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СІЧЕНЬ 
 

4 січня – 90 років від дня народження літературознавця, 

фольклориста, педагога і громадського діяча Cтепана 

Далавурака (1926-1995). 

7 січня – 115 років від дня народження українського байкаря, 

перекладача і педагога Дениса Івановича Онищука (1901-

1975). Народився в с. Дорошівці  Заставнівського району. 

8 січня – 150 років від дня народження українського 

художника, живописця Степана Юліановича 

Кобилянського (1866-1940). 

16 січня – 145 років від дня народження українського 

письменника, перекладача  Сильвестра Гнатовича  

Яричевського (1871-1918). 

19 січня -  115 років від дня народження оперного співака 

Дениса Емануїловича  Руснака (1901-1952). Народився в с. 

Дубівці Кіцманського району. 

28 січня – 65 років від дня народження космонавта Леоніда 

Костянтиновича Каденюка (1951). Народився в с. Клішківці 

Хотинського району. 

30 січня – 70 років від дня народження українського поета, 

прозаїка, драматурга, публіциста Василя Івановича 

Фольварочного (1941). 

 

ЛЮТИЙ 
15 лютого – 185 років від дня народження чеського 

архітектора Йозефа  Главки (1831-1908). 

27 лютого – 115 років від дня народження українського 

художника-орнаменталіста, живописця, громадського діяча 

Георгія Олексійовича Гараса (1901-1972). Народився в м. 

Вашківці Вижницького району. 
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БЕРЕЗЕНЬ 
2 березня – 85 років від дня народження українського поета, 

пісняра Миколи Петровича Бакая (1931-1998). 

2 березня – 140 років від дня народження українського 

історика Мирона Михайловича  Кордуби (1876-1947). 

4 березня – 67 роки від дня народження та 22 травня – 37 

роки з дня поховання українського композитора Володимира 

Михайловича Івасюка (1949-1979). 

5 березня – 75 років від дня народження українського поета, 

краєзнавця Миколи Свиридовича  Рачука (1941). 

8 березня – 60 років від дня народження журналістки, 

письменниці,  редактора газети «Вижницькі обрії»    

Ярослави Василівни Кибіч (1956). 

11 березня – 100 років з дня смерті австрійського архітектора і 

будівничого Фердінанда Фельнера (1847-1916). 

14 березня – 130 років з дня смерті молдавського письменника 

Болеслава Тадейовича  Хиждеу (1812-1886). З 1850 по 1860 

р.р. проживав у с. Керстенці Хотинського району. 

29 березня – 60 років від дня народження української 

письменниці Катерини Олексіївни  Міщенко (1956). 

 

КВІТЕНЬ 
2 квітня – 95 років від дня народження науковця, 

письменника, краєзнавця і журналіста Олекси Стратоновича  

Романця (1921-2006). 

5 квітня – 100 років від дня народження майстра декоративно-

прикладного мистецтва Ксенії Іванівни  Колотило (1916-

2007). Народилася в с. Підзахаричі  Путильського  району. 

8 квітня – 75 років від дня народження співачки, заслуженої 

артистки України Марії Євгенівни  Миколайчук (1941). 

Народилася в с. Витилівка Кіцманського району. 

13 квітня – 135 років з дня смерті архітектора Андреаса 

Мікулича фон Радецькі (1804-1881). 
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13 квітня – 65 років від дня народження педагога і краєзнавця 

Наталії Іллівни Черкач (1951). Народилася у м. Вижниці. 

Організувала музей села Чорногузи. 

18 квітня – 100 років від дня народження українського 

письменника Володимира Самійловича  Бабляка (1916-

1970). 

26 квітня – 115 років тому Леся Українка вперше відвідала 

Буковину та Чернівці (1901). 

 

ТРАВЕНЬ 
1 травня – 150 років від дня народження українського 

письменника Івана Ілліча Синюка (1866-1953). Народився в 

селі Кам’янка Глибоцького району. 

1 травня – 105 років від дня народження українського 

письменника Миколи Івановича  Бурбака (1911-1988). 

5 травня – 180 років від дня народження українського 

письменника, композитора Сидора Івановича  Воробкевича 

(Данила Млаки) (1836-1903). 

11 травня – 115 років від дня народження німецької поетеси 

Рози Ауслендер (1901-1988). Народилася в м. Чернівці. 

27 травня – 95 років від дня народження українського 

літературознавця, педагога, бібліографа Івана Андрійовича  

Співака (1921-1993). Спільно ЧОУНБ ім. М. Івасюка 

підготував бібліографічний покажчик «Літературна 

Буковиніана». 

 

ЧЕРВЕНЬ 
15 червня – 75 років від дня народження українського 

кіноактора, сценариста і режисера, заслуженого артиста 

України, лауреата Державної премії України ім. Т. Г. 

Шевченка (1988, посмертно) Івана Васильовича  

Миколайчука (1941-1987). Народився в с. Чортория 

Кіцманського району. 
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24 червня – 90 років від дня народження української 

художниці, живописця Еллаїди Данилівни Нейман (1926-

2001). Жила і творила на Буковині протягом 43 років. 

26 червня – 75 років від дня народження художника, 

заслуженого майстра народної творчості України Івана 

Степановича  Тащука (1941-2000). Народився у с. 

Стрілецький Кут Кіцманського району. Ілюстрував твори Ю. 

Федьковича, Лесі Українки, З. Тулуб, О. Кобилянської, М. 

Івасюка.  

 

ЛИПЕНЬ 
4 липня – 130 років від дня народження українського 

письменника, філолога і педагога Івана Тимофійовича  

Дощівника (1886-1973). Народився в с. Банилів  Вижницького 

району. 

5 липня – 80 років від дня народження художника 

декоративно-ужиткового мистецтва Яреми Миколайовича  

Полатайка (1936). 

7 липня – 95 років від дня народження майстра української 

художньої вишивки, педагога, заслуженого майстра народної 

творчості, члена НСМНМУ Олени Онуфріївни Гасюк (1921). 

Народилася в с. Дихтинець Путильського району. 

17 липня – 80 років від дня народження українського актора, 

народного артиста України, актора Чернівецького 

академічного обласного українського музично-драматичного 

театру ім. О. Кобилянської Петра Івановича Нікітіна (1936-

2005). 

17 липня – 125 років від дня народження художника 

Пантелеймона Федоровича  Видинівського (1891-1978). 

Народився в селі Суховерхів Кіцманського району. 

18 липня – 105 років від дня народження історика, дослідника 

культури Буковини Рудольфа Вагнера (1911-2004). 
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21 липня – 195 років від дня народження класика румунської і 

молдавської літератури, фольклориста, громадського та 

культурного діяча Васіле Александрі (1821-1890) 

21 липня – 135 років від дня народження українського 

письменника Івана Васильовича  Діброви (1881-1917). 

Народився в селі Добринівці Заставнівського району. 

24 липня – 65 років від дня народження журналіста, 

писанкаря, члена НСЖУ Олександра Дмитровича Чорного 

(1951). Народився в с. Вашківці Сокирянського району. 

25 липня – 95 років від дня народження поета Івана 

Миколайовича Долинського (1921). Народився в сім’ї 

канадських українців, вихідців з села Погорілівка 

Заставнівського району. У 1992 р. відвідав Буковину.   

31 липня – 105 років від дня народження та 31 березня – 30 

років з дня смерті художника, заслуженого діяча мистецтв 

України Олександра Семеновича  Плаксія (1911-1986). 

Один із фундаторів Чернівецького драматичного театру ім. О. 

Кобилянської. Художник оформив близько ста спектаклів. 

 

СЕРПЕНЬ 
1 серпня – 75 років від дня народження публіциста, 

письменника, тележурналіста, заслуженого журналіста 

України, голови спілки письменників Чернівецького 

відділення НСПУ Василя Манолійовича Довгого (1941). 

Народився в селі Онут Заставнівського району 

2 серпня – 75 років від дня народження художника-графіка, 

заслуженого працівника культури України Івана Дмитровича  

Балана (1941). 

6 серпня – 230 років тому було розпорядження Йосифа ІІ про 

прилучення Буковини до Галичини (1786) 

8 серпня – 182 років від дня народження громадського діяча, 

видатного українського письменника Осипа-Юрія 

Адальбертовича Федьковича (1834-1888). 
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9 серпня – 105 років від дня народження поета, публіциста, 

перекладача Ореста Сидоровича  Масикевича (1911-1980). 

Народився в селі Неполоківці Кіцманського району. 

18 серпня – 160 років від дня народження освітнього, 

громадського діяча, письменника, першого Президента 

Буковини Омеляна Олександровича Поповича (1856-1930) 

31 серпня – 150 років від дня народження історика, 

фольклориста та етнографа Раймунда-Фрідріха  Кайндля 

(1866-1930) 

 

ВЕРЕСЕНЬ 
2 вересня – 395 років тому розпочалась Хотинська війна 

(1621) 

3 вересня – 90 років від дня народження краєзнавця, 

народознавця, педагога, просвітянина Миколи Івановича  

Гнепа (1926-2009). Народився в селі Вікно Заставнівського 

району. 

10 вересня – 110 років з дня смерті бургомістра, громадсько-

політичного діяча Антона Кохановського (1817-1906) 

12 вересня – 80 років від дня народження графіка Петра 

Єфремовича Лемського (1936). Основні твори: «Квітуча 

Буковина» (1969-1980), пам’ятні знаки та меморіальні дошки в 

Чернівцях та Чернівецькій області. 

13 вересня – 90 років від дня народження засновника і 

диригента Чернівецького хору «Гомін Буковини» Святослава 

Мельничука (1926). Народився в селі Суховерхів 

Кіцманського району. 

                                    

ЖОВТЕНЬ 
3 жовтня – 60 років від дня народження українського 

письменника, кіносценариста Тараса Миколайовича  

Унгуряна (1956). Народився в селі Біла Кіцманського району. 



 9 

Жовтень – 105 років тому на Буковині перебувала 

українська співачка С. Крушельницька (1911) 

7 жовтня – 90 років від дня народження народознавця, 

фольклориста, публіциста Авксентія Федоровича  Яківчука 

(1926- 2006) 

13 жовтня – 60 років від дня народження українського 

письменника, заслуженого діяча мистецтв України 

Мирослава Ярославовича Лазарука (1956). 

14 жовтня – 90 років від дня народження художника 

живописця Івана Олександровича  Холоменюка (1926-

2008). 

14 жовтня – 100 років з дня смерті українського письменника 

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

селі Підзахаричі Путильського району. 

17 жовтня – 165 років від дня народження політичного діяча, 

голови товариства «Український Народний Дім» Єротея 

Григоровича Пігуляка (1851-1924). Народився в селі 

Мамаєвці Кіцманського району. 

20 жовтня – 195 років від дня народження піаніста, 

композитора, педагога, фольклориста Кароля Мікулі (1821-

1897). Організатор першої публічної бібліотеки в Чернівцях 

(1852). 

22 жовтня – 115 років від дня народження актора, народного 

артиста України Петра Герасимовича  Міхневича (1901-

1993). 

24 жовтня – 165 років з дня смерті керівника селянського 

руху на Буковині в 40-х роках ХХ століття Лук’яна Кобилиці 

(1812-1851). 

28 жовтня – 135 років від дня народження та 14 жовтня – 50 

років з дня смерті письменника, громадського діяча і педагога 

Дмитра Яковича  Макогона (1881-1961). 
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ЛИСТОПАД 
3 листопада – 98 річниця Буковинського народного віча 

(1918) 

4 листопада – 75 років від дня народження українського 

письменника Василя Васильовича  Васкана (1941). 

Народився в селі Котелеве Новоселицького району 

6 листопада – 80 років від дня народження румунського 

поета, кінодраматурга і кінорежисера Еміля 

Володимировича Лотяну (1936-2003). Родинне коріння 

походить із села Колінківці Хотинського району. 

10 листопада – 120 років від дня народження та 28 серпня – 

45 років з дня смерті письменниці Клавдії Ізидорівни  

Бобикевич (1896-1971). Народилася в місті Вижниця. Онука 

автора пісні «Верховино, світку ти наш» М. Устияновича. 

15 листопада – 95 років від дня народження румуномовного 

поета, перекладача Васіле Левицького (1921-1997). 

Народився в с. Карапчів Глибоцького району. Перекладав 

румунською мовою твори Л. Українки, О. Кобилянської, М. 

Черемшини, М. Стельмаха, Л. Первомайського, 

П.Загребельного та ін. 

21 листопада – 95 років від дня народження скульптора 

Миколи Івановича Ісопенка (1921). Народився в селі 

Задубрівка Заставнівського району. Пам’ятник Л. Кобилиці у 

Сергіях Путильського району. 

21 листопада – 75 років від дня народження українського 

поета Василя Хризонтовича Місевича (1941). Народився в 

селі Шипинці Кіцманського району.  

24 листопада – 95 років від дня народження перекладача 

Івана Степановича  Труша (1921). 

25 листопада – 99 роки від дня народження українського 

письменника, фольклориста, педагога Михайла Григоровича 

Івасюка (1917-1995). 
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27 листопада – 55 років від дня народження заслуженого 

артиста України, оперного співака Андрія Семеновича  

Шкургана (1961). 

27 листопада – 153 років від дня народження української 

письменниці Ольги Юліанівни Кобилянської (1863-1942). 

30 листопада – 65 років від дня народження та 30 червня – 21 

років з дня смерті українського естрадного співака, народного 

артиста України, лауреата Державної премії України ім. 

Тараса Шевченка (1996, посмертно) Назарія Назаровича  

Яремчука (1951-1995). 

30 листопада – 205 років від дня народження молдавського 

письменника, освітнього діяча Олександра Хиждеу (1811-

1872). З 1860 року жив у селі Керстенці Хотинського району. 

                              

ГРУДЕНЬ 
5 грудня – 55 років  від дня народження української поетеси, 

заслуженого працівника культури України Віри Микитівни  

Китайгородської  (1961). Народилася в селі Нагоряни 

Кельменецького району. 

7 грудня – 135 років від дня народження науковця–філолога, 

просвітянського діяча Буковини Миколи Тимофійовича  

Равлюка (1881-1933). 

24 грудня – 70 років від дня народження українського поета, 

художника Василя Степановича  Лелека (1946-1997). 

Народився в селі Бережонка  Вижницького району. 

30 грудня – 80 років від дня народження оперного співака, 

народного артиста України Петра Єпіфановича  Ончула 

(1936). Народився в селі Коритне Вижницького району. 
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Підготувала П. М. Рудая 

м. Чернівці, вул. Шевченка, 29 

тел/факс (0372) 522-123, (0372) 526041 

e-mail: childlibbuk@ukr.net 


