лукавці Вижницького району). 

24 березня – 85 років від дня народження української поетеси, педагога 

Оксани Григорівни Довгань (1938). Народилася в селі Волошкове 

Сокирянського району. 

КВІТЕНЬ 

7 квітня – 130 років від дня народження українського актора, режисера, 

педагога, народного артиста УРСР, Василя Степановича Василька. Ім’я 

Василя Василька занесено на «Алею зірок» в місті Чернівці (1893-1972). 

7 (20) квітня – 115 років від дня народження художниці-живописця, 

заслуженого діяча мистецтв УРСР Ірини Михайлівни Беклемішевої (1908-

1988).  

9 квітня – 80 років від дня народження композитора, режисера, народного 

артиста України Левка Тарасовича Дутковського (Дутківського) (1943). 

Ім’я Левка Дутківського занесено на «Алею зірок» в місті Чернівці. 

13 квітня – 80 років від дня народження актриси, заслуженої артистки 

України Катерини Андріївни Чумакової (1943).  

230 років від дня народження (точна дата не відома) та 12 квітня – 150 

років з дня смерті релігійного, політичного діяча, першого митрополита 

Буковини Євгена Гакмана (1793-1873). Народився в селі Васловівці (нині 

Заставнівського району Чернівецької області). 

ТРАВЕНЬ 

5  травня - 187 років від дня народження та 19 вересня – 120 років з дня 

смерті українського письменника, композитора Сидора Івановича 

Воробкевича (Данила Млаки) (1836-1903). Народився в місті Чернівці. 

14 травня – 160 років з дня заснування Чернівецького обласного 

краєзнавчого музею (1863). 
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28 травня – 60 років від дня народження співака, заслуженого артиста 

України Івана Михайловича Дерди (1963). Народився в селі Горошівці 

Заставнівського району Чернівецької області. 

ЧЕРВЕНЬ 

7 червня – 80 років від дня народження українського скульптора, 

заслуженого художника України Миколи Михайловича Лисаківського 

(1943-2010). Народився в селі Реваківці Кіцманського району.   

17 червня – 70 років від дня народження українського естрадного співака, 

народного артиста України Іво  Васильовича Бобула (1953). Народився в 

селі Порубне Глибоцького району Чернівецької області. Ім’я Іво Бобула 

занесено на «Алею зірок» в місті Чернівці. 

19 червня – 150 років від дня народження та 6 квітня – 80 років з дня 

смерті українського поета, прозаїка і мемуариста Теодота Мелетійовича 

Галіпа (1873-1943). Народився в селі Волока, що під Вашківцями 

Вижницького району.  

ЛИПЕНЬ 

4 липня – 80 років від дня народження генерального директора 

Чернівецького акціонерного товариства відкритого типу «Трембіта» Стелли 

Омелянівни Станкевич (1943). Народилася в селі Ошихліби Кіцманського 

району. 

6  липня – 155 років від дня народження живописця Августи Йосипівни 

Кохановської (1868-1927). Народилася у місті Кимпулунг (Південна 

Румунія). Була близькою подругою Ольги Кобилянської. 

СЕРПЕНЬ 

5 серпня – 90 років від дня народження художника-графіка, заслуженого 

діяча мистецтв УРСР Василя Яковича Чебаника (1933). Народився в селі 

Клішківці Хотинського району. 

7 серпня – 75 років від дня народження українського поета, педагога, 

краєзнавця, фольклориста, етнографа Ярослава Олексійовича Кузика 

(1948). Народився в селі Мілієве Вижницького району. 

15 серпня – 100 років від дня народження українського поета, громадського 

діяча Віктора Володимировича Зубаря (1923-1994).  Кіцманська 

райдержадміністрація заснувала районну премію імені Віктора Зубаря. 
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16 серпня – 200 років від дня народження румунського письменника та 

громадсько-політичного діяча Алеку Гурмузакі (1823-1871). Народився в 

селі Чорнівка Новоселицького району.  

19 серпня – 75 років від дня народження українського поета Миколи 

Івановича Бучка (1948-2017). 

23 серпня – 90 років від дня народження та 22 травня – 60 років з дня 

смерті українського поета Степана Франковича Будного (1933-1958). 

Засновано молодіжну літературну премію імені Степана Будного. 

ВЕРЕСЕНЬ 

1 вересня – 75 років від дня народження румунського поета Сіміона 

Сіміоновича Гочу (1948). Народився в селі Молниця Герцаївського району. 

Заснував для дітей журнал румунською мовою «Фагурел». 

1 вересня – 75 років від дня народження художнього керівника Заслуженого 

академічного Буковинського ансамблю пісні і танцю Чернівецької обласної 

філармонії, заслуженого працівника культури УРСР, народного артиста 

України Ярослава Андрійовича Солтиса (1948). 

6 вересня – 85 років від дня народження дитячого письменника Василя 

Дмитровича Кукульняка (1938). Народився в селі Шубранець 

Заставнівського району Чернівецької області. 

7 вересня – 75 років від дня народження української письменниці, 

перекладача, музиканта, заслуженого діяча мистецтв України Софії 

Василівни Майданської (1948).  

ЖОВТЕНЬ 

5 жовтня - 140 років від дня народження українського військового діяча, 

полковника Армії УНР Петра Федоровича Болбочана (1883-1919). 

Народився в селі Геждев (Гиждево) Хотинського повіту Бесарабської 

губернії (нині село Ярівка Хотинського району Чернівецької області). 

7 жовтня – 75 років від дня народження українського скульптора 

Володимира Ілліча Гамаля (1948). Народився в селі Рогізна Садгірського 

району Чернівецької області (тепер в складі Чернівців). 

8 жовтня – 615 років з дня першої документальної згадки про Чернівці у 

грамоті молдавського воєводи Олександра Доброго (1408). 
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10 жовтня - 90 років від дня народження художника-графіка, члена 

національних спілок художників і журналістів  України Рудольфа 

Миколайовича Лєкалова (1933-2021). 

14 жовтня – 90 років від дня народження журналіста, режисера, 

письменника, актора, театрального критика, громадського та культурного 

діяча, заслуженого діяча мистецтв України Василя Михайловича Селезінки 

(1933-2017). 

15 жовтня – 100 років від дня народження українського художника, 

архітектора, почесного академіка Академії мистецтв України Темістокля 

Вирсти (Вірсти) (1923-2017). Народився в селі Іспас Вижницького району. 

17 жовтня – 90 років від дня народження народного артиста України, 

професора, члена-кореспондента Академії мистецтв України, художнього 

керівника і головного диригента Заслуженого Буковинського ансамблю пісні 

і танцю Андрія Миколайовича Кушніренка (1933-2013). Ім’я Андрія 

Кушніренка занесено на «Алею зірок» в місті Чернівці. 

18 жовтня – 155 років від дня народження української письменниці, 

фольклористки, педагога Євгенії Іванівни Ярошинської (1868-1904). 

Народилася в селі Чуньків Кіцманського повіту (тепер Заставнівського 

району) Чернівецької області. 

19 жовтня – 90 років від дня народження українського живописця, 

художника театру, маляра, заслуженого художника України Якова 

Петровича Січкаря (1933). Народився в місті Хотин Чернівецької області. 

22  жовтня - 55 років від дня народження поета, прозаїка Олександра 

Івановича Довбуша (1968). Народився в місті  Чернівці. 

22 жовтня – 65 років від дня народження естрадної співачки, заслуженої 

артистки України Ауріки Михайлівни Ротару (1958). Народилася в селі 

Маршинці Новоселицького району Чернівецької області. 

25 жовтня – 175 років від дня народження німецькомовного письменника, 

літературознавця, публіциста, дослідника українського фольклору Карла-

Еміля Францоза (1848-1904).  

26 жовтня – 75 років від дня народження української письменниці, поетеси, 

заслуженого працівника культури України Галини Тимофіївни Тарасюк 

(1948). 
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27 жовтня – 50 років від дня народження поетеси, журналістки, члена 

НСЖУ Олени Володимирівни Логінової (1973). Народилася в м. Сокиряни. 

ЛИСТОПАД 

3 листопада - 105 років Буковинського народного віча (1918). 

8 листопада – 90 років від дня народження лікарки, письменниці Зорі 

(Зірки) Іванівни Колотило (1933-2006). Онука Івана Бажанського. 

Народилася в місті Чернівці. 

27 листопада – 160 років від дня народження української письменниці, 

громадсько-культурної діячки Ольги Юліанівни Кобилянської (1863-1942). 

Засновано літературно-мистецьку премію імені Ольги Кобилянської. 

27 листопада – 205 років від дня народження румунського філолога, 

педагога, письменника Арона Пумнула (1818-1866). 

ГРУДЕНЬ 

12 грудня – 95 років від дня народження української актриси, режисера, 

народної артистки УРСР Євгенії Борисівни Золотової (1928-2020). 

14 грудня – 90 років від дня народження українського поета Петра 

Панасовича Палія (1933-2013). 

25 грудня – 140 років від дня народження українського письменника 

Данила Юрійовича Харов’юка (1883-1916). Народився в селі Підзахаричі 

Путильського району Чернівецької області. 

29 грудня – 80 років від дня народження українського науковця, філолога, 

мовознавця, педагога, професора Чернівецького національного університету 

ім. Ю. Федьковича Надії Денисівни Бабич (1943-2021). Народилася в місті 

Чернівці. 

30 грудня – 130 років від дня народження українського письменника 

Корнила Остаповича Ластівки (1893-1975). Народився в селі Горошівці 

Заставнівського району Чернівецької області.  
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