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СІЧЕНЬ 

1 120 років від дня народження Василя Касіяна (1896-1976), 
живописця, графіка, мистецтвознавця, лауреата Шевченківської 
премії за естампи «Тарас Шевченко», «Шевченко з казахським 
хлопчиком», «Народ і слово Шевченка», ілюстрації до 
«Кобзаря» та роману О. Іваненко «Тарасові шляхи» (1964) 
(Всеукр.) 

● 150 років тому (1866) у Львові почав виходити народовський 
студентський літературно-науковий тижневик «Русалка» 

2 90 років від дня народження Віри Селянської (псевдонім – Віра 
Вовк) (1926), письменниці, перекладача, літературознавця, 
члена НТШ, лауреата Шевченківської премії за книги «Сьома 
печать», «Ромен-зілля» та переклади творів української 
літератури португальською мовою (2008) 

● 80 років від дня народження Володимира Когута (1936-1998), 
заслуженого діяча мистецтв України, хореографа Львівського 
драматичного театру ім. М. Заньковецької 

● 75 років від дня народження Володимира Ганулича (1941), 
поета, прозаїка, члена Львівської організації Національної 
спілки письменників України 

● 75 років від дня народження Оксани Сенатович (1941-1997), 
поетеси, перекладача, редактора, члена Львівської організації 
Національної спілки письменників України, лауреата премій 
ім. Олени Пчілки (1992) та ім. Іванни Блажкевич (1995)  

9 160 років (1856) з часу заснування Рільничої школи в Дублянах 
(нині – Львівський національний аграрний університет) 

● 100 років від дня народження Степана Мамчура (1916-1977), 
учасника національно-визвольного руху, члена ОУН, 
політв’язня польських і радянських тюрем та концтаборів 

17 115 років (1901) з часу входження на престол галицького 
митрополита Андрея Шептицького 

17-19 75 років (1941) тому у Львові відбувся Процес 59-х – 
судовий процес над групою української студентської та 
учнівської молоді, переважно членів ОУН, яку було звинувачено 
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у зраді батьківщині і приналежності до націоналістичної 
організації, яка готувала антирадянське збройне повстання 

18 130 років від дня народження Тараса Шухевича (1886-1951), 
піаніста, професора Львівського вищого музичного інституту 
ім. М. Лисенка (нині – Львівська національна музична академія 
ім. М. Лисенка)  

19 75 років від дня народження Марії Кашуби (1941), філософа, 
доктора філософських наук, професора кафедри філософії (з 
1995 р.), завідувача кафедри теорії та історії культури 
Львівського національного університету ім. І. Франка (1997-
2000) 

20 355 років (1661) з часу заснування Львівського університету 
(нині – Львівський національний університет ім. І. Франка) – 
одного з найстаріших університетів у Центрально-Східній 
Європі, створеного на базі школи єзуїтів, яка існувала у Львові з 
1608 року 

21 135 років від дня народження Мелетія Качури (1881-1938), 
правника, письменника, літературного критика, перекладача, 
члена групи літераторів «Західна Україна» 

● 135 років від дня народження Степана Чарнецького (1881-1944), 
поета, фейлетоніста, театрального діяча і критика 

● 125 років від дня народження Омеляна Сеника (1891-1941), 
військового та політичного діяча, 9-го крайового команданта 
УВО (1929), члена Вищого проводу ОУН (1930). Захоплений у 
1934 році чеською поліцією т. зв. «архів Сеника» став причиною 
численних арештів членів ОУН 

26 120 років (1896) з часу виникнення у Львові суспільно-
освітнього товариства «Академічна громада» внаслідок 
об’єднання Академічного братства та студентського товариства 
«Ватра». Збори відбулися в присутності професорів Львівського 
університету П. Стебельського, О. Колесси, М. Грушевського 

27 160 років від дня народження Антона Горбачевського (1856-
1944), громадського і політичного діяча, адвоката, 
співзасновника Української народно-демократичної партії, 
посла до Галицького сейму, делегата Національної ради ЗУНР 

30 65 років від дня народження Альфреда Максименка (1951), 
професора кафедри монументального живопису Львівської 
національної академії мистецтв, співзасновника Інституту 
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актуального мистецтва у Львові, заслуженого діяча мистецтв 
України, члена Національної спілки художників України (1988) 

Цього місяця минає: 
155 років (1861) з часу створення у Львові товариства «Руська бесіда» 

на базі гуртка львівської інтелігенції «Молода муза» 
● 85 років (1931) з часу заснування у Львові з ініціативи 

митрополита Андрея Шептицького Українського католицького 
союзу 

 
 

ЛЮТИЙ 
2 65 років від дня народження Ігоря Кобрина (1951), 

кінорежисера, лауреата Шевченківської премії за кінотрилогію 
«Чорнобиль: два кольори часу» (1989), заслуженого діяча 
мистецтв України  

3 100 років від дня народження Богдана Казанівського     
(1916-?), члена ОУН, зв’язкового проводу ОУН у Львові, 
письменника-мемуариста 

● 65 років від дня народження Зиновія Суходуба (1951), прозаїка, 
критика, редактора, автора і ведучого літературно-мистецьких 
програм Львівської телерадіокомпанії (1991-2015), заслуженого 
журналіста України, члена Львівської організації Національної 
спілки письменників України, лауреата обласних премій, 
нагородженого «Золотою медаллю української журналістики» 
(2011) 

8 150 років від дня народження Івана Кивелюка (1866-1922), 
правника, громадсько-політичного діяча, посла до Галицького 
сейму, делегата Української національної ради ЗУНР, голови 
товариства «Просвіта» 

9 70 років від дня народження Людмили Шереметьєвої-Дашкевич 
(1946-2005), журналістки, правозахисниці, учасниці 
опозиційного руху 

10 80 років від дня народження Богдана Гориня (1936), 
мистецтвознавця, письменника, політв’язня радянських тюрем і 
таборів, дисидента, голови товариства «Україна-Польща», 
народного депутата України І і ІІ демократичних скликань 
(1990-1998) 
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11 80 років від дня народження Євгена-Романа Куртяка (1936-
1996), письменника, журналіста, члена Спілки письменників 
України 

12 130 років від дня народження Василя Коссака (1886-1932), 
актора, режисера і співака (тенор). Виступав у театрі товариства 
«Руська бесіда» (1904-1914, 1923-1924), керував театрами у 
Львові, Коломиї, Стрию, працював в Українському театрі 
Йосипа Стадника (1925-1927) 

14 125 років від дня народження Теофіла Горникевича (1891-1969), 
священика УГКЦ, капелана УГА, викладача біології та 
психології у Львівському університеті (1915-1918), теології – у 
Львівській академічній гімназії та семінарії сестер василіянок (з 
1927 р.) 

16 160 років від дня народження Тита Войнаровського (1856-1938), 
громадського діяча, економіста, священика УГКЦ, 
довголітнього адміністратора маєтків Галицької митрополії, 
посла до Австрійського парламенту від Української народно-
демократичної партії (1907-1911) 

19 80 років від дня народження Зиновії Служинської (1936), 
доцента Львівського національного медичного університету 
ім. Д. Галицького, дійсного члена НТШ, члена Українського 
лікарського товариства, вченого секретаря Львівського 
відділення Українського товариства генетиків і селекціонерів 
ім. М. Вавилова, члена Товариства медичних генетиків України, 
співавтора першої української версії «Ілюстрованого медичного 
словника Дорланда», члена «Просвіти», «Меморіалу» та 
Українського геральдичного товариства 

21 145 років від дня народження Осипа Микитки (1871-1920), 
визначного військового діяча, сотника Українських січових 
стрільців, генерал-хорунжого УГА 

● 140 років від дня народження Семена Вітика (1876-1934), 
громадсько-політичного діяча, посла до Австрійського 
парламенту, співзасновника Української соціал-демократичної 
партії Галичини і Буковини, редактора, репресованого 

22 180 років від дня народження Порфирія Бажанського (1836-
1920), священика УГКЦ, композитора, музикознавця, 
фольклориста, письменника, учня Михайла Вербицького 
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24 120 років від дня народження Софії Вальницької (1896-1964), 
художниці, мистецтвознавця, члена Львівської професійної 
спілки художників (1928-1939), Спілки художників України 
(1945-1960) 

● 85 років від дня народження Олександра Кіцери (1931), доктора 
медичних наук, професора (з 2000), завідувача кафедри 
оториноларингології Львівського національного медичного 
університету ім. Д. Галицького, організатора і голови 
відновленого Українського лікарського товариства (1991-1993), 
дійсного члена НТШ 

25 145 років від дня народження Лесі Українки (Лариси Косач-
Квітки) (1871-1913), письменниці, перекладача, культурного 
діяча (Всеукр.) 

28 100 років від дня народження Романа Кивелюка (1916-1942), 
громадського діяча, зв’язкового ОУН, члена Крайового 
проводу ОУН 

 
 

БЕРЕЗЕНЬ 
1 70 років (1946) з часу виходу першого номера газети «Львовская 

правда» (нині – «Високий Замок») 
2 140 років від дня народження Мирона Кордуби (1876-1947), 

громадського діяча, історика, викладача гімназій у Чернівцях, 
Львові та Холмі (1900-1918), професора Варшавського (1929-
1939) та Львівського (з 1944 р.) університетів, члена НТШ 

● 85 років від дня народження Марії Байко (1931), співачки, 
професора Львівської консерваторії ім. М. Лисенка (з 1988 р.) 
(нині – Львівська національна музична академія ім. М. Лисенка), 
народної артистки України (1979), лауреата Шевченківської 
премії (разом із сестрами Даниїлою та Ніною) (1976) 

3 140 років від дня народження Йосафата Коциловського (1876-
1947), єпископа УГКЦ, професора теології, церковного і 
громадського діяча, блаженного католицької церкви 

4 70 років від дня народження Петра Бенюка (1946), народного 
артиста України (1996), актора Національного академічного 
драматичного театру ім. М. Заньковецької у Львові 

7 80 років від дня народження Ярослава Ісаєвича (1936-2010), 
історика, громадського діяча, академіка НАН України, 
президента Міжнародної асоціації україністів, директора 
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Інституту українознавства ім. І. Крип’якевича НАН України; 
автора праць з давньої української історії та культури 

9 80 років від дня народження Святослава Максимчука (1936), 
народного артиста України (2002), актора Національного 
академічного драматичного театру ім. М. Заньковецької у 
Львові 

11 200 років від дня народження Олександра Афанасьєва-
Чужбинського (1816-1875), письменника, етнографа, 
фольклориста, історика, мовознавця (Всеукр.) 

12 150 років від дня народження Дам’яна Лопатинського (1866-
1951), священика УГКЦ, церковного та громадського діяча 

● 135 років від дня народження Володимира Бирчака (1881-1952), 
письменника, літературознавця, воїна легіону Українських 
січових стрільців, делегата Української Національної Ради 
ЗУНР (від УСДП) в 1918 р.; члена НТШ 

13 80 років від дня народження Романа Гурного (1936-1998), 
учасника українського національно-визвольного руху, 
багаторічного політв’язня, члена підпільної організації 
«Український національний комітет», члена Української 
Гельсінської спілки 

14 125 років від дня народження Амвросія Бучми (1891-1957), 
актора і режисера театру і кіно, артиста театру товариства 
«Руська бесіда», засновника і керівника Нового львівського 
театру, провідного актора театру «Березіль» (1922-1926, 1930-
1935), актора Київського драматичного театру ім. І. Франка 
(1926-1930, 1935-1957) (нині – Національний академічний 
драматичний театр ім. І. Франка) 

18 140 років від дня народження Йосипа Стадника (1876-1954), 
актора, режисера, театрального діяча. Працював у театрі 
товариства «Руська бесіда», театрі М. Садовського, очолював 
різні українські професійні групи в Галичині 

22 80 років від дня народження Михайла Осадчого (1936-1994), 
правозахисника, письменника, журналіста, політв’язня 
радянських тюрем і таборів 

● 70 років від дня народження Миколи Посікіри (1946), 
скульптора, автора понад 100 пам’ятників, серед яких 
М. Шашкевичу у Львові та Золочеві, В. Чорноволу у Золочеві, 
Т. Шевченку в Моршині та ін. 
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29 155 років від дня народження Романа Залозецького (1861-1918), 
ученого, хіміка-технолога, професора Львівської політехніки (з 
1891) (нині – Національний університет «Львівська 
політехніка»), дійсного члена НТШ, голови товариства 
«Сільський господар», організатора і директора Торгової школи 
при товаристві «Просвіта», посла до Галицького сейму 

● 135 років від дня народження Марійки Підгірянки (Ленерт-
Домбровської) (1881-1963), відомої народної вчительки, дитячої 
письменниці 

31 125 років від дня народження Бориса Романицького (1891-1988), 
актора, режисера, театрального діяча, одного із засновників 
театру ім. М. Заньковецької (нині – Національний академічний 
драматичний театр ім. М. Заньковецької у Львові), народного 
артиста СРСР (1944), лауреата Шевченківської премії за 
виконання ролі Стефана Граса у п’єсі «Маклена Граса» 
М. Куліша та за значний вклад у розвиток українського 
театрального мистецтва (1974) 

 
 

КВІТЕНЬ 
7 140 років від дня народження Іларіона Свєнціцького (1876-

1956), філолога, літературознавця, історика мистецтва, 
музейника, організатора і директора Національного музею у 
Львові (1905-1952), професора Львівського (таємного) 
українського університету та Львівського університету (з 
1939 р.) (нині – Львівський національний університет 
ім. І. Франка) 

11 70 років від дня народження Тетяни Крушельницької (1946), 
фізика, доцента кафедри інженерного матеріалознавства та 
прикладної фізики Національного університету «Львівська 
політехніка» (з 2006 р.), громадського діяча, члена Львівського 
обласного проводу об’єднання «За Україну!», заступника голови 
громадської організації «Львівська бесіда» 

13 120 років від дня народження Лева Геца (1896-1971), 
живописця, графіка, організатора культурно-мистецького життя, 
педагога, члена Асоціації українських митців, воїна легіону 
Українських січових стрільців (1918-1919) 

15 80 років від дня народження Валентина Мороза (1936), історика, 
члена українського національно-визвольного руху, політв’язня, 
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дисидента; автора понад 100 наукових праць, професора 
кафедри українознавства Львівського державного університету 
фізичної культури (з 1993), доктора honoris causa Державного 
коледжу Джерсі (США) 

● 70 років тому (1946) прем’єрою вистави «Івасик-Телесик» 
розпочав свою роботу Львівський обласний театр ляльок (нині – 
Львівський академічний обласний театр ляльок), заснований 
ученицею Леся Курбаса А. Мацкевич 

16 90 років від дня народження Бориса Возницького (1926-2012), 

мистецтвознавця, директора Львівської галереї мистецтв (1962-
2012) (нині – Львівська національна галерея мистецтв 
ім. Б. Возницького), академіка Української академії мистецтв, 
заслуженого працівника культури України та Польщі, 
президента Українського національного комітету Міжнародної 
ради музеїв (ICOM), доктора honoris causa, лауреата 
Шевченківської премії за багаторічну роботу зі збереження і 
популяризації культурної спадщини (1990), Героя України 
(2005) 

22 95 років від дня народження Степана Ільницького (1921-2012), 
громадського діяча, фахівця у галузі нафтохімії, дійсного члена 
НТШ, учасника бою під Бродами у складі дивізії «Галичина» в 
липні 1944 р. 

26 30 років (1986) з часу катастрофи на атомній електростанції в 
Чорнобилі (Всеукр.) 

29 135 років від дня народження Катерини Рубчакової (1881-1919), 
драматичної актриси і співачки, прими Руського народного 
театру у Львові, його директора (1917-1918) 

 
 

ТРАВЕНЬ 
1 80 років від дня народження Мар’яна Долішнього (1936-2006), 

вченого-економіста, професора, академіка НАН України, 
директора Інституту регіональних досліджень НАН України 
(1994-2006), лауреата державної премії України в галузі науки і 
техніки 

5 180 років від дня народження Сидора Воробкевича (1836-1903), 
письменника, композитора, диригента, педагога (Всеукр.) 

9 145 років від дня народження Володимира Гнатюка (1871-1926), 
етнографа, фольклориста, мовознавця, літературознавця, 
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мистецтвознавця, перекладача та громадського діяча, члена-
кореспондента Петербурзької академії наук (1902), академіка 
АН України (1924), члена Чеського наукового товариства (1905), 
Празької та Віденської академій наук; секретаря НТШ, з 1916 р. 
– голови його етнографічної комісії; члена товариства 
«Просвіта» у Львові 

● 55 років від дня народження Віктора Неборака (1961), поета, 
прозаїка, перекладача, члена літугруповання «Бу-Ба-Бу» (разом 
з Юрієм Андруховичем і Олександром Ірванцем), члена 
Львівської організації Національної спілки письменників 
України 

11 120 років від дня народження Василя Микетюка (1896-1973), 
лікаря-стоматолога, доктора філософії, учасника визвольних 
змагань, організатора і керівника першої державної 
зуболікарської школи у Львові, засновника Наукового 
стоматологічного товариства у Львові 

12 85 років від дня народження Юрія Луціва (1931), симфонічного і 
оперного диригента, викладача, з 1989 р. – професора Львівської 
державної консерваторії ім. М. Лисенка (нині – Львівська 
національна музична академія ім. М. Лисенка), диригента 
Львівського державного театру опери та балету ім. І. Франка 
(нині – Львівський національний академічний театр опери та 
балету ім. С. Крушельницької) (1960-1973), народного артиста 
України (1999), лауреата Шевченківської премії за оперу 
«Золотий обруч» (1971) 

16 140 років від дня народження Миколи Конрада (1876-1941), 
священика УГКЦ, з 1937 р. – професора історії філософії і 
соціології Львівської богословської академії, блаженного 
католицької церкви 

17 120 років від дня народження Дмитра Паліїва (1896-1944), 
журналіста, політичного і військового діяча, одного з 
організаторів Листопадового повстання у Львові 1918 р., 
очільника відділу старшинського вишколу дивізії «Галичина» 

● 75 років від дня народження Ярослава Лемика (1941-2012), 
учасника дисидентського руху й самвидаву, депутата Львівської 
міської ради І і ІІ скликань, видавця (відновив видавництво 
«Світ дитини») 

20-21 25 років (1991) з часу проведення у Львові установчого 
з’ їзду Спілки політв’язнів України  
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23 75 років від дня народження Омеляна Леськіва (1941), 
письменника, перекладача, публіциста, редактора газет 
«Поступ», «Діло» та видань «Просвіти», секретаря 
Всеукраїнського об’єднання «Письменники Бойківщини» 

24 125 років від дня народження Миколи Бенцаля (1891-1938), 
актора, організатора і режисера Незалежного театру у Львові, 
театру ім. І. Тобілевича та ін., учня Йосипа Стадника, Леся 
Курбаса 

27 80 років (1936) з початку політичного судового процесу у Львові 
над 23 членами ОУН, у т. ч. 9 членами Крайової екзекутиви, 
який ув’язнені (серед них були С. Бандера, Р. Шухевич, 
Я. Стецько, К. Зарицька та ін.) використали для викриття 
антиукраїнської політики польського уряду 

28 110 років від дня народження Ростислава Єндика (1906-1974), 
письменника, антрополога, громадського діяча, дійсного члена 
НТШ, члена ОУН 

 
 

ЧЕРВЕНЬ 
1 95 років від дня народження Івана Сварника (1921-1989), 

письменника, перекладача, редактора львівського видавництва 
«Каменяр» 

● 85 років від дня народження Рогніди Сендецької (1931), лікаря-
онколога, кандидата медичних наук, поетеси, громадського 
діяча 

● 70 років (1946) з часу заснування Львівського державного 
інституту фізичної культури (нині – Львівський державний 
університет фізичної культури) 

6 160 років від дня народження Іларіона Грабовича (1856-1903), 
поета, літературного діяча, публіциста, педагога 

7 140 років від дня народження Лева Турбацького (1876-1900), 
літературного критика, перекладача, журналіста, громадського 
діяча 

● 100 років від дня народження Петра Дужого (1916-1997), 
діяча визвольного руху, референта пропаганди ОУН, 
письменника, почесного громадянина Львова 

8 90 років від дня народження Ірини Сеник (1926-2009), поетеси, 
зв’язкової генерала Романа Шухевича, репресованої, дисидента; 
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члена ОУН, Української Гельсінської групи і Пен-клубу, 
почесної громадянки Львова і Борислава 

9 155 років від дня народження Євгена Озаркевича (1861-1916), 
лікаря, першого голови Українського лікарського товариства, 
співзасновника Народної лічниці у Львові, дійсного члена НТШ 

10 120 років від дня народження Володимира Огоновського (1896-
1970), ученого-економіста, доктора природничих наук, доцента 
Львівського торговельно-економічного інституту (1949-1950) 
(нині – Львівська комерційна академія), дійсного члена НТШ, 
члена легіону Українських січових стрільців 

13 50 років від дня народження Зоряни Гладкої (1966), поетеси, 
члена Львівської організації Національної спілки 
письменників України 

14 125 років від дня народження Євгена Коновальця (1891-1938), 
військового і політичного діяча, полковника армії УНР, 
команданта УВО, голови проводу ОУН 

15 75 років від дня народження Івана Миколайчука (1941-1987), 
актора, режисера, кіносценариста, учасника національно-
культурного відродження, лауреата Шевченківської премії за 
створення різнопланових образів у фільмах «Сон», «Тіні забутих 
предків», «Бур’ян», «Комісари», «Білий птах з чорною 
ознакою», «Вавилон-ХХ», «Така пізня, така тепла осінь» (1988, 
посмертно) (Всеукр.) 

25 130 років від дня народження Івана Крип’якевича (1886-1967), 
історика, джерелознавця, академіка АН УРСР, професора 
Львівського університету ім. І. Франка (нині – Львівський 
національний університет ім. І. Франка), директора Інституту 
суспільних наук АН України (нині – Інститут українознавства 
ім. І. Крип’якевича НАН України); автора багатьох наукових 
досліджень про українську козацьку державність та Богдана 
Хмельницького, низки підручників з історії України; діяча НТШ 

25-27 15 років тому (2001) відбувся перший державний візит 
глави держави Ватикан Папи Римського Івана-Павла ІІ до 
Львова 

30 75 років (1941) з часу проголошення в окупованому німецькими 
військами Львові Акта відновлення Української держави; 
створення українського державного правління – Крайової ради – 
на чолі з Ярославом Стецьком 
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ЛИПЕНЬ 
4 75 років від дня народження Богдана-Юрія Янівського (1941-

2005), композитора, піаніста, педагога, народного артиста 
України (1991), лауреата Шевченківської премії  за цикл 
музичних творів великої форми для дітей: оперу «Царівна-
жаба», мюзикли «Лис Микита», «Перстень спокуси», «Том 
Соєр» (1997) 

6 120 років від дня народження Івана Тиктора (1896-1982), 
громадського і політичного діяча, хорунжого УГА, 
книговидавця, редактора 

9 65 років від дня народження Ілька Лемка (1951), письменника, 
публіциста, дослідника історії Львова, музиканта 

10 75 років від дня народження Любомира Медвідя (1941), 
живописця, графіка, заслуженого діяча мистецтв України, 
народного художника України (1999), професора, академіка 
Академії мистецтв України (з 2006 р.), лауреата Шевченківської 
премії за цикл живописних творів «Ремінісценції» (2014) 

12 75 років від дня народження Ярослава Кендзьора (1941), 
політика, народного депутата України шести скликань (1990-
2012), учасника дисидентського руху в УРСР 

15 85 років від дня народження Степана Злупка (1931-2006), 
вченого-економіста, професора, заслуженого діяча науки і 
техніки України, лауреата Державної премії в галузі науки і 
техніки (2003), завідувача кафедри економіки України 
ім. М. Тугана-Барановського Львівського національного 
університету ім. І. Франка (1990-2006), голови економічної 
комісії НТШ  

17 145 років від дня народження Філарета Колесси (1871-1947), 
етнографа, фольклориста, композитора, музикознавця, 
літературознавця; професора, завідувача кафедри українського 
фольклору та етнографії Львівського університету (з 1939 р.) 
(нині – Львівський національний університет ім. І. Франка), 
дійсного члена НТШ, засновника українського етнографічного 
музикознавства 

● 130 років від дня народження Меланії Бордун (1886-1968), 
педагога, історика, члена НТШ, товариства «Руська академічна 
поміч», директора Українського інституту для дівчат у 
Перемишлі, працівника бібліотеки Національного музею у 
Львові  



 15

18 80 років від дня народження Юрія Іллєнка (1936-2010), 
кінорежисера, кінооператора, кінодраматурга, політика, 
народного артиста України (1987), лауреата Шевченківської 
премії за художній фільм «Тіні забутих предків» (1991) (Всеукр.) 

21 110 років від дня народження Олени Теліги (1906-1942), 
поетеси, публіциста, літературного критика, діяча ОУН 
(Всеукр.) 

25 80 років від дня народження Катерини Зозуляк (1936), 
перекладача, літературознавця, члена Львівської організації 
Національної спілки письменників України 

28 120 років від дня народження Володимира Кипріяна (1896-
1934), організатора і теоретика українського філателістичного 
руху в Галичині, члена Ревізійного союзу українських 
кооперативів у Львові, члена легіону Українських січових 
стрільців 

● 75 років від дня народження Ярослава Камінецького (1941), 
поета, педагога, громадського діяча, лауреата премії 
ім. Маркіяна Шашкевича (2003), члена Львівської організації 
Національної спілки письменників України 

30 75 років (1941) з часу створення у Львові з ініціативи Андрея 
Шептицького Української національної ради, яку очолив Кость 
Левицький 

31 150 років від дня народження Діонісія (Діонізія) 
Дорожинського (1866-1930), священика УГКЦ, богослова, 
церковного і культурно-освітнього діяча 

 
 

СЕРПЕНЬ 
1 75 років (1941) з часу утворення дистрикту «Галичина» з 

центром у Львові 
3 75 років від дня народження Аретія Кравця (1941), лікаря з 

променевої терапії, дослідника постатей української медицини, 
члена головної управи Українського лікарського товариства 

4 170 років від дня народження Теофіла Грушкевича (1846-1915), 
педагога та громадського діяча, активного учасника 
національно-культурного руху, члена товариства «Просвіта» 

7 90 років від дня народження Віктора Лужицького (1926), 
оперного співака (бас), художника, педагога, соліста 
Львівського театру опери та балету ім. І. Франка (нині – 
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Львівський національний академічний театр опери та балету 
ім. С. Крушельницької) 

9 130 років від дня народження Олександра Тисовського (1886-
1968), педагога, основоположника й організатора Пласту, 
доктора біологічних наук, дійсного члена НТШ, учителя 
природознавства Академічної гімназії (1911-1939), професора  
Львівського (таємного) українського університету (1920-1924), 
Львівського державного університету (1939-1941) та вищих 
агрономічних курсів (1941-1943) у Львові 

10 75 років від дня народження Романа Лубківського (1941), поета, 
перекладача, есеїста, культуролога, державного і громадського 
діяча, надзвичайного і повноважного посла України, члена 
Львівської організації Національної спілки письменників 
України, лауреата Шевченківської премії за збірку поезій 
«Погляд вічності» (1992), голови комітету з Національної премії 
України ім. Т. Шевченка (з 2005 р.) 

11 70 років від дня народження Богдана Залізняка (1946), поета, 
публіциста, доцента кафедри зарубіжної преси та інформації 
Львівського національного університету ім. І. Франка 

16 100 років від дня народження Володимира Гасина (1916-
1941), діяча українського національно-визвольного руху, 
члена ОУН, засудженого на Процесі 39-х до смертної кари, 
розстріляного у Львові 

17 95 років від дня народження Олеся Ангелюка (1921-2008), 
громадського діяча, політв’язня, літератора, публіциста, 
редактора газети «Нескорені» (з 1992 р.) 

19 130 років від дня народження Богдана Заклинського (1886-1946), 
публіциста, фольклориста, літературознавця, учителя народних 
шкіл, підхорунжого Українських січових стрільців; члена 
«Просвіти», НТШ 

21 90 років від дня народження Мар’яна Яворського (1926), 
церковного діяча, кардинала, архієпископа-митрополита 
Львівського (1991-2008), доктора теології, філософії 

25 70 років від дня народження Михайла Марковича (1946), лікаря-
ортопеда, мецената, культурного діяча, почесного громадянина 
Львова (2006) 
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26 90 років від дня народження Марії Вакалюк-Дорошенко (1926), 
прозаїка, поетеси, перекладача, члена Львівської організації 
Національної спілки письменників України 

27 160 років від дня народження Івана Франка (1956-1916), 
письменника, вченого, громадсько-політичного діяча, 
публіциста, літературознавця, мовознавця, історика, 
бібліографа, доктора філософії, дійсного члена НТШ, ініціатора 
і організатора революційно-демократичних видань 
«Громадський друг», «Дзвін», «Молот» 

● 75 років від дня народження Богдана Ступки (1941-2012), актора 
театру і кіно, народного артиста України (1980), лауреата 
Шевченківської премії за виставу «Тев’є-Тевель» за Шолом-
Алейхемом (1993), Героя України (2011) 

 
 

ВЕРЕСЕНЬ 
2 160 років від дня народження Володимира Левицького (1856-

1938), правника, громадського діяча, видавця і літературознавця, 
дійсного члена НТШ, члена «Просвіти» 

3 180 років від дня народження Сильвестра Сембратовича (1836-
1898), церковного і політичного діяча, кардинала (1895), доктора 
богослов’я, професора, митрополита Галицького (1885-1898) 

6 70 років (1946) з часу заснування Львівського державного 
інституту прикладного та декоративного мистецтва (нині – 
Львівська національна академія мистецтв) 

7 140 років від дня народження Лева Левинського (1876-1940), 
архітектора, співтворця української львівської сецесії (модерну), 
за проектами якого збудовано понад 50 мурованих і дерев’яних 
церков у Західній Україні, десятки житлових і адміністративних 
будинків у Львові, відреставровано чимало барокових споруд 

● 25 років (1991) з часу виходу першого номера львівської 
суспільно-політичної газети «Високий Замок» 

13 60 років від дня народження Віктора Палинського (1956), поета, 
прозаїка, есеїста, члена Львівської організації Національної 
спілки письменників України 

15 160 років від дня народження Михайла Короля (1856-1925), 
адвоката, доктора права, громадсько-політичного діяча, посла до 
Галицького сейму, комісара ЗУНР у Жовкві, члена комісій УНР: 
законодавчої, фінансової та закордонних справ 
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18 80 років від дня народження Лева (Левка) Воловця (1936), поета, 
літературознавця, критика, члена Львівської організації 
Національної спілки письменників України, співавтора 
шкільних підручників з літератури 

19 120 років від дня народження Володимира Калина (1896-1923), 
театрального актора, режисера, одного із засновників Нового 
львівського театру (1919), який був польовим театром УГА 

20 155 років від дня народження Михайла Пачовського (1861-
1933), письменника, педагога, фольклориста, громадського 
діяча, композитора-аматора, автора наукових праць з проблем 
української школи, підручників і словників 

23 160 років від дня народження Івана Белея (1856-1921), 
публіциста, редактора, видавця, літературознавця, культурно-
громадського діяча 

28 25 років (1991) з часу перепоховання політв’язнів Михайла 
Сороки та його дружини Катерини Зарицької на Личаківському 
кладовищі у Львові 

29 150 років від дня народження Михайла Грушевського (1866-
1934), історика, громадського та політичного діяча; голови 
Центральної Ради УНР (1917-1918); дійсного члена Чеської 
АН (1914), академіка ВУАН (1923) та АН СРСР (1929), 
голови НТШ у Львові (1897-1913), професора, завідувача 
кафедри історії Львівського університету (1894-1914), автора 
понад 2000 наукових праць 

30 120 років від дня народження Ярослава Барнича (1896-1967), 
композитора, педагога, скрипаля, громадського діяча, диригента 
українського театру товариства «Руська бесіда» (1916-1924), 
Львівського театру опери та балету (1941-1944) (нині – 
Львівський національний академічний театр опери та балету 
ім. С. Крушельницької) 

● 85 років від дня народження Михайла Бродина (1931), вченого в 
галузі фізики твердого тіла, нелінійної оптики та квантової 
електроніки; академіка Національної академії наук України 
(1982), лауреата численних премій в галузі науки і техніки; 
директора Інституту фізики Львівського національного 
університету ім. І. Франка (1987-2006); члена НТШ, 
Українського фізичного товариства 
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ЖОВТЕНЬ 
2 110 років від дня народження Івана Багряного (справжнє 

прізвище – Лозов’яга, зросійщине – Лозов’ягін) (1906-1963), 
поета, прозаїка, публіциста, художника і громадського діяча, 
лауреата Шевченківської премії за романи «Сад Гетсиманський» 
і «Тигролови» (1992, посмертно) (Всеукр.) 

3 135 років від дня народження Михайла Возняка (1881-1954), 
літературознавця, академіка АН України (1926-1933, 1939-1954), 
дійсного члена НТШ, професора, завідувача кафедри 
української літератури Львівського університету (нині – 
Львівський національний університет ім. І. Франка), директора 
(з 1952 р.) Інституту суспільних наук АН України (нині – 
Інститут українознавства ім. І. Крип’якевича НАН України), 
автора близько 600 наукових праць, у т.ч. тритомної «Історії 
української літератури» 

10 85 років від дня народження Атени Пашко (1931-2012), поетеси, 
громадського діяча 

12 90 років від дня народження Михайла Вінницького (1926-1996), 
священика УГКЦ, в’язня сумління радянських тюрем і 
концтаборів 

16 200 років від дня народження Івана Ступницького (1816-
1890), священика УГКЦ, церковного діяча, аматора-
археолога та нумізмата 

17 200 років від дня народження Івана Головацького (1816-
1899), лікаря, громадського діяча, перекладача, видавця 

● 80 років від дня народження Івана Драча (1936), поета, 
перекладача, кіносценариста, драматурга, державного і 
громадського діяча, першого голови Народного Руху України 
(1989), депутата Верховної Ради УРСР з 1990 р., депутата 
Верховної Ради України ІІІ і IV скликань (1998-2002, 2002-
2006), лауреата Шевченківської премії за збірку поезій «Корінь і 
крона» (1976), Героя України (2006) (Всеукр.) 

● 45 років (1971) з часу заснування народним артистом України 
М. Кацалом народної самодіяльної хорової капели хлопчиків та 
юнаків «Дударик» при Львівському обласному Будинку вчителя 
(нині – Львівська державна академічна чоловіча хорова капела 
«Дударик»), лауреата Шевченківської премії (1989) 

18 140 років від дня народження Сергія Єфремова (1876-1939), 
громадсько-політичного і державного діяча, літературного 
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критика, історика літератури, академіка Української академії 
наук (з 1919 р.), віце-президента ВУАН (з 1922 р.), дійсного 
члена НТШ, публіциста, одного з творців української 
журналістики, репресованого 

21 60 років від дня народження Олександри Гуменецької (1956), 
актриси Львівського національного академічного українського 
драматичного театру ім. М. Заньковецької, заслуженої артистки 
України, доцента кафедри театрознавства та акторської 
майстерності Львівського національного університету 
ім. І. Франка 

22 160 років від дня народження Михайла Зубрицького (1856-
1919), священика УГКЦ, етнографа, фольклориста та історика, 
автора близько 300 наукових статей, дійсного члена НТШ 

● 100 років від дня народження Марти Калитовської (1916-
1990), поетеси, перекладача, мистецтвознавця 

● 25 років (1991) з часу заснування Інституту екології Карпат 
НАН України 

25 130 років від дня народження Михайла Терлецького (1886-
1965), фармацевта, мецената, громадського діяча, колишнього 
власника аптеки на пл. Ринок у Львові (нині аптека-музей) 

27 160 років від дня народження Івана Кипріяна (1856-1924), 
священика УГКЦ, композитора, музикознавця, громадсько-
політичного діяча, капелана УГА 

● 70 років від дня народження Любові Горбенко (1946), поетеси, 
члена Львівської організації Національної спілки письменників 
України 

31 90 років від дня народження Марії Загайкевич (1926), 
музикознавця, провідного наукового співробітника Інституту 
мистецтвознавства, фольклористики та етнології 
ім. М. Т. Рильського НАН України, доктора мистецтвознавства 
(1982), професора (1995) 

 
 

ЛИСТОПАД 
1 140 років від дня народження Олександра Козловського (1876-

1898), поета-лірика 
3 105 років від дня народження Ростислава Волошина (1911-

1944), публіциста, політичного і військового діяча, члена ОУН, 
полковника УПА 



 21

5 55 років від дня народження Ольги Кіс (1961), поетеси, члена 
Львівської організації Національної спілки письменників 
України 

6 80 років від дня народження Богдана Котика (1936-1991), 
громадського діяча, голови Львівської міськради (1988-1991), 
депутата Верховної Ради УРСР (1990-1991), ініціатора ухвали 
міської ради про демонтаж пам’ятника Леніну у Львові і 
підняття над ратушею Львова синьо-жовтого прапора (1990) 

9 40 років (1976) з часу заснування Української громадської групи 
сприяння виконанню Гельсінських угод (Української 
Гельсінської групи), яка трансформувалася у громадсько-
політичну організацію – Українську Гельсінську спілку (1988) 
(Всеукр.) 

20 95 років (1921) з часу створення у Львові книговидавничої 
спілки «Червона Калина» колишніми вояками УСС та УГА з 
метою збирання й видання матеріалів, документів, спогадів 
періоду українських визвольних змагань та Української 
державності (1917-1920), надзірну раду якої очолював Степан 
Шухевич, головним директором був Осип Навроцький 

21 100 років від дня народження Ярослава Геляса (1916-1992), 
актора, режисера, народного артиста України (1964) 

26 140 років від дня народження Віктора Курмановича (1876-1945), 
генерал-чотаря УГА, члена ОУН 

27 25 років (1991) з часу заснування П. Мацкевичем львівського 
видавництва «Кальварія»  

30 65 років від дня народження Назарія Яремчука (1951-1995), 
естрадного співака (тенор), народного артиста України (1987) 
(Всеукр.) 

Цього місяця минає: 
30 років (1986) з часу відкриття музею-садиби Маркіяна Шашкевича 

(відділ Львівської національної галереї мистецтв 
ім. Б. Возницького) у селі Підлиссі на Золочівщині 

 
ГРУДЕНЬ 

1 25 років тому (1991) український народ на референдумі 90,32 
відсотками голосів підтвердив Акт проголошення незалежності 
України (Всеукр.) 

3 90 років від дня народження Софії Малильо (1926), поетеси, 
репресованої 
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6 145 років від дня народження Миколи Вороного (1971-1938), 
письменника, перекладача, режисера, актора, громадсько-
політичного діяча, театрознавця, режисера театру товариства 
«Руська бесіда», одного із засновників Української Центральної 
ради 

9 85 років від дня народження Володимира Затварського (1931), 
учасника національно-визвольного руху, члена ОУН, воїна 
УПА, одного з ініціаторів створення підпільної організації 
«Об’єднання», політв’язня радянських тюрем і таборів 

13 90 років від дня народження Ярослава Дашкевича (1926-2010), 
історика, археографа, сходознавця, громадського діяча, доктора 
історичних наук, професора, дійсного члена НТШ, політв’язня 
радянських тюрем і таборів, автора понад 1700 наукових та 
публіцистичних праць 

● 15 років (2001) з часу заснування у Львові Видавництва Старого 
Лева Мар’яною Савкою та Юрієм Чопиком, основним напрямом 
діяльності якого стало видання літератури для дітей, підлітків та 
юнацтва сучасних вітчизняних та закордонних авторів, 
віднедавна і книги для дорослих 

15 125 років від дня народження Миколи Голубця (1891-1942), 
історика, архівіста, краєзнавця, мистецтвознавця, письменника, 
публіциста, редактора, перекладача, бібліографа; члена комісії 
НТШ з історії мистецтва, одного з організаторів Асоціації 
незалежних українських митців; добровольця легіону 
Українських січових стрільців, чотаря УГА 

18 120 років від дня народження Бронислава Кобилянського (1896-
1986), мовознавця, діалектолога, етимолога, історика мови, 
доктора філософії, доцента, завідувача кафедри української 
мови (1951-1959) Львівського педагогічного інституту, доцента 
кафедри української мови (1959-1976) Львівського державного 
університету ім. І. Франка (нині – Львівський національний 
університет ім. І. Франка) 

19 80 років від дня народження Зіновія Підлісного (1936-1999), 
архітектора, лауреата Шевченківської премії за забудову 
житлового кварталу «Сріблястий» на вул. Патона у Львові 
(1980) 

● 50 років від дня народження Лесі Бернакевич (1966), 
прозаїка, гумориста-сатирика, члена Львівської організації 
Національної спілки письменників України 
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21 155 років від дня народження Миколи Мартиновича (1861-
1944), військового діяча, генерал-хорунжого армії УНР, 
референта начальної команди Галицької армії у складі 
об’єднаних армій УНР і ЗУНР (1919) 

25 80 років від дня народження Євгенії Божик (1936-2012), 
прозаїка, публіциста, громадського діяча, члена Львівської 
організації Національної спілки письменників України 

26 145 років від дня народження Євмена Лукашевича (1871-1929), 
дипломата, лікаря, співорганізатора Спілки українських лікарів 
Українського Червоного Хреста, члена Українського 
лікарського товариства, міністра охорони здоров’я уряду УНР, 
автора україномовного «Анатомічного словника» 

● 100 років від дня народження Ангеліни Буличової (1916-
2013), поетеси, члена Львівської організації Національної 
спілки письменників України 

30 155 років від дня народження Іванни Біберовичевої (1861-1937), 
провідної актриси театру товариства «Руська бесіда» (1874-
1892) 

● 150 років від дня народження Ольги Бажанської-Озаркевич 
(1866-1906), громадського діяча, першої професійної 
піаністки в Галичині, письменниці, фольклориста 

● 110 років від дня народження Святослава Гординського (1906-
1993), художника, мистецтвознавця, поета, перекладача, 
критика; співзасновника Асоціації незалежних українських 
митців, дійсного члена НТШ, почесного громадянина Львова 
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ЦЬОГО РОКУ ВИПОВНЮЄТЬСЯ 
930 років (1086) першої згадки про Звенигород Пустомитівського 

району 
815 років від дня народження короля Данила (1201-1264), князя 

Галицько-Волинської землі 
805 років (1211) першої згадки про Бібрку Перемишлянського 

району 
760 років (1256) першої письмової згадки про Львів – у Галицько-

Волинському літописі 
660 років тому (1356) у Львові з’явилася Ратуша – орган місцевого 

самоврядування  
660 років (1356) з часу надання Львову королем Казимиром ІІІ 

маґдебурзького права 
660 років (1356) з часу заснування магістрату Львова, який існував 

протягом 1356-1784 рр. 
610 років (1406) першої згадки про Кам’янку-Бузьку як про 

поселення Димошин (до 1944 р. – Кам’янка-Струмилова) 
595 років (1421) першої згадки про смт Стара Сіль 

Старосамбірського району 
585 років (1431) першої письмової згадки про Турку 
575 років (1441) з часу одержання маґдебурзького права 

смт Олесько Буського району 
575 років (1441) першої згадки про смт Підкамінь Бродівського 

району 
575 років (1441) першої згадки про Пустомити 
430 років (1586) з часу заснування Львівським братством першої 

братської школи в Україні 
360 років (1959) з часу відкриття у Львові монетного двору (площа 

Ринок, 39) 
330 років від дня народження Атанасія Шептицького (1686-1746), 

церковного діяча, архімандрита в Уневі (1713), львівського 
єпископа (1715), який розпочав будівництво собору святого Юра 
у Львові 

280 років від дня народження Петра Білянського (1736-1798), 
священика УГКЦ, церковного і освітнього діяча, єпископа 
львівського, галицького і кам’янецького (1779-1798) 

230 років (1786) з часу заснування Личаківського некрополя у 
Львові 

210 років від дня народження Євстахія Прокопчиця (Прокопича) 
(1806-1856), філолога, педагога, громадського і політичного 
діяча, який домагався викладання шкільних дисциплін у 
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Галичині українською мовою, заснування кафедри української 
мови і літератури у Львівському університеті 

190 років від дня народження Віктора Баворовського (1826-1894), 
польського перекладача, поета, колекціонера i мецената, графа, 
кавалера Мальтійського ордену (1888); за заповітом його 
бібліотека 1900 р. стала публічною (бібліотека Баворовських); 
нині тут знаходиться Палац мистецтв Омеляна і Тетяни 
Антоновичів Львівської наукової бібліотеки ім. В. Стефаника 
НАН України 

190 років від дня народження Василя Ковальського (1826-1911), 
правника, громадського і політичного діяча, посла до 
Австрійського парламенту (1873-1897), перекладача, автора 
дитячих книжок, першої читанки для середніх шкіл, засновника 
першої читальні у Львові 

190 років (1826) з часу заснування у Львові аптеки «Під золотою 
зіркою» угорським підприємцем Петром Міколяшем, у якій 
пізніше (1852) було відкрито хіміко-фармацевтичну лабораторію 

190 років (1826-1827) з часу спорудження у Львові будинку 
Інституту Оссолінських (архітектор П. Нобіле) 

180 років від дня народження Михайла Клемертовича (1836-1903), 
публіциста, письменника, видавця 

175 років (1841) з часу заснування Фармацевтичного товариства у 
Львові – першої фахової організації фармацевтів на Західній 
Україні 

170 років від дня народження Юліана Марковського (1846-1903), 
скульптора 

160 років від дня народження Василя Білецького (1856-1931), 
історика, професора Української академічної гімназії у Львові, 
культурно-освітнього діяча 

160 років від дня народження Ілярія Грабовича (1856-1903), 
публіциста, поета, педагога 

155 років (1861) з часу створення Галицького крайового сейму 

155 років тому (1861) збудовано першу в Україні залізницю Львів-
Перемишль 

150 років (1866) з часу заснування Київської публічної бібліотеки; 
нині – Національна парламентська бібліотека України – 
науково-дослідна установа в галузі бібліотекознавства і 
бібліографії (Всеукр.) 
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140 років від дня народження Юрія Магалевського (1876-1935), 
художника, громадського діяча, військового художника при 
штабі армії УНР 

135 років (1881) з часу заснування бібліотеки Львівської 
національної академії ветеринарної медицини та біотехнологій 
ім. С. Гжицького 

135 років (1881) з часу створення українською громадськістю 
Руського педагогічного товариства у Львові (пізніше – 
товариство «Рідна школа») 

120 років від дня народження Миколи Опоки (1896-1921), 
підхорунжого Українських січових стрільців і сотника Січових 
стрільців армії УНР 

110 років (1906) з часу заснування літературного угруповання 
українських письменників Львова «Молода муза» (Богдан 
Лепкий, Петро Карманський, Михайло Яцків, Василь 
Пачовський та ін.) 

100 років від дня народження Богдана Івашківа (1916-1941), діяча 
національно-визвольного руху, члена ОУН, розстріляного 
НКВС у тюрмі на Лонцького у Львові 

85 років (1931) з часу заснування у Львові з ініціативи митрополита 
Андрея Шептицького Українського католицького союзу –
суспільно-релігійної організації, завданням якої було 
забезпечити релігії належне місце в житті українського народу 

65 років (1951) з часу відкриття у Стрийському парку Львівської 
дитячої залізниці на основі колії для підвезення експонатів 
Крайової виставки (1894) 

60 років (1956) з часу заснування Науково-дослідного інституту 
землеробства і тваринництва західних районів УРСР (нині – 
Інститут землеробства і тваринництва західного регіону 
Національної академії аграрних наук України) у селі 
Оброшиному Пустомитівського району 

50 років (1966) з часу створення на базі найдавнішої аптеки Львова 
музею історії фармації; нині діюча аптека-музей «Під чорним 
орлом» 

45 років (1971) з часу відкриття у Львові Музею народної 
архітектури і побуту «Шевченківський гай» – музею просто 
неба; ідея створення належить Іларіону Свєнціцькому 

20 років (1996) з часу заснування М. Комарницьким львівського 
видавництва «Літопис» 
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ДЕРЖАВНІ СВЯТА І ПАМ’ЯТНІ ДНІ 

 
Січень 

 
12 День українського політв’язня 
22 День Соборності України 
29 День пам’яті героїв Крут (1918) 

 
Лютий 

 
15 День вшанування учасників бойових дій на території інших 

держав 
21 Міжнародний день рідної мови 

 
Березень 

 
9, 10 Шевченківські дні 
14 День пам’яті жертв голодоморів в Україні 

1933 і 1947 рр. 
26 День Національної гвардії України 
27 Міжнародний день театру 

 
Квітень 

 
11 Міжнародний день визволення в’язнів 

фашистських концтаборів 
18 День пам’яток історії та культури 
23 Всесвітній день книги й авторського права 
26 День Чорнобильської трагедії 

 
Травень 

 
7 День міста Львова (перша субота місяця) 
8 День пам’яті та примирення 
● День матері (друга неділя місяця) 
15 Всеукраїнський день сім’ ї 
18 Міжнародний день музеїв 
● День пам’яті жертв депортації кримськотатарського народу 

з Криму 
21 День науки в України (третя субота місяця) 
● День Європи в Україні (третя субота місяця) 
22 Свято героїв у Львові (четверта неділя місяця) 
24 День слов’янської писемності й культури 
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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 День молоді (остання неділя місяця) 
28 День Конституції України 
 

Липень 
 

3 День Військово-Морських Сил Збройних Сил України  
(перша неділя місяця) 
(Указ Президента України №331/2015 від 12 червня 2015 р.) 

8 День родини 
16 День проголошення декларації про державний суверенітет 

України 
28 День хрещення Київської Русі-України 

 
Серпень 

 
23 День Державного прапора України 
24 День Незалежності України 

 
Вересень 

 
1 День знань 
10 День українського кіно (друга субота місяця) 
● День фізичної культури і спорту (друга субота місяця) 
21 Міжнародний день миру 
30 Всеукраїнський день бібліотек 
 

Жовтень 
 

1 Міжнародний день музики 
2 День працівників освіти (перша неділя місяця) 
14 День захисника України 
● Свято створення УПА 
● День українського козацтва 

(приурочений до святкування Покрова Пресвятої Богородиці) 
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Листопад 
 

1 Утворено Західно-Українську Народну Республіку – першу 
після князівських часів Українську державу на галицьких 
землях 

7 День молитви за жертв тоталітарних режимів 
9 День української писемності та мови 
● Всеукраїнський день працівників культури та аматорів 

народного мистецтва 
(Указ Президента України №717/2013 від 30 грудня 2013 р.) 

21 День Гідності та Свободи 
26 День пам’яті жертв голодоморів та політичних репресій 

(четверта субота місяця) 
 

Грудень 
 

1 Акт проголошення Незалежності України 
● Всесвітній день боротьби зі СНІДом 
3 Міжнародний день інвалідів 
5 Міжнародний день волонтерів 
6 День Збройних сил України 
10 День захисту прав людини 
11 День благодійництва (друга неділя місяця) 

 


