
ГРУДЕНЬ 

Початок Всеукраїнських природоохоронних акцій «Збережи 

ялинку», «Наша допомога птахам» та ін., метою яких є бережливе 

ставлення та збереження живої природи в зимовому часі. 

1 Всесвітній день боротьби зі СНІДом вперше 

відзначався 1 грудня 1988 року з ініціативи 

Всесвітньої організації охорони здоров'я, 

після того, як на зустрічі міністрів охорони 

здоров'я всіх країн прозвучав заклик до 

соціальної терпимості і розширення обміну 

інформацією щодо ВІЛ/СНІД. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1991 – народ України вільним волевиявленням на Всенародному референдумі 

підтвердив Акт проголошення незалежності України. 

 



1 (1899–14.04.1978), Василь Іванович Овчаренко – актор і режисер, народний 

артист України, уродженець с. Драбівці Золотоніського району.  

120 років від дня народження. 

 

(1909–1983), Анатолій Йосипович Кос-

Анатольський – український композитор, народний 

артист України, лауреат Державної премії УРСР імені 

Т. Г. Шевченка.   

110 років від дня народження. 

 

 

 

 

 

(1944), Даніель Пеннак – французький прозаїк.  

75 років від дня народження. 

 

(1949), Віктор Григорович Лисанюк – відомий вчений у галузі плодівництва, 

доктор сільськогосподарських наук, професор, уродженця с. Сабадаш 

Жашківського району.  

70 років від дня народження. 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Міжнародний день боротьби за 

скасування рабства 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 (1944), Наді я Миколаївна Нікітенко – український історик-культуролог, 

музеєзнавець, доктор історичних наук. Професор. Заслужений працівник 

культури України. 

75 років від дня народження. 
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День боротьби з пестицидами відзначається у день, 

коли в 1984р. на пестицидному заводі в Бхопалі (Індія) 

сталася екологічна катастрофа. Щоб привернути увагу 

до вирішення проблем, які виникають внаслідок 

виробництва та застосування небезпечних хімічних 



речовин, Латиноамериканська мережа активістів проти пестицидів 

оголосила 3 грудня Днем боротьби з пестицидами, який незабаром став 

міжнародним. В цей день екологи усього світу проводять акції та протести, 

нагадуючи про накопичення у довкіллі значної кількості шкідливих 

хімічних речовин, зокрема пестицидів, які акумулюються в довкіллі і 

накопичуються в організмах людей і тварин, спричиняючи важкі наслідки 

для їх здоров'я. Девіз Міжнародного дня боротьби з пестицидами – 

«Пестициди – безвихідь цивілізації». За даними ВООЗ, щорічно в світі 

реєструється близько 2 млн. отруєнь пестицидами. Деякі хімікати 

вважаються гормонально активними з'єднаннями і викликають розлади 

ендокринної і імунної систем. Дію інших пов'язують із затримкою 

розумового розвитку, репродуктивними проблемами і раком. Саме 

пестициди вважаються головною причиною «тихої катастрофи» – так 

експерти ООН охарактеризували деградацію ґрунтів в Європі. 
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(1939), Антанас Аугустинович Петраускас – колишні директор Черкаської 

обласної філармонії, заслужений працівник культури України.  

80 років від дня народження. 

5 

Міжнародний день волонтерів. Відзначається 

відповідно до резолюції Генеральної Асамблеї 

ООН.  

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

День працівників статистики 

України 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1904-31.07.1997), Михайло Гордійович Дерегус – український художник-

ілюстратор, живописець. 

115 років від дня народження.  
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100 років з початку Першого Зимового походу Армії УНР, який охопив майже 

всі райони сучасної Черкаської області (1919). 

 



День народження мікрохвильової печі 

 

(1899-16.02.1992), Олександр Петрович Оглоблин – український історик, 

архівіст та політичний діяч, автор близько 1000 наукових праць. Голова 

Київської міської управи у Райхскомісаріаті Україна у вересні – жовтні 1941 

року. З 1944 року – в еміграції. Президент Української вільної академії наук 

у США. 

120 років з дня народження 
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День благодійництва в Україні 

 



 

8 (1864–†14.02.1942), Йосип Конрадович Пачоський – польський ботанік, що 

народився і деякий час працював в Україні. Дослідник херсонської флори і 

рослинності Херсонщини, рослинного світу заповідника «Асканія-Нова». 

155 років від дня народження. 

 

(1884–†?серпень 1919), Павло Олександрович Гнідич, український 

фольклорист, етнограф, історик української літератури. 

135 років від дня народження. 

 

(1884-†09.02.1937), Юліан Опільський – український письменник – історичний 

романіст. 

135 років від дня народження. 

 

(1919–†15.09.2001), Катерина Логвинівна Ющенко (дівоче прізвище – 

Рвачова) – науковець-кібернетик, доктор фізико-математичних наук, член-

кореспондент АН УРСР, заслужений діяч науки, лауреат премії Ради 

Міністрів СРСР, дійсний член Міжнародної академії комп'ютерних наук, 

уродженка м. Чигирин.  

100 років від дня народження 

9 –

10 

 
 

30 років з часу заснування (1989) Національної спілки фотохудожників України 

9 

Міжнародний день пам’яті жертв 

злочинів геноциду, вшанування їхньої 

людської гідності і попередження цих 

злочинів. 

 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%8F%D0%BA%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D1%96%D1%8F-%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BA%D0%BB%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84
https://www.dilovamova.com/index.php?page=142&calendar=memory&holiday=683&year=2019
https://www.dilovamova.com/index.php?page=142&calendar=memory&holiday=683&year=2019
https://www.dilovamova.com/index.php?page=142&calendar=memory&holiday=683&year=2019
https://www.dilovamova.com/index.php?page=142&calendar=memory&holiday=683&year=2019
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30 років з часу утворення Черкаського 

обласного краєзнавчого товариства 

(1989). Від 2008 р. – Черкаська обласна 

організація Національної спілки 

краєзнавців України.  

 

 

(1949), Михайло Степанович Панзюк – композитор, заслужений працівник 

культури України, почесний громадянин м. Ватутіне Звенигородського 

району.  

70 років від дня народження 

10 

Міжнародний день прав людини. 

4 грудня 1950р. Генеральна Асамблея 

ООН запропонувала всім державам та 

зацікавленим організаціям відмічати 

10 грудня День прав людини (резолюція 

423 (V)) і посилити свої зусилля в цій 

сфері. Цей день знаменує прийняття Загальної декларації прав людини в 

1948р., беручи до уваги, що Декларація є важливим кроком вперед на шляху 

людського прогресу і повинна заслуговувати на увагу в усіх державах. 

До основних (фундаментальних) прав людини належить право на чисте 

та безпечне для життя і здоров'я навколишнє природне середовище. Це 



право є дуже тісно пов’язане із гарантуванням інших ключових особистих 

та соціальних прав людини. 

Згідно з Законом, громадянин України має право на: безпечне для життя і 

здоров'я навколишнє природне середовище; об'єднання в громадські 

природоохоронні формування; одержання в установленому порядку повної 

та достовірної екологічної інформації тощо. У ст. 50 Конституції України 

записано: «Кожен має право на безпечне для життя і здоров'я довкілля та на 

відшкодування завданої порушенням цього права шкоди. Кожному 

гарантується право вільного доступу до інформації про стан довкілля, про 

якість харчових продуктів і предметів побуту, а також право на її 

поширення». 

Екологічним правам людини відповідає обов'язок держави у їх 

забезпеченні, а також здійсненні системних санітарно-гігієнічних заходів, 

спрямованих на поліпшення та оздоровлення навколишнього природного 

середовища. Також кожна людина має обов’язок шанувати екологічні права 

іншого. 

Закон України «Про охорону навколишнього природного середовища» 

передбачає наступні екологічні обов’язки громадян: берегти, охороняти й 

раціонально використовувати природні багатства; не порушувати 

екологічних прав інших суб'єктів; компенсувати завдану ними шкоду тощо. 

 

 

 



10 День Нобеля – це свято в Шіеції, відоме усьому 

світу. У цей день у Стокгольмі проходить 

церемонія вручення Нобелівської премії. 

 

 
 
 
 
 
 

 

(1804-†03.08.1857), Марі Жозеф Ежен Сю – французький письменник. Відомий 

передусім завдяки соціальним романам-фейлетонам: «Паризькі таємниці» і 

«Вічний Жид». Разом з Густавом Емаром і Полем Февалем – популярний 

представник французької масової літератури XIX століття. 

215 років від дня народження. 

 

(1824-†18.09.1905), Джордж Макдональд – шотландський романіст і поет, у 

свій час був священиком. Написав кілька книжок для дітей, зокрема 

«Принцеса і гоблін».  

195 років від дня народження 

 

(1959), Василь Васильович Ґабор – український письменник та 

літературознавець. Упорядник серії «Приватна колекція» видавництва 

«Піраміда». Член Асоціації українських письменників.  

60 років від дня народження 
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Міжнародний день гір проголошений 

57-ю Генеральною Асамблеєю ООН у 

2003 році з метою залучення уваги до 

проблем розвитку гірських районів 

планети і необхідності надання допомоги 

їх населенню. 

У відповідній резолюції Генасамблеї 

відзначена особлива актуальність дій, спрямованих на стійкий розвиток 

гірських регіонів. ООН закликала міжнародне співтовариство 

https://uk.wikipedia.org/wiki/1959
https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%BD%D0%B0_%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%86%D1%96%D1%8F&action=edit&redlink=1
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%96%D1%80%D0%B0%D0%BC%D1%96%D0%B4%D0%B0_(%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%82%D0%B2%D0%BE)


організовувати в цей день заходи на всіх рівнях з метою пропаганди 

значення стійкого розвитку гірських регіонів. Гірські райони займають 

приблизно 26% поверхні Землі і є важливим джерелом водного, 

енергетичного та біологічного розмаїття. Крім того, вони служать джерелом 

таких найцінніших ресурсів, як корисні копалини, лісові та 

сільськогосподарські продукти, і відкривають широкі можливості в плані 

відпочинку. 

 

 

 

 
 

Щорічно 11 грудня відзначають 

міжнародний День танго.  

За одними джерелами дата свята 

приурочена до дня народження Карлоса 

Гарделя – аргентинського кіноактора, 

співака і музиканта. Його називають 

«королем танго».  

А за іншими – день був присвячений 

Хуліо Де Каро – іншому музиканту. 

Вперше аргентинці відзначили День 

танго у 1978 році. Свято стало міжнародним. 

12 

Міжнародний день нейтралітету 
 



 
 

(1834–†03.02.1901), Фукудзава Юкічі – японський мислитель, освітянин. 

185 років від дня народження 

 

(1884–†19.09.1967), Зінаїда Євгенівна Серебрякова – російська, українська та 

французька художниця, живописець. Малювала пейзажі, натюрморти, 

портрети. Виконала також декілька монументальних стінописів. 

135 років від дня народження. 
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Апостола Андрія Первозваного 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1864–†14.12.1940), Віктор Петрович Зелінський – генерал-полковник Армії 

УНР, уродженець с. Петраківка Катеринопільського району.  

155 років від дня народження 

 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B5%D1%86%D1%8C
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D1%96%D0%BD%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%81
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(1654–†29.01.1734), Данило Павлович Апостол – український військовий і 

державний діяч, миргородський полковник, гетьман Лівобережної України.  

365 років від дня народження 

15 Міжнародний день чаю. 

 

 

 

 

 

День працівників суду України 

16 (1964), Тимур Анатолійович Бобровський – український археолог, спелеолог, 

епіграфіст, пам’яткоохоронець, бард та актор. Кандидат історичних наук. 

Заслужений працівник культури України. 

55 років від дня народження. 



17  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

(1884-†07.05.1976), Елісон Аттлі – англійська письменниця, автор безлічі книг 

для дітей, казкарки. 

135 років від дня народження. 

 

(1954), Станіслав Григорович Бондаренко – український поет, прозаїк, 

перекладач та журналіст. 

65 років від дня народження. 
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Всесвітній день арабської мови в ООН 
 

 

Міжнародний день мігрантів 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



18 

 
 

(1959), Наталія Володимирівна Горішна – поет, перекладач, член Національної 

спілки письменників України з 2008 року, жителька м. Черкаси.  

60 років від дня народження. 

 

(1969), Оксана Петрівна Кротюк – українська дитяча письменниця, член 

Національної спілки письменників України, член Національної спілки 

журналістів України. 

50 років від дня народження 

19 
 

 
 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0_%D1%81%D0%BF%D1%96%D0%BB%D0%BA%D0%B0_%D0%BF%D0%B8%D1%81%D1%8C%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D1%96%D0%B2_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0_%D1%81%D0%BF%D1%96%D0%BB%D0%BA%D0%B0_%D0%BF%D0%B8%D1%81%D1%8C%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D1%96%D0%B2_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8


19 

(1919-†29.09.1988), Микола Олексійович Лукаш – український перекладач, 

мовознавець і поліглот.  

100 років від дня народження. 

 

(1959), Марія Василівна Матіос – український прозаїк, публіцист, поетеса. 

60 років від дня народження. 

20 Міжнародний день солідарності людей – 

свято, яке відзначається щорічно 20 грудня, 

починаючи з 2006 року. 

 

 

 

 

 

(1899–†18.07.1984), Іван Іванович Пільгук – український письменник, педагог 

та літературознавець, доктор філологічних наук, професор. 

120 років від дня народження. 

  

(1899–†1966), Євген Антонович Слабченко (псевд. – Ежен Деслав) – 

кінорежисера, сценариста, уродженця с. Таганча Канівського району.  

120 років від дня народження 

 

(1929–†29.11.2000), Павло Петрович Соса – український історик, заслужений 

працівник культури України. Відомий організатор краєзнавчого руху та 

музейної справи на Черкащині. Його багаторічна і плідна праця значно 

вплинула на розвиток краєзнавства в багатому на історію черкаському краї, 

а науково-публіцистична спадщина поповнила скарбницю знань про наше 

минуле. Колишній житель м. Черкаси, уродженець с. Жовнине 

Чорнобаївського району. 

90 років від дня народження. 
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День народження кросворду 
 

(1639-†21.04.1699), Жан Батист Расін – французький драматург, один із 

«Великої Трійці» драматургів Франції XVII століття поруч з Корнелем та 

Мольєром. 

380 років від дня народження. 

 

(1869– рік смерті невідомий), Василь Григорович Петрушевський – 

український композитор, диригент, педагог, знавець історії церковного співу, 

громадсько-культурний діяч, уродженець с. Косарі Кам’янського району.  

150 років від дня народження. 

22  
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(1744–†04.03.1805), Данило Самійлович Самойлович (справжнє прізвище – 

Д. С. Сушковський) – український лікар, який в 1783–1784 р.р. боровся з 

епідемією чуми на Херсонщині, засновник епідеміології в Російській 

імперії, фундатор першого в Україні наукового медичного товариства. Був 

військовим лікарем діючої армії в російсько-турецькій війні, який згодом 

понад 20 років працював головним лікарем Катеринославського 

намісництва. 

275 років від дня народження. 

  

(1894–†18.10.1961), Олександр Микитович Ведміцький – український поет і 

драматург. 

125 років від дня народження. 

 

(1899–†1973), Микола Васильович Горбань – український історик доби 

Розстріляного відродження. Також архівіст, письменник. Жертва 

сталінського терору. 

120 років від дня народження. 

23  

 

 

 

 

 

(1799–†11.06.1852), Карл Павлович Брюллов – російський художник, 

професор Петербурзької академії мистецтв. Автор картин на історичні теми, 

жанрових акварелей і портретів діячів культури. 

220 років від дня народження. 
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(1924–†13.09.1987), Михайло Григорович Водяной (справж. – М. Г. Вассерман) 

– український артист оперети, конферансьє, театральний режисер, актор 

кіно, керівник Одеського театру музичної комедії, що тепер має його ім'я.  

95 років від дня народження. 

 

(1929-†29.03.1987), Володимир Микитович Шевченко – український режисер-

документаліст і кінооператор. Заслужений діяч мистецтв України. Режисер 

та один з Головних кінооператорів кінофільму «Чорнобиль. Хроніка важких 

тижнів». 30 листопада 2017 р.  

90 років з дня народження 

24 День працівників архівних установ України 
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Різдво Ісуса Христа (за католицьким обрядом) 
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(1954), Гронський Володимир Петрович – 

українського композитора, заслуженого діяча мистецтв 

України, лауреата Національної премії України імені 

Тараса Шевченка. Член Національної спілки 

композиторів та Національної спілки кінематографістів 

України. 

65 років від дня народження. 

27  (1929-†14.04.1981), Валентин Дмитрович Чернуха – український художник-

ілюстратор. 

90 років від дня народження.  

 

(1934), Лариса Семенівна Латиніна (при народженні 

Дирій,) – дев'ятиразова олімпійська чемпіонка зі 

спортивної гімнастики. З 1964 по 2012 роки була 

володаркою найбільшого числа олімпійських нагород 

за всю історію Олімпійських ігор — 18 (9 золотих, 5 

срібних, 4 бронзових). В 1966-77 роках Л. Латиніна 

(Дирій) була старшим тренером жіночої збірної 

команди СРСР.  

85 років від дня народження. 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0_%D1%81%D0%BF%D1%96%D0%BB%D0%BA%D0%B0_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BE%D0%B7%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%96%D0%B2_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0_%D1%81%D0%BF%D1%96%D0%BB%D0%BA%D0%B0_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BE%D0%B7%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%96%D0%B2_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0_%D1%81%D0%BF%D1%96%D0%BB%D0%BA%D0%B0_%D0%BA%D1%96%D0%BD%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D1%96%D1%81%D1%82%D1%96%D0%B2_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0_%D1%81%D0%BF%D1%96%D0%BB%D0%BA%D0%B0_%D0%BA%D1%96%D0%BD%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D1%96%D1%81%D1%82%D1%96%D0%B2_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BB%D1%96%D0%BC%D0%BF%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%87%D0%B5%D0%BC%D0%BF%D1%96%D0%BE%D0%BD
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%B0_%D0%B3%D1%96%D0%BC%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BB%D1%96%D0%BC%D0%BF%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D1%96_%D1%96%D0%B3%D1%80%D0%B8
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ДЕНЬ КАЛЕНДАРЯ 

28-го грудня 1708 року з ініціативи Петра I був виданий перший цивільний 

календар під редакцією графа Якова Браса. Граф Яков Брас з 1706 року керував 

друкарською справою в Московії (Росії), до того Московія жила виключно за 

православними святками. З цієї дати почався літопис щорічних видань 

календарів на окупованих територіях колишньої Московії. Перший календар мав 

назву «Брюсов» та мав велику популярність. В ньому був «прогностик: когда 

нужно «кровь пущать», мыслити почать, брак иметь, дома сизиждати, зверей и 

рыбу ловить, платье кроить и мыться в мыльне», та багато іншого. Цікаво, що 

приватним особам було заборонено друкувати календарі в Московії і тим більш 

привозити їх з-за кордону. 

Григоріанський календар на території колишньої Російської імперії, а згодом 

Радянської Росії був введений в епоху революційних змін з 14-го лютого 1918-го 

року. Примітно, що в період з 1930-го по 1940-й рік радянські власті навіть 

встановили свій своєрідний радянський революційний календар, в якому був 

реалізован п’ятиденний тиждень і декілька суто політичних моментів. 

 

(1894–†23.12.1978), Ілля Львович Майзеліс – шахіст, перекладач, уродженець 

м. Умань. 

125 років від дня народження. 

 



 

28 (1904–†24.04.1985), Сергій Йосипович Юткевич – радянський кінорежисер, 

театральний режисер, художник, сценарист, актор, театральний педагог. 

Народний артист СРСР.  

115 років від дня народження. 

29 День інформаційно-медійних структур 

Міністерства оборони України та Збройних 

Сил України. 

 

 

 

 

(1859–†14.04.1917), Людвік Лазар Земенгоф – польський лікар і лінгвіст, 

творець штучної мови есперанто, життя якого пов’язане з Херсонщиною. 

160 років від дня народження. 

 

(1894–†1982), Михайло (Мішель) Федорович Андрієнко-Нечитайло – 

український художник-модерніст та видатний сценограф, уродженець м. 

Херсон. 

125 років від дня народження. 

 

(1889-†22.10.1938), Костянтин Олексійович Калінін – український, російський 

та радянський авіатор, авіаконструктор.  

130 років з дня народження. 

30 (1904–†14.02.1987), Дмитро Борисович Кабалевський – радянський 

композитор, педагог, громадський діяч. Народний артист СРСР. Герой 

Соціалістичної Праці. Доктор мистецтвознавства. Дійсний член Академії 

педагогічних наук СРСР. Почесний професор консерваторії в Мехіко.  

115 років від дня народження 

 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%96%D0%BA%D0%B0%D1%80
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%96%D0%BD%D0%B3%D0%B2%D1%96%D1%81%D1%82
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%BE


31 (1924–†11.09.2016), Микола Антонович Максименко – народний художник 

України, натюрмортист і пейзажист, лауреата Національної премії України 

імені Тараса Шевченка. 

95 років від дня народження. 

 

(1949), Любов Василівна Голота – українська поетеса, публіцистка, прозаїк. 

заслуженого працівника культури України, лауреатки Національної премії 

України імені Тараса Шевченка. 

70 років від дня народження. 

 

 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%85%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D0%B8%D0%BA_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%85%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D0%B8%D0%BA_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8

