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Ювіляри 2016 року 

 

Січень 

 

4 200 р. від д. н. Осипа Остаповича Шухевича, 

українського письменника, перекладача (1816 - 1870) 

6 155 р. від д. н. Віктора Орта, бельгійського архітектора, 

одного із засновників стилю модерн (1861 - 1947) 

8 415 р. від д. н. Бальтасара Грасіана, іспанського 

мислителя, письменника ХVІІ століття (1601 – 1658) 

12 140 р. від д. н. Джека Лондона, американського 

письменника (1876 – 1916) 

♦ 80 р. від д. н. Федора Олексійовича Тишка, 

українського  ученого, хірурга-оториноларинголога, 

професора, поета, лауреата Державної премії України ім. 

Тараса Шевченка (1936)  

13 100 р. від д. н. Василя Івановича Ткачука, українського 

письменника-новеліста (1916 - 1944) 

15 145 р. від д. н. Агатангела Юхимовича Кримського, 

українського історика, письменника, перекладача, одного з 

організаторів Академії Наук України (1871 - 1942) 

♦ 125 р. від д. н. Осипа Емільовича Мандельштама, 

російського поета, прозаїка, есеїста, перекладача, 

літературознавця (1891 – 1938) 

17 310 р. від д. н. Бенджаміна Франкліна, видатного 

американського державного і громадського діяча, ученого, 

письменника, просвітителя (1706 - 1790) 



18 130 р. від д. н. Тараса Володимировича Шухевича, 

українського піаніста та педагога (1886 – 1951) 

♦ 80 р. від д. н. Ігоря Юрійовича Малишевського, 

українського  письменника, драматурга, журналіста, лауреата 

Шевченківської премії (1936 - 2015) 

22 455 р. від д. н. Френсіса Бекона, англійського політика, 

філософа, есеїста (1561 – 1626) 

23 125 р. від д. н. Павла Григоровича Тичини, українського 

поета, перекладача, публіциста, громадського діяча             

(1891 – 1967) 

24 240 р. від д. н. Ернста Теодора Амадея Гофмана, 

німецького письменника, композитора, художника                 

(1776 – 1822) 

♦ 75 р. від д. н. Юрія Володимировича Покальчука, 

українського  письменника, перекладача, науковця                  

(1941 - 2008) 

♦ 55 р. від д. н. Олександра Васильовича Ірванця, 

сучасного українського письменника, перекладача (1961) 

27 260 р. від д. н. Вольфганга Амадея Моцарта, 

австрійського композитора, одного з найгеніальніших 

музикантів в історії людства (1756 – 1791) 

♦ 190 р. від д. н. Михайла Євграфовича Салтикова-

Щедріна, російського письменника (1826 – 1889) 

♦ 175 р. від д. н. Архипа Івановича Куїнджі, видатного 

українського та російського живописця-пейзажиста, педагога 

(1841, за ін. версією 1842 - 1910) 



♦ 105 р. від д. н. Івана Макаровича Гончара, українського 

скульптора, живописця, графіка, народного художника УРСР, 

Шевченківського лауреата (1911 – 1993) 

29 150 р. від д. н. Ромена Роллана, французького 

письменника, музикознавця, театрознавця, лауреата 

Нобелівської премії в галузі літератури (1866 – 1944) 

 

Лютий 

 

2 115 р. від д. н. Валер’яна Петровича Підмогильного, 

українського письменника і перекладача, одного з 

найвідоміших прозаїків доби «розстріляного відродження» 

(1901 – 1937) 

4 80 р. від д. н. Бориса Миколайовича Мозолевського, 

українського археолога і поета, дослідника скіфської 

старовини, відкривача Золотої Пекторалі (1936 – 1993) 

12 155 р. від д. н. Лу Андреас-Саломе, німецької письменниці, 

психотерапевта, філософа (1861 – 1937) 

♦ 145 р. від д. н. Леся Мартовича, українського письменника 

та громадського діяча (1871 – 1916) 

16 185 р. від д. н. Миколи Семеновича Лєскова, російського 

письменника, журналіста (1831 – 1895) 

17 110 р. від д. н. Агнії Львівни Барто, російської дитячої 

письменниці (1906 – 1981) 

20  115 р. від д. н. Луїса Кана, американського архітектора  

         (1901 – 1974) 

22 210 р. від д. н. Левка Івановича Боровиковського, 

українського поета, фольклориста, етнографа (1806 - 1889) 



24 230 р. від д. н. Вільгельма Грімма, німецького філолога, 

знаменитого казкаря (1786 – 1859) 

25 175 р. від д. н. П’єра-Огюста Ренуара, французького 

живописця, графіка і скульптора, одного із засновників 

імпресіонізму (1841 – 1919) 

♦ 145 р. від д. н. Лесі Українки (Лариси Петрівни Косач-

Квітки), української письменниці, перекладачки і культурного 

діяча (1871 - 1913) 

 

Березень 

 

6 85 р. від д. н. Олександра Івановича Білаша, 

українського композитора, народного артиста СРСР, Героя 

України, Шевченківського лауреата (1931 – 2003) 

8 75 р. від д. н. Андрія Олександровича Миронова, 

російського актора театру і кіно, народного артиста РРФСР 

(1941 – 1987) 

11 200 р. від д. н. Олександра Степановича Афанасьєва-

Чужбинського (Афанасьєв), українського та російського 

письменника, фольклориста, історика, мовознавця                 

(1816 – 1875) 

12 70 р. від д. н. Лайзи Міннеллі, американської акторки, 

співачки (1946) 

17 160 р. від д. н. Михайла Олександровича Врубеля, 

російського художника-символіста (1856 – 1910) 

18 105 р. від д. н. Любомира Дмитровича Дмитерка, 

українського письменника, літературного критика, 

Шевченківського лауреата (1911 - 1985) 



23 95 р. від дня перейменування міста Олександрівська на 

Запоріжжя (1921) 

24 110 р. від д. н. Клавдії Іванівни Шульженко, співачки, 

народної артистки СРСР (1906 – 1984) 

27 145 р. від д. н. Генріха Манна, німецького письменника, 

есеїста, драматурга (1871 – 1950) 

28 80 р. від д. н. Маріо Варгаса Льйоси, перуанського 

письменника, лауреата Нобелівської премії (1936) 

29 135 р. від д. н. Марійки Підгірянки (Марії Омелянівни 

Ленерт-Домбровської), української поетеси (1881 - 1963) 

31 420 р. від д. н. Рене Декарта, французького філософа, 

фізика,  математика (1596 – 1650) 

 

Квітень 

 

1 585 р. від д. н. Франсуа Війона (де Монкорб`є),  

французького поета (1431 – після 1463) 

♦ 80 р. від д. н. Марцеліюса Мартінайтіса, литовського 

поета, есеїста, перекладача, журналіста (1936 – 2013) 

5 135 р. від д. н. Дмитра Миколайовича Ревуцького, 

українського музикознавця, фольклориста, літературознавця 

(1881 – 1941) 

♦ 110 р. від д. н. Анатолія Івановича Шияна, українського 

письменника (1906 - 1989) 

9 195 р. від д. н. Шарля П’єра Бодлера, французького поета, 

літературного критика та перекладача (1821 -1867) 



13 110 р. від д. н. Самюела Беккета, ірландського 

письменника, перекладача, Нобелівського лауреата                 

(1906 – 1989) 

♦ 110 р. від д. н. Оксани Дмитрівни Іваненко, української 

дитячої письменниці, Шевченківського лауреата (1906 - 1997) 

15 130 р. від д. н. Миколи Степановича Гумільова, 

російського поета-акмеїста (1886 – 1921) 

♦ 80 р. від д. н. Олега Федоровича Чорногуза, українського 

письменника-гумориста, журналіста, Шевченківського 

лауреата (1936) 

16 175 р. від д. н. Христини Данилівни Алчевської, 

українського педагога, просвітителя, поетеси (1841 – 1920) 

20 60 р. від д. н. Валерія Назаровича Герасимчука, 

українського письменника (1956) 

21 200 р. від д. н. Шарлотти Бронте, англійської письменниці, 

авторки роману «Джен Ейр» (1816 – 1855) 

♦ 90 р. від д. н. Єлизавети ІІ, королеви Великобританії (1926) 

22 130 р. від д. н. Євгена Яковича Сагайдачного, 

українського художника, скульптора, педагога, етнографа 

(1886 – 1961) 

23 125 р. від д. н. Сергія Сергійовича Прокоф’єва, 

російського композитора, піаніста, диригента (1891 – 1953) 

♦ 90 р. від д. н. Джеймса Патрика Донліві, американського 

письменника, одного з основоположників жанру «чорного 

гумору» (1926) 

♦ 55 р. від д. н. Андрія Юрійовича Куркова, українського 

письменника, журналіста, кіносценариста (1961) 



24 55 р. від дня заснування в м. Запоріжжі кінотеатру імені     

О. Довженка (1961) 

26  30 р. від дня Чорнобильської трагедії, найбільшої 

техногенно-екологічної катастрофи сучасності (1986) 

28 100 р. від д. н. Ферруччіо Ламборгіні, італійського 

автопромисловця, творця швидких автомобілів спортивного 

класу (1916 – 1993) 

♦ 90 р. від д. н. Нелл Гарпер Лі, американської письменниці, 

авторки роману «Убити пересмішника», лауреата 

Пулітцерівської премії (1926) 

 

Травень 

 

5 180 р. від д. н. Сидора Івановича Воробкевича, 

українського письменника, композитора, диригента, педагога 

(1836 – 1903) 

♦ 170 р. від д. н. Генріка Сенкевича, польського 

письменника, Нобелівського лауреата (1846 – 1916) 

6 160 р. від д. н. Зіґмунда Фройда, австрійського психіатра, 

творця психоаналізу (1856 – 1939) 

9 145 р. від д. н. Володимира Михайловича Гнатюка, 

українського фольклориста, етнографа, громадсько-

політичного діяча, академіка АН України (1871 – 1926) 

♦ 80 р. від д. н. Володимира Олексійовича Підпалого, 

українського письменника, перекладача (1936 – 1973) 

14 145 р. від д. н. Василя Семеновича Стефаника, 

українського письменника-новеліста (1871 – 1936) 



15 125 р. від д. н. Михайла Опанасовича Булгакова, 

російського письменника, драматурга (1891 – 1940) 

♦ 105 р. від д. н. Макса Фріша, швейцарського письменника 

(1911 – 1991) 

20 55 р. від дня заснування Національної премії України 

імені Тараса Григоровича Шевченка (1961) 

26 80 р. від д. н. Віталія Олексійовича Коротича, 

українського публіциста, письменника, лауреата 

Шевченківської премії (1936) 

 

 Червень 

 

1 85 р. від д. н. Володимира Яковича Бровченка, 

українського поета, громадського діяча (1931 – 2013) 

♦ 80 р. від д. н. Петра Федотовича Бондарчука, 

українського письменника (1936) 

5 80 р. від д. н. Степана Степановича Грищенка, 

українського співака, народного артиста УРСР (1936) 

15 80 р. від д. н. Валентина Олександровича Шавріна, 

запорізького художника (1936 – 1990) 

♦ 75 р. від д. н. Івана Васильовича Миколайчука, 

українського кіноактора, сценариста, режисера, лауреата 

Шевченківської премії (1941- 1987) 

18 335 р. від д. н. років від дня народження Феофана 

Прокоповича, українського богослова, письменника, 

філософа, математика (1681 - 1736) 

24 175 р. від д. н.  Івана Миколайовича Ге, українського 

письменника, актора, режисера (1841 - 1893) 



25 130 р. від д. н. Івана Петровича Крип’якевича, 

українського історика, академіка АН УРСР (1886 – 1967) 

♦ 85 р. від д. н. Віталія Макаровича Русанівського, 

українського мовознавця, славіста (1931 – 2007) 

♦ 85 р. від д. н. Тетяни Іванівни Нещерет, української 

актриси, театрознавця, поетеси, заслуженої артистки України 

(1931 - 2007) 

30 105 р. від д. н. Чеслава Мілоша, польського письменника, 

літературознавця, перекладача, дипломата, Нобелівського 

лауреата (1911 – 2004) 

 

Липень 

 

4 125 р. від д. н. Петра Йосиповича Панча, українського 

письменника (1891 – 1978) 

7 95 р. від д. н. Петра Дмитровича Яцика, канадського 

мецената і філантропа українського походження, засновника 

Міжнародного конкурсу знавців української мови               

(1921 – 2001) 

8 395 р. від д. н. Жана де Лафонтена, французького поета, 

байкаря, родоначальника нового виду байки у світовій 

літературі (1621 – 1695) 

♦ 80 р. від д. н. Валентина Лукича Чемериса, українського 

письменника (1936) 

10 145 р. від д. н. Марселя Пруста, французького 

письменника, есеїста та критика (1871 – 1922) 

18 80 р. від д. н. Юрія Герасимовича Іллєнка, українського 

кінорежисера, кінооператора, кінодраматурга (1936 – 2010) 



20 130 р. від д. н. Германа Теодора Вільденвея (Портос), 

норвезького письменника (1886 – 1959) 

21 110 р. від д. н. Олени Іванівни Теліги, української поетеси, 

публіциста, літературного критика, громадського діяча            

(1906 – 1942) 

♦ 85 р. від д. н. Вадима Борисовича Гнєдаша, українського 

диригента, професора, народного артиста УРСР (1931) 

22 130 р. від д. н. Гелли Марії Вуолійокі, фінської 

письменниці, громадської діячки (1886 – 1954) 

23 130 р. від д. н. Теодора Фрінгса, німецького мовознавця 

(1886 – 1968)  

24 105 р. від д. н. Бориса Деомидовича Номінаса, Героя 

Радянського Союзу, учасника визволення Запоріжжя, 

форсування Дніпра у вересні-жовтні 1943 р. (1911 – 1995) 

25 150 р. від д. н. Модеста Пилиповича Левицького, 

українського письменника, культурного діяча, педагога, лікаря 

і дипломата (1866-1932) 

26 160 р. від д. н. Джорджа Бернарда Шоу, англійського 

драматурга і публіциста, Нобелівського лауреата (1856 – 1950)  

♦ 85 р. від д. н. Івана Михайловича Дзюби, українського 

літературознавця, критика, Шевченківського лауреата (1931) 

30 155 р. від д. н. Любові Олександрівни Яновської, 

української письменниці, громадської і політичної діячки 

(1861 – 1933) 

 

 

 

 



Серпень 

 

1 155 р. від д. н. Трохима Аврамовича Зіньківського, 

українського письменника, фольклориста, публіциста              

(1861 – 1891) 

9 130 р. від д. н. Богдана Романовича Заклинського, 

українського публіциста, фольклориста, літературознавця, 

педагога (1886 – 1946) 

11 80 р. від д. н. Олександра Анатолійовича 

Мірошниченка, українського письменника-гумориста            

(1936 - 2012) 

15 245 р. від д. н. Вальтера Скотта, англійського та 

шотландського письменника, історика, адвоката (1771 – 1832) 

18 180 р. від д. н. Олександра Яковича Кониського, 

українського письменника, публіциста, педагога, видавця, 

громадсько-культурного діяча (1836 – 1900) 

♦ 60 р. від д. н. Василя Дмитровича Герасим`юкка, 

українського поета, Шевченківського лауреата (1956) 

20 95 р. від д. н. Миколи Яковича Зарудного, українського 

письменника, сценариста, лауреата Шевченківської премії 

(1921 – 1991) 

22 80 р. від д. н. Володимира Степановича Шенделя, 

українського художника, графіку, народного художника 

України (1936) 

23 100 р. від д. н. Андрія Степановича Страшка, 

українського письменника (1916 – 1969) 

24 145 р. від д. н. Василя Григоровича Щурата, українського 

педагога, літературознавця, поета і перекладача (1871 – 1948) 



♦ 25 р. Акту проголошення незалежності України та 

створення самостійної української держави (1991) 

25 180 р. від д. н. Френсіса Брета Гарта, американського 

письменника (1836 – 1902) 

27 160 р. від д. н. Івана Яковича Франка, українського 

письменника, перекладача, вченого, громадського діяча, 

доктора філософії (1856 – 1916) 

♦ 145 р. від д. н. Теодора Германа Альберта Драйзера, 

американського письменника і громадського діяча                  

(1871 – 1945) 

♦ 75 р. від д. н. Богдана Сильвестровича Ступки, 

українського актора театру і кіно, народного артиста СРСР, 

героя України, Шевченківського лауреата (1941 – 2012) 

29 70 р. від д. н. Володимира Васильовича 

Форостецького, запорізького художника, заслуженого діяча 

мистецтв України (1946) 

 

Вересень 

 

2 205 р. від д. н. Івана Миколайовича Вагилевича, 

українського фольклориста, поета, етнографа, священика, 

громадського діяча (1811 – 1866) 

♦ 70 р. від д. н. Анатолія Ісаковича Крима, українського 

письменника, сценариста (1946) 

3 75 р. від д. н. Сергія Донатовича Довлатова (Довлатов- 

 Мечик), російського письменника (1941 – 1990) 

5 70 р. від д. н. Фредді Мерк’юрі, британського рок-

музиканта, лідера гурту «Queen» (1946 – 1991) 



12 95 р. від д. н. Станіслава Лема, польського письменника-

фантаста (1921 – 2006) 

19 105 р. від д. н. Вільяма Джеральда Ґолдинґа, 

англійського письменника, Нобелівського лауреата 1983 року 

(1911- 1993) 

20 105 р. від д. н. Миколи Львовича Нагнибіди, українського 

поета, перекладача (1911 - 1985) 

23 130 р. від д. н. Павла Івановича Зайцева, українського 

вченого-літературознавця, культурного діяча (1886 – 1965) 

24 120 р. від д. н. Френсіса Скотта Фіцджеральда, 

американського письменника (1896 – 1940) 

25 110 р. від д. н. Дмитра Дмитровича Шостаковича, 

російського композитора, піаніста, педагога, народного 

артиста СРСР (1906 – 1975) 

29 150 р. від д. н. Михайла Сергійовича Грушевського, 

українського історика, громадського і політичного діяча, 

академіка (1866 – 1934) 

30 175 р. від д. н. Михайла Петровича Драгоманова, 

українського публіциста, історика, фольклориста, 

літературознавця, громадського діяча (1841 – 1895)  

 

 Жовтень 

 

2 110 р. від д. н. Івана Багряного (Іван Павлович Лозов’ягін), 

українського письменника, публіциста, громадсько-

політичного діяча, Шевченківського лауреата (1906–1963) 

♦ 65 р. від д. н. Стінга, британського рок-музиканта і актора 

(1951) 



3 135 р. від д. н. Михайла Степановича Возняка, 

українського літературознавця, фольклориста, академіка АН 

УРСР (1881 – 1954) 

5 70 р. від д. н. Костянтина Івановича Сушка, запорізького 

письменника, журналіста, краєзнавця (1946) 

6 135 р. від д. н. Івана Антоновича Кочерги, українського 

драматурга (1881 – 1952) 

8 105 р. від д. н. Марка Наумовича Бернеса (Нейман), 

російського актора, співака, народного артиста РРФСР      

(1911 – 1969) 

9 130 р. від д. н. Іванни Омелянівни Блажкевич, 

української письменниці (1886 – 1977) 

11 60 р. від д. н. Сергія Павловича Шевчука, запорізького 

краєзнавця, члена-засновника Запорізького наукового 

товариства ім. Я.П. Новицького (1956) 

17 80 р. від д. н. Івана Федоровича Драча, українського 

поета, громадського і державного діяча, кінодраматурга, Героя 

України, Шевченківського лауреата (1936) 

18 140 р. від д. н. Сергія Олександровича Єфремова, 

українського літературного критика, історика літератури, 

громадсько-політичного діяча, академіка Української АН 

(1876 – 1939) 

25 135 р. від д. н. Пабло Руїса Пікассо, іспанського і 

французького художника (1881 – 1973) 

28 80 р. від д. н. Романа Григоровича Віктюка, українського 

і російського режисера, театрального діяча, народного артиста 

України та Росії (1936) 



29 565 р. від д. н. Христофора Колумба, іспанського 

мореплавця, першовідкривача Америки (1451, ін. версія 1446 – 

1503) 

30 145 р. від д. н. Поля Валері, французького поета-символіста, 

філософа (1871 – 1945) 

 

Листопад 

 

1 155 р. від д. н. Дніпрової Чайки (Людмила Олексіївна 

Василевська-Березіна), української письменниці, 

перекладачки (1861 – 1927) 

5 80 р. від д. н. Віктора Львовича Клина, українського 

піаніста, композитора, музикознавця, педагога (1936 - 2006) 

6 205 р. від д. н. Маркіяна Семеновича Шашкевича, 

українського письменника, релігійного та культурно-

громадського діяча (1811 – 1843)  

7 80 р. від д. н. Миколи Степановича Вінграновського, 

українського поета-шістдесятника, кіноактора, режисера, 

Шевченківського лауреата (1936 - 2004) 

12 80 р. від д. н. Миколи Федоровича Сингаївського, 

українського поета (1936 - 2013) 

16 130 р. від д. н. Богдана Івановича Вахнянина, 

українського композитора, піаніста, педагога, диригента  (1886 

– 1940) 

18 230 р. від д. н. Карла Марії фон Вебера, німецького 

композитора, диригента, піаніста (1786 – 1826) 



♦ 95 р. від д. н. Дмитра Олексійовича Міщенка, 

українського письменника, філолога, Шевченківського 

лауреата (1921) 

19 305 р. від д. н. Михайла Васильовича Ломоносова, 

російського ученого-натураліста, енциклопедиста, історика, 

поета (1711 – 1765) 

22 215 р. від д. н. Володимира Івановича Даля, російського 

лексикографа, етнографа, письменника, академіка 

Петербурзької АН (1801 – 1872) 

28 135 р. від д. н. Стефана Цвейґа, австрійського 

письменника, критика (1881 – 1942) 

 

 Грудень 

 

1 25 р. підтвердження Акту проголошення незалежності 

України на Всенародному референдумі (1991) 

4 95 р. від д. н. Миколи Петровича Киценка, українського 

краєзнавця, дослідника історії Запорозького краю, журналіста, 

одного з організаторів Державного історико-культурного 

заповідника на острові Хортиці та Музею історії запорозького 

козацтва (1921 – 1982) 

5 155 р. від д. н. Костянтина Олексійовича Коровіна, 

російського художника, колориста (1861 – 1930) 

♦ 115 р. від д. н. Волта Діснея (Волтер Елаяс Дісней), 

американського кінорежисера, продюсера, сценариста, актора, 

художника-мультиплікатора, володаря премії «Оскар»       

(1901 – 1966) 



♦ 85 р. від д. н. Григора Михайловича Тютюнника, 

українського письменника, Шевченківського лауреата            

(1931 – 1980) 

6 145 р. від д. н. Миколи Кіндратовича Вороного, 

українського письменника, перекладача, режисера, актора, 

громадсько-політичного діяча (1871 – 1938) 

10 195 р. від д. н. Миколи Олексійовича Некрасова, 

російського письменника (1821 – 1878) 

12 195 р. від д. н. Ґюстава Флобера, французького 

письменника (1821 – 1880) 

18 85 р. від д. н. Михайлини Хомівни Коцюбинської, 

українського філолога, літературознавця, перекладача              

(1931 – 2011) 

21 155 р. від д. н. Євгена Харлампійовича Чикаленка, 

українського громадсько-культурному діячу, журналісту, 

меценату (1861 – 1929) 

25 85 р. від д. н. Владлена Костянтиновича Дубініна, 

запорізького художника, скульптора (1931) 

27 445 р. від д. н. Йоганнеса Кеплера, німецького астронома, 

математика, філософа, оптика (1571 – 1630) 
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