
 

 

Львівська обласна універсальна 

наукова бібліотека 

 

 

 

 

 

На допомогу плануванню 
 

 

 

 

 

ЗНАМЕННІ І ПАМ’ЯТНІ ДАТИ 

2013 року 
 

 

 

 

 

Перелік 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Львів – 2012 

 ББК 92.5 

  З-72 

 

 

 

 Знаменні і пам’ятні дати 2013 року [Текст] : перелік / ЛОУНБ; 

упоряд.: І. Зінченко, О. Григорчук; ред. Д. Дигас; наук. ред. 

І. Лешнівська; відп. за вип. І. Зінченко. – Л., 2012. – 30 с. – (На 
допомогу плануванню). 

 

 

 

 

 Перелік знаменних і пам’ятних дат 2013 року містить основні 
ювілейні і пам’ятні дати краєзнавчого і всеукраїнського характеру, 

державні, професійні свята і пам’ятні дні. 
 

 

 

 

 

 
Упорядники:                                         І. Зінченко,  

О. Григорчук 
 

Авторський колектив 
з підготовки фактографічної бази: І. Зінченко, 

Н. Письменна, 
С. Дмитрів 

 

Редактор                                              Д. Дигас 
 

Науковий редактор                            І. Лешнівська 
 

Комп’ютерний набір, 
верстка, макетування                       Г. Стадник 
 

Відповідальна за випуск                     І. Зінченко 

 

 
 

 

 

© ЛОУНБ, 2012 
 



 3 

 

Передмова 

 

 

 

 

 

  До основних завдань державної влади, поряд з 
економічними, зовнішньополітичними, соціальними, 

належить формування політичної єдності громадян України, 

духовних основ українського суспільства. Без такої єдності в 

державі немає народу, немає нації, а є лише населення, 
нездатне піднятися понад повсякденними проблемами 

фізичного виживання. 
 Одним з найбільш впливових засобів виховання суспільно-

політичної єдності громадян є відзначення пам’ятних дат. 
 

  Перелік дат, запропонований увазі фахівців, подає: 
 ● знаменні і пам’ятні дати краю; окремі пам’ятні дати 

всеукраїнського характеру; 

 ● державні та професійні свята. 

 

  Видання адресоване фахівцям і є допоміжним 

матеріалом при плануванні просвітницьких заходів, 

підготовці методико-бібліографічних матеріалів. 
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СІЧЕНЬ 

1 150 років від дня народження Адольфа Бека (1863-1942), 

фізіолога, професора, ректора Львівського університету 

(1912-1913), президента Львівського лікарського товариства 
● 125 років від дня народження Осипа Демчука (1888-1965), 

адвоката, сотника УГА 

● 90 років від дня народження Павла Ящука (1923-1987), 

вченого, дослідника історії та теорії публіцистики, першого 

завідувача кафедри стилістики і редагування, декана 
факультету журналістики Львівського університету 

ім. І. Франка 
2 60 років від дня народження Михайла Демцю (1953), 

живописця, графіка, заслуженого діяча мистецтв України 

● 85 років від дня народження Галини Яблонської (1928), 

актриси (Всеукр.) 

3 130 років від дня народження Юліяна Татомира (1883-1946), 

священика, громадського діяча, організатора молодіжних 

спілок, дитячих садків, бібліотек 

7 160 років від дня народження Миколи Аркаса (1853-1909), 

історика і композитора, автора відомої праці «Історія 
України-Русі», громадського діяча (Всеукр.) 

● 90 років від дня народження Йосипа Гулянського (1923-1985), 

художника, майстра гутного скла 
● 65 років від дня народження Марії Людкевич (1948), поетеси, 

прозаїка, журналіста, педагога, члена НСПУ, лауреата премій 

ім. Павла Тичини, ім. Маркіяна Шашкевича, ім. Лесі 
Українки, міжнародної премії ім. Дмитра Нитченка 

8 135 років від дня народження Володимира Старосольського 

(1878-1942), громадсько-політичного діяча, дійсного члена 
НТШ, правника, дипломата, соціолога, публіциста, редактора, 
видавця 

10 60 років від дня народження Ігоря Юринця (1953), поета, 
прозаїка, журналіста 

● 70 років від дня народження Ярослава Мотики (1943), 

скульптора 
11 100 років від дня народження Василя Кука (1913-2007), 

громадсько-політичного і військового діяча, Головного 

командира УПА, Голови Проводу ОУН на українських 
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землях, Голови генерального секретаріату УГВР (липень 1950 

– травень 1954) 

14 115 років від дня народження Юрія Горліса-Горського 

(Городянина-Лісовського) (1898-1946), діяча національно-

визвольного руху, письменника, автора роману «Холодний 

Яр» 

● 75 років від дня народження Левка Різника (1938), прозаїка, 
голови Львівської письменницької організації (1993-2007), 

лауреата премій ім. Андрія Головка та ім. Олеся Гончара 
17 90 років від дня народження Мирослава Мороза (1923-2006), 

бібліографа, літературознавця, етнографа, фольклориста, 
лауреата літературної премії ім. І. Франка, дійсного члена 
НТШ 

● 60 років від дня народження Ігоря Кожана (1953), 

генерального директора Національного музею у Львові 
ім. А. Шептицького, заслуженого працівника культури 

18 50 років (1963) з часу створення футбольної команди 

«Карпати» 

19 130 років від дня народження Івана Федевича (1883-1939), 

громадського діяча, голови філії «Просвіти», священика 
● 120 років від дня народження Гриця Гладкого (1893-1936), 

громадського і політичного діяча, журналіста, редактора 
● 120 років від дня народження Омеляна Масляка (1893-1972), 

художника 
21 100 років від дня народження Григорія Нудьги (1913-1994), 

філолога, культуролога, етнографа, публіциста 
22 80 років від дня народження Івана Могитича (1933-2006), 

засновника і довголітнього директора реставраційного 

інституту «Укрзахідпроектреставрація», академіка Академії 
будівництва України, народного архітектора України 

24 150 років від дня народження Остапа Нижанківського (1863-

1919), композитора, хорового диригента, видавця 
25 130 років від дня народження Івана Багенського (1883-1967), 

архітектора, викладача Львівської політехніки 

● 90 років від дня народження Стефанії Анненкової (1923-

1980), акторки, заслуженої артистки УРСР, закінчила студію 

при Львівському українському драматичному театрі 
ім. М. Заньковецької 
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26 150 років від дня народження Павла Кошиця (1863-1904), 

співака (Всеукр.) 

30 145 років від дня народження В’ячеслава Будзиновського 

(1868-1935), політичного діяча, редактора, видавця, 
письменника, історика, економіста, члена НТШ 

● 75 років від дня народження Василя Винницького (1938), 

мовознавця, професора Дрогобицького державного 

педагогічного університету ім. І. Франка 
31 130 років від дня народження Григорія Лакоти (1883-1950), 

єпископа УГКЦ, релігійного і громадського діяча, історика 
церкви, професора 

 

Цього місяця виповнюється 

145 років (1868) з часу заснування громадської організації – 

Товариства «Просвіта» у Львові 
 

 

ЛЮТИЙ 

2 150 років від дня народження Тимотея (Тимофія) Бордуляка 
(1863-1936), письменника, публіциста, перекладача 

● 75 років від дня народження Володимира Бадяка (1938), 

мистецтвознавця, професора, завідувача кафедри 

гуманітарних наук Львівської національної академії мистецтв 

3 150 років від дня народження Климентини Попович-

Боярської (1863-1945), письменниці, педагога, активної 
учасниці жіночого руху в Галичині 

7 150 років від дня народження Мечислава Солтиса (1863-

1929), композитора, диригента, педагога 
● 110 років від дня народження Василя Лева (1903-1991), 

мовознавця, історика літератури, професора, доктора 
філософії, дійсного члена НТШ 

9 120 років від дня народження Ганни Дмитерко (1893-1981), 

громадського діяча, члена УГА, легіону УСС 

● 120 років від дня народження Івана Іванця (1893-1946), 

живописця, фотографа, художнього критика, організатора 
пресово-мистецької справи у легіоні УСС, голови Спілки 

українських образотворчих митців (1942-1944) 

● 110 років від дня народження Олексія Друченка (1903-1983), 

графіка і живописця, декоратора театру ім. М. Заньковецької, 
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Львівського історичного музею, Інституту прикладного і 
декоративного мистецтва  

10 80 років (1933) з часу заснування у Львові Української 
селянської партії 

11 120 років від дня народження Антона Княжинського (1893-

1960), учасника визвольних змагань, педагога, соціолога, 
науковця, громадського діяча 

● 110 років від дня народження Агати Турчинської (1903-1972), 

письменниці 
12 80 років від дня народження Ізидора Різника (1933-2000), 

графіка, скульптора, члена Спілки художників України 

16 200 років від дня народження Семена Гулака-Артемовського 

(1813-1873), композитора, оперного співака, актора, 
драматурга (Всеукр.) 

17 70 років від дня народження Тадея Едера (1943), генерального 

директора і художнього керівника Львівського національного 

академічного театру опери та балету ім. С. Крушельницької, 
заслуженого працівника культури 

● 70 років від дня народження Раїси Недашківської (1943), 

актриси театру і кіно, народної артистки України (Всеукр.) 

20 125 років від дня народження Василя Барвінського (1888-

1963), композитора, піаніста, музикознавця, педагога, 
громадського діяча 

● 65 років від дня народження Романа Пастуха (1948), поета, 
публіциста, літературознавця, краєзнавця, етнографа 

23 85 років від дня народження Анни Канич (1928), прозаїка, 
поетеси-пісняра, заслуженого діяча мистецтв України 

25 20 років (1993) з часу відкриття музею Леся Курбаса у 

м. Самборі 
26 80 років від дня народження Любомира Гузара (1933), 

Верховного Архієпископа Києво-Галицького, глави УГКЦ 

(2001-2011 рр.), кардинала, богослова, релігійного діяча 
27 90 років від дня народження Наталії Слободян (1923), 

балерини, солістки Львівського театру опери та балету, 

педагога 
28 75 років від дня народження Стефана Турчака (1938-1988), 

диригента, лауреата Національної премії ім. Т. Шевченка 
(1980) 
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БЕРЕЗЕНЬ 

1 130 років від дня народження Григорія Гануляка (1883-1945), 

письменника, видавця, редактора, члена Товариства руських 

літераторів та журналістів у Львові, громадсько-політичного 

діяча 
5 120 років від дня народження Івана Бабія (1893-1934), 

філолога, професора Української академічної гімназії у 

Львові, освітнього діяча, педагога, старшини УГА 

● 60 років від дня народження Сергія Няньковського (1953), 

професора Львівського національного медичного 

університету ім. Д. Галицького 

7 440 років (1573) з часу заснування Іваном Федоровичем 

(Федоровим) друкарні у Львові 
● 60 років від дня народження Ярослави Дмитрів (1953), 

поетеси, перекладача, критика, члена НСПУ 

10 минає річниця з дня смерті останнього президента УНР у 

вигнанні Миколи Плав’юка (1925-2012) 

11 115 років від дня народження Василя Бобинського (1898-

1938), поета, перекладача, критика, публіциста, хорунжого в 
УСС і УГА, члена УВО 

12 150 років від дня народження Володимира Вернадського 

(1863-1945), природознавця, основоположника геохімії і 
біогеохімії, першого президента Академії наук України 

(Всеукр.) 

13 130 років від дня народження Фердинанда Касслера (1883-

1943), архітектора, з 1911 р. – уповноваженого архітектора 
м. Львова 

14 60 років від дня народження Ярослава Андрушківа (1953), 

політичного діяча, лікаря, активного учасника національно-

визвольного руху, НРУ, одного з ініціаторів відродження 
Пласту на Львівщині 

15 160 років від дня народження Степана Волошка (1853-1928), 

актора, співака, педагога 
17 130 років від дня народження Павла Богацького (1883-1962), 

письменника, літературознавця, бібліографа 
18 100 років тому (1913) у Львові К. Трильовським при 

Українському Січовому Союзі засновано товариства для 
військового вишколу «Українські Січові Стрільці». У 1914 р. 

їх у Галичині було 94 
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● 120 років від дня народження Володимира Качмара (1893-

1964), оперного співака, режисера, педагога, музично-

театрального критика 
19 120 років від дня народження Василя Мудрого (1893-1966), 

громадсько-політичного діяча, журналіста, дійсного члена 
НТШ 

20 100 років від дня народження Володимира Кунанця (1913-

1948), діяча національно-визвольного руху, члена Пласту, 

ОУН 

● 75 років від дня народження Климентія Михайлюка 
(Володимира Дуба) (1938), поета, прозаїка, публіциста 

21 75 років від дня народження Андрія Бокотея (1938), 

художника зі скла і кераміки, ректора Львівської національної 
академії мистецтв 

22 100 років від дня народження Володимира Кашицького (1913-

2001), громадського діяча, мецената, підприємця, почесного 

громадянина м. Львова, члена Пласту, ОУН 

23 170 років від дня народження Юліана Целевича (1843-1892), 

історика, педагога, дійсного члена НТШ 

27 110 років від дня народження Григорія Лужницького (1903-

1990), драматурга, журналіста, вченого, театрознавця, 
історика культури, дійсного члена НТШ 

28 80 років від дня народження Юрія Шухевича (1933), 

політичного діяча, члена Української гельсінської групи, 

голови політичної партії «Українська Національна асамблея», 

багаторічного політв’язня, Героя України (2006) 

 

 

КВІТЕНЬ 

1 90 років від дня народження Костянтина Трофимовича (1923-

1993), мовознавця, професора Львівського університету 

ім. І. Франка 
2 130 років від дня народження Олексія Грищенка (1883-1977), 

живописця, мистецтвознавця, письменника (Всеукр.) 

● 85 років від дня народження Володимири Чайки (1928), 

співачки, педагога 
3 120 років від дня народження Володимира Галана (1893-

1978), стрільця УГА, журналіста 
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● 95 років від дня народження Олеся Гончара (1918-1995), 

письменника (Всеукр.) 

5 85 років від дня народження Лариси Крушельницької (1928), 

археолога, громадського діяча, письменниці, почесного 

директора ЛНБ ім. В. Стефаника, професора Львівського 

університету, члена НТШ 

7 120 років від дня народження Василя Василька (1893-1972), 

актора, режисера, педагога, театрознавця 
10 165 років від дня народження Володимира Ганкевича (1848-

1881), правника, громадського діяча, літератора, члена 
«Просвіти» і «Руської Бесіди» у Львові 

18 125 років від дня народження Степана Кузика (1888-1947), 

адвоката, громадського діяча, кооператора 
20 150 років від дня народження Ярослава Кулачковського 

(1863-1909), правника, громадсько-політичного діяча, 
директора страхового акціонерного товариства «Дністер», 

члена НТШ, «Просвіти» 

25 75 років від дня народження Володимира-Михайла 
Квітневого (1938), письменника 

28 70 років (1943) з часу створення у Львові дивізії СС 

«Галичина» 

29 130 років від дня народження Вільгельма Мозера (1883-1958), 

професора Львівської політехніки, одного з провідних 

спеціалістів у галузі парових машин 

● 95 років тому (1918) Чорноморський флот підняв українські 
прапори (Всеукр.) 

30 180 років від дня народження Бенедикта Дибовського (1833-

1930), зоолога, природознавця, лікаря, географа, завідувача 
кафедри зоології Львівського університету 

● 135 років від дня народження Владислава Вітвіцького (1878-

1948), художника, мистецтвознавця, психолога, викладача 
Вільної академії мистецтв у Львові та Львівського 

університету 

 

Цього місяця виповнюється 

90 років (1923) з часу виходу часопису націоналістичного 

спрямування «Заграва» 

20 років (1993) з часу створення Ліги творчих спілок Львівщини 
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ТРАВЕНЬ 

2 120 років від дня народження Григорія Канди (1893-1959), 

громадського діяча, організатора релігійного, 

просвітницького і кооперативного життя в Галичині 
6 80 років тому (1933) у Львові вперше відбулося свято 

«Українська молодь – Христові» 

8  55 років від дня народження Василя Куйбіди (1958), 

громадсько-політичного діяча, міського голови Львова (1994-

2002), поета 
9 90 років від дня народження Любомири Гайовської (1923-

1954), діяча національно-визвольного руху, журналіста, 
письменниці, члена юнацького осередку ОУН, працівниці 
референтури пропаганди ОУН Львівського краю 

● 80 років від дня народження Романа Андріяшика (1933-2000), 

прозаїка, драматурга, журналіста, лауреата Національної 
премії ім. Т. Шевченка (1998) (Всеукр.) 

12 50 років від дня народження Дмитра Добрянського (1963), 

професора Львівського національного медичного 

університету ім. Д. Галицького 

13 50 років від дня народження Олександра Кривенка (1963-

2003), журналіста, редактора, громадсько-політичного діяча, 
одного з організаторів «Товариства Лева», члена Народного 

руху України, депутата Львівської облради (1990-1994) 

17 130 років від дня народження Ярослава Біленького (1883-

1945), громадського діяча, мовознавця, викладача 
Львівського університету (1939-1941); редактора, члена ОУН 

21 110 років від дня народження Романа Сельського (1903-1990), 

живописця, педагога, співзасновника мистецького об’єднання 
«Артес» 

22 130 років від дня народження Альфреда Шаманека (1883-

1920), військового діяча, полковника УГА 

23 250 років від дня народження Михайла Гарасевича (1763-

1836), історика і церковного діяча, генерального вікарія 
Львівської митрополичної капітули, дослідника історії 
Галичини 

24 100 років від дня народження Романа Кузьми (1913-2004), 

живописця, графіка, мистецтвознавця 
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25 85 років від дня народження Ярослава Підстригача (1928-

1990), вченого в галузі механіки, голови Західного наукового 

центру АН УРСР (Львів), академіка АН УРСР 

28 80 років (1933) з часу відкриття пам’ятника на могилі 
І. Франка на Личаківському кладовищі у Львові 

29 135 років від дня народження Петра Карманського (1878-

1956), поета, перекладача 
 

Цього місяця виповнюється 

40 років (1973) з часу заборони у Львівському університеті 
ім. І. Франка Шевченківських вечорів. Поява листівок з 
протестом, вихід журналу «Корито», масові арешти і 
переслідування викладачів та студентів 

 

 

ЧЕРВЕНЬ 

1 130 років від дня народження Лева Ганкевича (1883-1962), 

політичного діяча, адвоката, голови Української соціал-

демократичної партії 
3 150 років від дня народження Євгена Петрушевича (1863-

1940), українського громадсько-політичного діяча, 
Президента ЗУНР 

7 115 років від дня народження Софії Парфанович-Волчук 

(1898-1968), лікаря, громадської діячки, журналіста, дійсного 

члена НТШ 

8 130 років від дня народження Ольги-Олександри 

Дучимінської (1883-1988), поетеси, прозаїка, 
мистецтвознавця, літературного критика, історика літератури, 

фольклориста і етнографа 
10 85 років від дня народження Петра Кіндратовича (1928-1996), 

інженера, публіциста, громадського діяча, дослідника життя і 
творчості Ю.Липи 

11 130 років від дня народження Михайла Тершаковця (1883-

1978), україніста, славіста, класичного філолога, доктора 
філософії, професора, члена НТШ 

12 85 років від дня народження Богдана Гавришківа (1928), 

літературознавця, журналіста, перекладача, викладача, члена 
НСПУ 
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● 70 років від дня народження Христини Сніжної (Ніни 

Романюк) (1943), поетеси, прозаїка, члена НСПУ 

13 50 років від дня народження Олександра Надраги (1963), 

професора, зав. кафедри інфекційних хвороб Львівського 

національного медичного університету ім. Д. Галицького 

● 25 років (1988) з часу проведення у Львові першого 

народного багатотисячного мітингу-походу від Клубу 

будівельників, де мали відбутися установчі збори Товариства 
української мови, але їхнє проведення було заборонено 

секретарем Львівського міськкому КПУ Адамом 

Мартинюком 

16 175 років від дня народження Онуфрія Лепкого (1838-1905), 

літературознавця, мовознавця, дослідника давньоукраїнської 
писемності і літератури, священика 

17 130 років від дня народження Осипа Білоскурського (1883-

1943), майстра художньої кераміки 

20 25 років (1988) з часу створення Товариства української мови 

ім. Шевченка, яке очолив Роман Іваничук 

● 160 років від дня народження Олександра Мишуги (1853-

1922), співака, педагога 
22 115 років від дня народження Євгена Храпливого (1898-1949), 

активного діяча кооперативного руху, дійсного члена НТШ, 

громадського діяча, ідеолога і практика суспільної агрономії в 
Галичині  

23 110 років від дня народження Марії Сельської (1903-1980), 

живописця 
26 100 років від дня народження Петра Мірчука (1913-1999), 

громадського діяча, видавця, журналіста, дослідника історії 
визвольних змагань українського народу ХХ ст., зокрема 
УПА 

28 140 років від дня народження Івана Кобилецького (1873-

1945), юриста, політичного і громадського діяча 
 

 

ЛИПЕНЬ 

2-4 100 років тому (1913) відбувся перший з’їзд Українського 

студентського союзу  

4 150 років від дня народження Юліана Панькевича (1863-

1933), живописця, літератора, громадського діяча 
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7 60 років від дня народження Павла Федюка (1948), 

письменника, журналіста, члена НСПУ 

8 75 років від дня народження Леся Танюка (1938), режисера, 
театрознавця, перекладача, громадського діяча 

9 130 років (1883) з часу заснування у Львові з ініціативи 

Василя Нагірного першого споживчого кооперативу 

«Народна торгівля» 

13 75 років від дня народження Мирослава Скорика (1938), 

композитора, педагога 
16 165 років (1848) з часу заснування у Львові культурно-

освітнього товариства «Галицько-Руська Матиця» 

● прийнято Декларацію про державний суверенітет України 

(1990) 

 

18 120 років від дня народження Олександра Кованька (1893-

1975), математика, професора, завідувача кафедри 

математичного аналізу, декана фізико-математичного 

факультету Львівського університету 

19 125 років від дня народження Клима Чічки-Андрієнка (1888-

1967), співака  
20 125 років від дня народження Юліана Павликовського (1888-

1949), кооператора, економіста, громадського діяча 
26 55 років від дня народження Галини Пагутяк (1958), прозаїка, 

есеїста, члена НСПУ, лауреата Національної премії 
ім. Т. Шевченка (2010) 

27 170 років від дня народження Володимира Хиляка (1843-

1893), священика, журналіста, редактора, письменника 
● 80 років від дня народження Ярополка Яцкевича (1933-2012), 

професора, завідувача кафедри травматології, ортопедії та 
військово-польової хірургії Львівського національного 

медичного університету ім. Д. Галицького 

30 150 років тому (1863) був прийнятий Валуєвський циркуляр – 

розпорядження царського уряду про заборону друкування 
книг українською мовою, крім художньої літератури, проте 
царська цензура під різними приводами обмежувала і її 
друкування (Всеукр.) 

31 160 років (1853) з часу освітлення першою гасовою лампою 

львівської аптеки «Під звіздою» П. Міколаша на 
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вул. Широкій (тепер – Коперника). Винахідник лампи – 

Ігнатій Лукасевич 

● минає річниця з дня смерті поетки-дисидентки Ірини 

Калинець (1940-2012) 

 

 

СЕРПЕНЬ 

2 70 років від дня народження Петра Шкраб’юка (1943), поета, 
доктора історичних наук, лауреата премії ім. В. Чорновола та 
міжнародної премії ім. Воляників-Швабінських, члена НСПУ 

3 180 років від дня народження Омеляна Огоновського (1833-

1894), вченого-філолога, мовознавця, літературознавця, 
етнографа, педагога, керівника кафедри української мови й 

літератури Львівського університету, громадського діяча 
4 135 років від дня народження Антона Крушельницького 

(1878-1937), письменника, критика, журналіста, видавця 
журналів «Нові шляхи», «Критика», перекладача, міністра 
освіти УНР (1919-1920) 

● 100 років від дня народження Олександра Коваля (1913-1972), 

професора, завідувача кафедри хірургічної стоматології 
Львівського національного медичного університету 

ім. Д. Галицького 

5 110 років від дня народження Бориса Гмирі (1903-1969), 

співака (Всеукр.) 

9 70 років від дня народження Олега Гнатейка (1943), 

професора Львівського національного медичного 

університету ім. Д. Галицького, заслуженого діяча науки і 
техніки 

10 125 років від дня народження Миколи Залізняка (1888-1950), 

громадсько-політичного діяча, публіциста, голови 

українського студентства у Львові, одного з організаторів 

музею НТШ 

12 100 років від дня народження Євгена Дзиндри (1913-1983), 

скульптора, громадського діяча, педагога 
14 90 років від дня народження Карла Звіринського (1923-1997), 

художника, педагога, заслуженого діяча мистецтв України 

● 140 років від дня народження Івана Боберського (1873-1947), 

громадського діяча, одного із засновників українського 

спортивного руху, редактора, публіциста, професора 
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15 140 років від дня народження Йосипа Застирця (1873-1943), 

священика, учителя, історика-германіста, публіциста, 
письменника, громадського діяча 

16 75 років від дня народження Михайла Дубецького (1938), 

поета-пісняра 
● 55 років від дня народження Миколи Кулика (1958), 

диригента хорової капели «Трембіта», педагога, заслуженого 

діяча мистецтв України, професора Львівської національної 
музичної академії ім. М. Лисенка 

19 100 років від дня народження Зиновія Тершаковця (1913-

1948), діяча ОУН і УПА, правника 
20 160 років від дня народження Франца Ковалишина (1853-

1915), історика, архівіста, художника і фотографа 
● 80 років від дня народження Івана Самотоса (1933), 

скульптора, педагога 
21-25 70 років (1943) з часу проведення Третього надзвичайного 

великого збору ОУН, на якому головою Бюро Проводу було 

обрано Р. Шухевича 
22-28 20 років тому (1993) у Львові відбувся Другий 

міжнародний конгрес україністів 

24 70 років від дня народження Романа Качурівського (1943-

2009), поета, сатирика, перекладача, лауреата премії 
ім. Маркіяна Шашкевича, керівника обласного літературного 

об’єднання «Гроно», відповідального секретаря Львівської 
письменницької організації (1993-2005) 

● 50 років від дня народження Олександра Козаренка (1963), 

композитора, піаніста, музикознавця, педагога, заслуженого 

діяча мистецтв, проректора Львівської національної музичної 
академії ім. М. Лисенка 

25 80 років від дня народження Ніни Байко (1933), співачки, 

педагога 
28 130 років від дня народження Тадея Залеського (1883-1976), 

педагога, громадського діяча 
● 120 років від дня народження Андрія Коверка (1893-1967), 

скульптора 
● 100 років від дня народження Віри Свєнціцької (1913-1991), 

мистецтвознавця, діяча УВО і ОУН 
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● 100 років від дня народження Антіна Драгана (Андрія Луціва) 
(1913-1986), журналіста, громадсько-політичного діяча, члена 
ОУН  

● 90 років від дня народження Якима Запаска (1923-2007), 

мистецтвознавця, академіка Академії мистецтв України, 

редактора, ректора Львівського інституту прикладного та 
декоративного мистецтва (1958-1971) 

30 65 років від дня народження Марії Гатали-Кваснєвської 
(1948), поетеси, члена Української асоціації письменників 
художньо-соціальної літератури та Міжнародної асоціації 
письменників мариністів-баталістів 

31 130 років від дня народження Осипа Мазарука (1883-1940), 

громадсько-політичного діяча, публіциста 
● 120 років від дня народження Нестора Нижанківського (1893-

1940), композитора, музичного діяча 
 

 

ВЕРЕСЕНЬ 

4 50 років від дня народження Ірини Вовк (1963), поетеси, 

драматурга, театрального критика, члена НСПУ 

5 130 років від дня народження Євгена Форостини (1883-1951), 

історика і географа, етнографа, диригента 
7 85 років від дня народження Євгенії Лещук (1928-2010), 

поетеси, публіциста, члена НСПУ 

9 110 років від дня народження Лева Шанковського (1903-

1995), політичного діяча, педагога, журналіста, історика, 
дійсного члена НТШ 

10 70 років від дня народження Лариси Кадирової (1943), 

актриси театру і кіно, театрознавця, педагога, народної 
артистки України, лауреата Національної премії 
ім. Т. Шевченка (2008) 

12 100 років від дня народження Івана Керницького (1913-1984), 

письменника, журналіста 
13 140 років від дня народження Дениса Лукіяновича (1873-

1965), письменника, літературознавця, педагога, доцента 
Львівського університету 

14 155 років від дня народження Володимира Масляка (1858-

1924), письменника, перекладача, літературного критика, 
видавця 

 18 

17 160 років від дня народження Михайла Павлика (1853-1915), 

письменника, публіциста, громадсько-політичного діяча 
22 110 років (1903) з часу відкриття у Львові Народної лічниці, 

тепер – шпиталь ім. митрополита А. Шептицького 

25 120 років від дня народження Пилипа Деркача (1893-1957), 

хорунжого УГА, мовознавця 
● 65 років від дня народження Івана Гаврилюка (1948), 

кіноактора, народного артиста України, члена Національної 
спілки кіноматографістів України, народного депутата 
України 4-го скликання 

26 135 років від дня народження Михайла Галущинського (1878-

1931), громадсько-політичного і військового діяча, видавця, 
публіциста 

● 120 років від дня народження Осипа Думіна (Думина) (1893-

1945), військового діяча, письменника, журналіста, сотника 
Січових стрільців 

27 75 років від дня народження Володимира Каліки (1938), 

поета, гумориста, лауреата Львівської обласної премії 
ім. О. Гаврилюка, члена НСПУ 

29 100 років від дня народження Теодора Микитина (1913-1995), 

письменника, бібліографа 
 

Цього місяця виповнюється 

20 років (1993) з часу створення у Львові Інституту історії церкви 

в Українському католицькому університеті 
 

 

ЖОВТЕНЬ 

2 70 років від дня народження Богдана Стельмаха (1943), 

драматурга, перекладача, заслуженого діяча мистецтв 

України, лауреата літературних премій ім. І. Котляревського, 

ім. М. Шашкевича, ім. Лесі Українки 

● 65 років від дня народження Ростислава Демчишина (1948), 

композитора, диригента Львівського оперного театру (1988-

1989) 

4 145 років від дня народження Кирила Студинського (1868-

1941), письменника, літературознавця, громадського діяча, 
дійсного члена НТШ 
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5 140 років від дня народження Михайла Яцківа (1873-1961), 

прозаїка, літературного критика, члена угруповання «Молода 
муза» 

● 55 років від дня народження Надії Черкес (1958), поетеси, 

прозаїка, драматурга, мовознавця, педагога 
10 90 років від дня народження Івана Одрехівського (1923-1994), 

художника, майстра тематичної скульптури з дерева 
11 130 років від дня народження Романа Орленка (Прокоповича) 

(1883-1962), співака, педагога 
14 130 років від дня народження Івана Кревецького (1883-1940), 

історика, бібліографа, фольклориста, журналіста, дійсного 

члена НТШ 

● 100 років від дня народження Мирона Левицького (1913-

1993), графіка, ілюстратора, журналіста, письменника 
● 70 років від дня народження Раїси Кириченко (1943-2005), 

співачки, виконавиці хітів «Україна» і «Я козачка твоя», 

Героя України (2003) (Всеукр.) 

● 55 років від дня народження Володимира Кучинського (1958), 

режисера, актора, засновника та художнього керівника 
Львівського театру ім. Леся Курбаса, заслуженого діяча 
мистецтв України 

18 95 років (1918) з часу утворення Української Національної 
Ради у Львові, яка проголосила Західно-Українську Народну 

Республіку 

19 165 років тому (1848) у Львові відбувся Собор руських 

учених – перший з’їзд українських діячів науки, освіти і 
культури Галичини 

21 75 років від дня народження Вірка Балея (1938), диригента, 
піаніста, композитора, музичного діяча 

22 100 років від дня народження Василя Свиди (1913-1989), 

скульптора, лауреата Національної премії ім. Т. Шевченка 
(1983) 

 

Цього місяця виповнюється 

40 років (1973) виступу митрополита Й. Сліпого на ІІ 
Ватиканському соборі зі схваленою папою Павлом VI 

пропозицією про створення Київсько-Галицького патріархату 

760 років (1253) з дня коронування галицького князя Данила 
Романовича 
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ЛИСТОПАД 

1 95 років тому (1918) створено Західно-Українську Народну 

Республіку (ЗУНР) 

2 135 років від дня народження Антона Манастирського (1878-

1969), живописця, графіка, педагога 
5 65 років від дня народження Ярослави Павличко (1948), 

поетеси, прозаїка, перекладача, лауреата міжнародної премії 
ім. Богдана-Нестора Лепкого, члена НСПУ 

6 60 років від дня народження Лесі Холодюк (Лариси Федорів) 

(1953), прозаїка, члена НСПУ 

8 130 років від дня народження Остапа Луцького (1883-1941), 

публіциста, громадсько-політичного діяча, кооператора, 
перекладача, одного з організаторів літературної групи 

«Молода муза» 

9 110 років від дня народження Марії Степової (1903-1984), 

актриси 

13 100 років від дня народження Степана Галамая (1913-2004), 

діяча українського національно-визвольного руху, правника, 
публіциста, члена ОУН 

16 135 років від дня народження Михайла Паращука (1878-

1963), скульптора, автора портретів діячів української 
культури, пам’ятника А. Міцкевичу у Львові (у співавторстві 
з А. Попелем) 

● 120 років (1893) з часу прем’єри у Львові вистави за п’єсою 

Івана Франка «Украдене щастя» 

18 130 років від дня народження Івана Ющишина (1883-1960), 

педагога, журналіста, редактора, культурно-освітнього і 
громадського діяча 

● 75 років від дня народження Віктора (Віталія) Романюка 
(1938), поета, публіциста, перекладача, заслуженого 

працівника культури України, лауреата премій 

ім. М. Шашкевича та ім. В. Чорновола в галузі публіцистики 

22 130 років від дня народження Володимира Гериновича (1883-

1949), географа, краєзнавця, члена НТШ, референта 
президента УНР, політв’язня 

● 60 років від дня народження Михайла Дутчака (1953), 

головного диригента Львівського театру опери та балету, 

заслуженого діяча мистецтв України 
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27 150 років від дня народження Ольги Кобилянської (1863-

1942), письменниці (Всеукр.) 

● 90 років від дня народження Івана Хоми (1923-2006), греко-

католицького священика, професора, ректора Українського 

католицького університету (1985-2001) 

● 70 років від дня народження Христини Королик-Помірчої 
(1938), поетеси, перекладача 

30 65 років від дня народження Лева Броварського (1948-2009), 

видатного футболіста, заслуженого тренера України, 

головного тренера «Карпат» (1999-2002) 

 

 

ГРУДЕНЬ 

1 100 років від дня народження Григорія Майбороди (1913-

1992), композитора (Всеукр.) 

2 120 років від дня народження Григорія Смольського (1893-

1985), живописця, краєзнавця  
● 80 років від дня народження Олександра Грицака (1933-2001), 

диригента, педагога 
3 140 років від дня народження Омеляна Терлецького (1873-

1958), історика, педагога і громадського діяча, дійсного члена 
НТШ, «Просвіти» 

● 70 років від дня народження Яреми Кравця (1943), прозаїка, 
літературознавця, перекладача, дійсного члена НТШ, 

лауреата літературної премії часопису «Літературний Львів» 

4 190 років від дня народження Івана Гушалевича (1823-1903), 

священика, письменника, науковця, педагога, редактора, 
видавця, політичного і культурно-освітнього діяча 

6 110 років від дня народження Миколи Колесси (1903-2006), 

композитора, диригента, педагога, громадського діяча, 
почесного громадянина Львова, академіка Академії мистецтв 

України, Героя України 

● 100 років від дня народження Миколи Амосова (1913-2002), 

видатного хірурга, біокібернетика, філософа, письменника, 
академіка Національної академії наук України і Академії 
медичних наук України (Всеукр.) 

7 125 років від дня народження Левка Лепкого (1888-1971), 

композитора, поета, прозаїка, автора стрілецьких пісень  
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8 145 років (1868) з часу заснування у Львові Володимиром 

Терлецьким культурно-просвітницького товариства 
«Просвіта». Голова – Анатоль Вахнянин 

● 140 років від дня народження Марії Фіцнерівни-Морозової 
(1873-1920), співачки і драматичної актриси 

16 90 років (1923) з часу створення у Львові Українського 

богословного наукового товариства (УБНТ) 

18 130 років від дня народження Миколи Капусти (1883-1960), 

активного учасника кооперативного руху, громадського діяча, 
сотника УГА 

● 110 років від дня народження Романа Завадовича (1903-1985), 

письменника, журналіста, редактора, культурно-освітнього 

діяча 
23 50 років тому (1963) Йосифа Сліпого призначено Верховним 

архієпископом УГКЦ 

24 140 років від дня народження Адама Дідура (1873-1946), 

співака 
25 165 років від дня народження Степана Коваліва (1848-1920), 

письменника, педагога 
29 125 років від дня народження Галини Журби (1888-1979), 

письменниці, співредактора «Української хати» 

 

Цього місяця виповнюється 

155 років від дня народження Данила Лепкого (1858-1912), 

священика, письменника, етнографа, просвітянина Галичини 

140 років (1873) з часу заснування Наукового товариства 
ім. Т. Шевченка (спершу – Літературно-наукове товариство 

ім. Т. Шевченка) 
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ЦЬОГО РОКУ ВИПОВНЮЄТЬСЯ 

1025 років (988) з часу карбування монет з державним гербом – 

тризубом 

960 років від дня народження Володимира Мономаха (1053-

1125), князя Київського 

800 років (1213) першої літописної згадки про м. Городок в 
«Іпатіївському літописі» 

775 років (1238) першої згадки про м. Самбір 

760 років (1253) коронування галицького князя Данила 
Романовича послами римського Папи Інокентія IV 

710 років (1303) з часу заснування Галицької митрополії за князя 
Юрія І Львовича 

650 років (1363) з початку будівництва Вірменської церкви 

архітектором Дорінгом у Львові 
645 років (1368) з часу першої згадки про Жовкву 

550 років (1463) з часу заснування вищої школи при Успенській 

церкві у Львові 
540 років (1473) першої згадки про м. Перемишляни 

530 років (1438) з часу видання латинською мовою першої 
української  друкованої книги Юрія Котермака (Дрогобича) 
«Прогностична оцінка біжучого 1483 р.» 

520 років (1493) першої згадки про м. Радехів 

490 років (1523) з часу отримання м. Золочевим магдебурзького 

права 
435 років (1578) з часу заснування папірні в Буську 

435 років (1578) з часу спорудження каплиці Трьох Святителів у 

Львові 
430 років (1583) з часу спорудження дерев’яної церкви в 

с. Потеличі Жовківського району 

425 років (1588) з часу надання Константинопольським 

патріархом Ієремією незалежності від місцевого єпископату 

Львівському братству Ставропігії 
405 років (1608) з часу заснування бібліотеки Львівського 

національного університету ім. І. Франка як бібліотеки при 

Львівському єзуїтському колегіумі 
400 років (1613) з часу заснування Крехівського монастиря 

монахом Києво-Печерської лаври Йолєм 

240 років (1773) з часу заснування у Львові медичної колегії 
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230 років (1783) з часу заснування Греко-католицької духовної 
семінарії цісарем Йосипом ІІ у Львові 

210 років (1803) введено в дію цукрову фабрику у Львові 
180 років від дня народження Володислава Бачинського (1833-

1883), церковного діяча і письменника (псевдо Василь 
Колтович), ректора духовної семінарії у Львові 

180 років (1833) з часу створення «Руської трійці» – гуртка 
прогресивної молоді у Львові на чолі з Маркіяном 

Шашкевичем 

180 років від дня народження Сильвестра Гавришкевича (1833-

1911), архітектора, працював у Львівському будівельному 

департаменті Галицького намісництва 
180 років від дня народження Омеляна Бачинського (1833-1907), 

актора і режисера, керівника театру товариства «Руська 
бесіда» у Львові 

175 років з часу спорудження церкви в с. Матків (тепер 

Турківський р-н Львівської області) – видатної пам’ятки 

бойківської дерев’яної архітектури. Автори – 

С. Мельникович, С. Іванкович 

160 років від дня народження Петра Огоновського (1853-1917), 

математика і фізика, педагога, просвітянського діяча, голови 

товариства «Просвіта» (1906-1910), дійсного члена НТШ, 

вчителював в Академічній гімназії у Львові 
160 років від дня народження Ізидора Пасічинського (1853-1930), 

священика, поета, байкаря 
155 років (1858) з часу запровадження у Львові газових ліхтарів 

для освітлення вулиць 
155 років від дня народження Теодора Біленького (1858-1939), 

педагога, кооператора і громадського діяча Самбірщини 

155 років від дня народження Лева Василовича (1858-1883), 

редактора, педагога, письменника 
155 років від дня народження о. Івана Яворського (1858-1930), 

культурного та економічного організатора Самбірщини, 

громадсько-політичного діяча, греко-католицького священика 
155 років (1858) з часу утворення Львівського газового заводу, 

ВО «Львівгаз» 

155 років від дня народження Івана Косса (1858-1929), адвоката, 
доктора медицини і права 
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150 років (1863) з часу заснування першої студентської громади 

у Львові, організатором якої був Д. Танячкевич 

150 років тому (1863) Пантелеймон Куліш потайки привіз до 

Львова вірш П. Чубинського «Ще не вмерла України» і 
передав Павліну Свєнціцькому 

150 років від дня народження Івана Білинського (1863-1934), 

освітнього і громадсько-політичного діяча УНДО, 

організатора національного відродження на Жидачівщині 
150 років від дня народження Тадеуша Попеля (1863-1913), 

живописця 
150 років від дня народження Михайла Ольшанського (1863-

1908), актора, режисера, співака 
145 років від дня народження Дениса Леонтовича (1868-1887), 

піаніста, композитора 
140 років від дня народження Юліана Яворського (1873-1937), 

літературознавця, дослідника давньої української літератури 

та фольклору 

130 років від дня народження Івана Добущака (1883-1965), 

педагога, мовознавця 
130 років від дня народження Василя Панейка (1883-1956), 

громадсько-політичного діяча, дипломата, публіциста, 
редактора газети «Діло» (1912-1918) 

130 років (1883) з часу заснування першого споживчого 

кооперативу на західноукраїнських землях «Народна 
торгівля» 

130 років тому (1883) у Львові засновано Янівський цвинтар 

130 років (1883) з часу встановлення перших телефонів у Львові 
130 років від дня народження Генрика Заремби (1883-1939), 

архітектора, який керував перебудовою головного 

залізничного вокзалу у Львові 
125 років (1888) з часу виходу у світ «Часопису товариства 

аптекарів» у Львові 
125 років від дня народження Володимира Безпалка (1888-1941), 

адвоката, культурного і громадського діяча УНДО на 
Золочівщині 

125 років від дня народження Володимира Константиновича 
(1888-1960), адвоката 

125 років від дня народження Володимира Муровича (1888-

1968), адвоката, публіциста, видавця 
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125 років від дня народження Олександра Надраги (1888-1962), 

адвоката, професора Греко-католицької богословської 
академії та Львівського університету ім. І. Франка 

125 років від дня народження Олекси Ріпецького (1888-1929), 

адвоката, громадсько-політичного діяча 
125 років від дня народження Володимира Свідерського (1888-

1952) лікаря УСС, члена Українського лікарського товариства 
125 років від дня народження Олекси Черкаського (1888-1933), 

чотаря УСС, посла до Варшавського сейму від УНДО 

120 років від дня народження Василя Дзіковського (1893-1918), 

журналіста 
120 років (1893) з часу заснування у Львові Української жіночої 

громадської організації «Клуб русинок» 

120 років (1893) з часу створення у Львові «Гранд-готелю» 

(архітектор Е. Герматнік) 

115 років (1898) з часу заснування у Львові «Літературно-

наукового вістника» 

115 років (1898) з часу заснування у Львові першого 

професійного об’єднання художників Галичини «Товариство 

для розвою руської штуки» 

115 років (1898) з часу започаткування Крайового союзу 

кредитового у Львові 
115 років (1898) з часу виникнення у Львові «Українсько-Руської 

видавничої спілки» – прогресивної видавничої організації 
110 років від дня народження Марка Влодарського (1903-1960), 

живописця, члена об’єднання «Артес», «Групи сучасних 

художників», Спілки художників України 

110 років від дня народження Антона Орловського (1903-1974), 

лікаря, члена Українського лікарського товариства у Львові, 
директора шпиталю у Жовкві 

110 років з часу заснування бібліотеки Вищого музичного 

інституту у Львові (нині – Львівська національна музична 
академія ім. М. Лисенка) 

110 років від дня народження Лева Скрипника (1903-1939), 

письменника (Всеукр.) 

100 років (1913) з часу створення «Стрілецького куріня» у Львові 
100 років від дня народження Івана Мицика (1913-1941), 

політичного діяча, члена УВО, ОУН 



 27 

100 років від дня народження Павла Габи (1913-1941), діяча 
українського національно-визвольного руху, провідника ОУН 

у Львові, засудженого до розстрілу («процес одинадцятьох»), 

страченого у Львові 
100 років від дня народження Романа Ганкевича (1913-1967), 

архітектора 
100 років від дня народження Платона Лушпинського (1913-

1952), педагога, викладача Львівського університету 

ім. І. Франка 
90 років (1923) з часу виходу «Богословії» – часопису 

Українського богословського товариства у Львові 
90 років (1923) з часу створення у Львові Української народної 

трудової партії 
90 років тому (1923) створено фізкультурно-спортивне 

товариство «Динамо» 

85 років (1928) з часу відкриття у Львові А. Шептицьким Греко-

католицької богословської академії 
85 років (1928-1933) з часу виходу журналу «Бескид» – часопису 

УГКЦ 

80 років (1933-1939) з часу виходу «Батьківщини», тижневика 
фронту національної єдності, видавництва «Батьківщина» у 

Львові 
70 років (1943) з часу створення Головного військового штабу 

ОУН у Львові 
70 років (1943) з часу створення ВО «Башта» – частини УПА-

Захід 1943-1944 рр., діяльність якої охоплювала м. Львів і 
околиці 

60 років (1953) з часу заснування Нового Роздолу – міста хіміків 

60 років (1953) з часу видання у Мюнхені Петром Мірчуком 

книги «Українська Повстанська Армія 1942-1952» 

40 років (1973) з часу розкриття у Львові підпільної молодіжної 
організації «Український національний фронт» 

40 років (1973) з часу відкриття у Тель-Авіві пам’ятника Андрею 

Шептицькому 

 28 

 

ДЕРЖАВНІ ТА ПРОФЕСІЙНІ СВЯТА 

 

Січень 
 

12 День українського політв’язня 
22 День Соборності та Свободи України 

29 День пам’яті героїв Крут (1918) 

 

Лютий 
 

21 Міжнародний день рідної мови 

 

Березень 
 

9-10 Шевченківські дні 
27 Міжнародний день театру 

 

Квітень 
 

11 Міжнародний день визволення в’язнів фашистських 

концтаборів 

18 День пам’яток історії та культури 

26 День Чорнобильської трагедії (1986) 

 

Травень 
 

6 День Львова (перша неділя місяця) 

12 травня – День матері (друга неділя місяця) 

18 День науки в Україні (третя субота місяця) 

● Міжнародний день музеїв 

● День Європи в Україні (третя субота місяця) 

● День пам’яті жертв депортації кримськотатарського 

народу (1944) 

19 Всеукраїнський день працівників культури та 
майстрів народного мистецтва (третя неділя місяця) 

● Свято героїв у Львові (третя неділя місяця) 

24 День слов’янської писемності й культури 

● Європейський день парків 

25 День працівників видавництв, поліграфії і 
книгорозповсюдження (остання субота місяця) 

 



 29 

Червень 
 

1 Міжнародний день захисту дітей 

4 Міжнародний день безвинних дітей – жертв агресії 
5 Всесвітній день охорони навколишнього середовища 
13 День Всіх святих землі Української 
22 День скорботи і вшанування пам’яті жертв війни в 

Україні 
26 Міжнародний день підтримки жертв тортур 

28 День Конституції України 

30 День молоді (остання неділя місяця) 

 

Липень 
 

8 День родини 

28 День флоту України (остання неділя місяця) 

 

 

Серпень 
 

6 Всесвітній день боротьби за заборону ядерної зброї 
23 День державного прапора України 

24 День Незалежності України 

 

Вересень 
 

1 День знань 
14 День українського кіно (друга субота місяця) 

● День фізичної культури та спорту (друга субота 

місяця) 

21 День миру в Україні 
30 Всеукраїнський день бібліотек 

 

Жовтень 
 

1 Міжнародний день музики 

6 День працівників освіти (перша неділя місяця) 

14 Свято Покрови 

● Свято створення УПА 

● Свято української зброї 
●  День українського козацтва 
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Листопад 
 

7 День молитви за жертв тоталітарних режимів 

9 День української писемності та мови 

16 Міжнародний день толерантності 
● День працівників радіо, телебачення та зв’язку 

(третя субота місяця) 

17 День студента 
21 Всесвітній день телебачення 
23 День пам’яті жертв голодоморів та політичних 

репресій (четверта субота місяця) 

25 Міжнародний день боротьби з насиллям над 

жінками 

 

Грудень 
 

1 Акт проголошення Незалежності України (1991) 

3 Міжнародний день інвалідів 

6 День Збройних сил України 

10 День прав людини 

22 День української дипломатії 
24 День працівників архівних установ 


