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Календар знаменних і пам'ятних дат Полтавщини на 2022 рік : 

довідкове видання  / упорядник Н. Требіна; Полтавська обласна бібліотека для 

юнацтва імені О. Гончара. – Полтава, 2021.  – 32 с. 

 

Видання містить інформацію про події суспільно-політичного, культурно-

мистецького життя Полтавщини, ювілейні дати видатних уродженців краю та 

відомих діячів, чиє життя і діяльність пов'язані з краєм. 

Адресований посібник бібліотечним працівникам, вчителям, краєзнавцям, 

широкому колу користувачів бібліотеки. 

Відбір інформації закінчено 15 жовтня 2021 року. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Людина сильна своїми  почуттями любові 

до рідної землі, до духовних надбань у 

поколіннях. 

  

                                                            Іван Пільгук, вчений-літературознавець 

 

                                           Бережи своє рідне, бережи, щоб не забути  

                                             народу, з якого ти вийшов… 

 

                                                         Іван Огієнко, митрополит 

   

Люблю свій край, бо тут мій корінь… 

   

                                                      Ірина Денисенко, поетеса 
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4 – 170 років пам'яті М. В. Гоголя (01.04.1809–1852), рос. письменника, 

уродженця с. Великі Сорочинці Миргородського повіту; 

 



5 – 195 років від дня народження Л. І. Глібова (1827–29.10.1893), укр. байкаря,  
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вченого, письменника, лауреата Всеукраїнської літ. премії ім. І. Огієнка, 

обласної премії ім. П. Мирного, уродженця  с. Хитці Лубенського району; 

 

9 – 100 років від дня народження Н. Л. Калениченко (1922–01.04.2008), укр. 

вченої-літературознавця, доктора філологічних наук, уродженки м. Миргород; 

 

10 – 155 років від дня народження В. Л. Омелянського (1867–21.04.1928), 

вченого-мікробіолога, академіка АН СРСР (з 1923), уродженця м. Полтава; 

 

10 – 85 років пам'яті П. З. Ванченка (11.01.1898–1937), репресованого укр. 

письменника, актора, уродженця с. Жуки поблизу Полтави;  

 

11 – 100 років від дня народження Б. Л. Яровинського (1922–29.12.2000), укр. 

композитора, народного артиста УРСР (з 1977), уродженця м. Полтава; 

 

12 – 205 років від дня народження О. С. Афанасьєва-Чужбинського (1817–

18.09.1875), укр. письменника, етнографа, мовознавця, уродженця с. Ісківці 

Лубенського повіту; 

 

12 – 70 років від дня народження В. М. Вадимова (1952), доктора архітектури, 

лауреата Державної премії України в галузі архітектури (2000), уродженця      

м. Полтава; 

 

14 – 80 років від дня народження Л. І. Андрієвського (1942), укр. графіка, 

лауреата Національної  премії України ім. Т. Г. Шевченка (1995), уродженця    

м. Лубни; 

 

15 – 65 років від дня народження О. О. Ємця (1957), укр. математика, лауреата 

Державної премії України в галузі науки і техніки (2009), уродженця 

м. Полтава; 

 

17 – 105 років від дня утворення Української Центральної Ради, членами якої 

були полтавці В. Леонтович, Б. Мартос, М. Міхновський, М. Порш, І. Сте-

шенко, С. Шелухин, О. Шульгин; 

 

17 – 175 років від дня народження Ф. К. Вовка (1847–30.06.1918), укр. 

етнографа, антрополога, археолога світового рівня, уродженця с. Крячківка 

Пирятинського повіту. Іменем його названа вулиця у м. Полтаві; 

 



17 – 175 років від дня народження О. І. Маркевича (1847–1903), укр. історика, 

громадського діяча, уродженця Полтавської губернії; 

 

17 – 165 років від дня народження О. М. Баха (1857–13.05.1946), біохіміка, 

академіка АН СРСР (з 1929), уродженця м. Золотоноша Полтавської губернії; 

 

17 – 55 років від дня народження С. Г. Копчикової (1967), укр. спортсменки, 

майстра спорту міжнародного класу з плавання, учасниці Олімпійських ігор. 

Живе і працює в м. Полтаві; 

 

18 – 90 років від дня народження А. П. Непокупного (1932–25.10.2006), укр. 

мовознавця, літературознавця, поета, перекладача, члена-кореспондента НАН 

УРСР (з 1988), уродженця м. Полтава; 

 

22 – 180 років від дня народження основоположника української класичної 

музики, композитора, піаніста, етнографа  М. В. Лисенка (1842–24.10.1912), 

уродженця с. Гриньки  Кременчуцького повіту; 

 

24 – 65 років від дня народження Г. В. Вовченко (1957), укр. поетеси, 

уродженки м. Карлівка; 

 

25 – 60 років від дня народження О. О. Нестулі (1957), укр. вченого-історика, 

лауреата Державної премії України в галузі науки і техніки (2008), ректора 

Полтавського університету економіки і торгівлі. Живе і працює в м Полтаві; 

 

27 – 205 років від дня народження Н. Д. Борисяка (1817–30.03.1882), укр. 

вченого-геолога, географа, уродженця м. Золотоноша Полтавської губернії; 

 

29 – 70 років від дня народження О. Д. Педяша (1952), укр. поета, уродженця 

м. Пирятин; 

 

30 – 105 років від дня народження В. Л. Кашина (1917–17.04.1992), укр. 

прозаїка, уродженця м. Кобеляки. 

 

КВІТЕНЬ 

 

 1 – 185 років від дня народження В. В. Тарновського (1837–25.07.1899), укр. 

культурного діяча, мецената, уродженця с. Антонівка Пирятинського повіту; 

 

4 – 115 років від дня народження М. Т. Коляди (1907–30.07.1935), укр. 

композитора, уродженця с. Березівка Прилуцького повіту Полтавської губернії; 

 

 5 – 150 років від дня народження П. Г. Ріттера (1872–17.04.1939), укр. 

літературознавця, мовознавця, сходознавця, уродженця смт Чутове; 

 



 7 – 100 років від дня народження В. Д. Безуглого (1922–25.07.2001), укр. 

вченого-хіміка, академіка, уродженця с. Заруддя Кременчуцького повіту; 

 

8 – 80 років пам’яті  Є. Ф. Ситник (1923–1942), юної героїні Другої світової 

війни, гвардії лейтенанта медичної служби, уродженки с. Бреусівка 

Кобеляцького повіту; 

 

10 – 155 років від дня народження М. А. Дмитрієва (1867–19.07.1908), укр. 

літератора, книгознавця, адвоката, діяльність якого пов'язана з краєм. Іменем 

його названа вулиця у м. Полтаві; 

 

10 – 75 років від дня народження М. Г. Кульчинського (1947), укр. 

громадського діяча, депутата Верховної Ради України чотирьох скликань. Живе 

і працює у м. Полтаві;  

 

12 – 85 років від дня народження Л. В. Мазанько (1937), укр. краєзнавця, 

«Відмінника культури України» (1993), уродженки с. Заїченці Семенівського 

району; 

 

13 – 135 років від дня народження І. П. Кавалерідзе (1887–12.1978), укр. 

драматурга, скульптора, кінорежисера, народного артиста УРСР (з 1969), 

уродженця х. Ладанський Полтавської губернії; 

 

13 – 70 років від дня народження Олеся Волі (1952), укр. письменника, 

лауреата премії ім. О. Гончара (2004), уродженця с. Винники Козельщинського 

району; 

 

15 – 90 років від дня народження В. Г. Дончика (1932), укр. літературознавця, 

академіка НАН України, лауреата Національної премії України 

ім. Т. Г. Шевченка (1996), уродженця    м. Крюків, тепер у складі м. Кременчук; 

 

15 – 80 років від дня народження В. М. Дугаря (1942), укр. журналіста, 

гумориста, байкаря, уродженця с. Селещина Машівського району; 

 

16 – 100 років пам’яті Л. Я. Манька (29.03.1863–1922), укр. актора, 

драматурга, уродженця м. Полтава;  

 

16 – 80 років пам’яті О. О. Несвіцького (21.07.1855–1942) – укр. громадського 

діяча, лікаря, уродженця м. Кременчук. Його щоденник періоду смути                       

1917-1922 рр. – важлива історична пам’ятка того часу (опублікований 1995 р.); 

 

18 – 80 років від дня народження В. С. Лупанова (1942), хорового диригента, 

заслуженого діяча мистецтв УРСР (1988), уродженця м. Полтава; 

 



20 – 400 років пам’яті П. К. Сагайдачного (1582–1622), укр. полководця, 

гетьмана реєстрового козацтва, кошового отамана Запорізької Січі. Іменем його 

названа вулиця у м. Полтаві; 

 

20 – 95 років від дня народження К. Г. Наріжного (1927–03.06.2014), укр. 

письменника, уродженця с. Ковалівка Шишацького району; 

 

21 – 130 років від дня народження Б. Д. Грекова (1882–09.09.1953), укр. і рос. 

історика, академіка АН СРСР (з 1935), тричі лауреата Державної премії СРСР 

(1943, 1948, 1952), уродженця м. Миргород; 

 

22 – 105 років пам'яті М. С. Кравченка (27.12.1878–1917), укр. кобзаря, 

уродженця с. Великі Сорочинці Миргородського повіту; 

 

24 – 85 років пам'яті Ф. І. Левченка (20.06.1876–1937), укр.                                  

вченого-ґрунтознавця, автора ґрунтових карт України, уродженця с. Кононівка 

Лубенського повіту; 

 

25 – 80 років від дня народження В. К. Шості (1942), укр. графіка-плакатиста, 

члена-кореспондента Академії мистецтв України (з 2001), дитинство і юність 

якого пройшли у м. Полтаві; 

 

26 – 75 років від дня народження М. М. Сулими (1947), укр. літературознавця, 

критика, доктора філологічних наук, уродженця с. Загрунівка Зіньківського 

району; 

 

26 – 110 років від дня народження В. С. Костенка (1912–2000) укр. літератора, 

громадсько-політичного діяча, заслуженого працівника культури України, 

уродженця с. Дернівка Переяславського повіту Полтавської губернії; 

 

27 – 115 років пам’яті В. П. Горленка (13.01.1853–1907), укр. критика, 

мистецтвознавця, фольклориста, етнографа, уродженця с. Ярошівка 

Полтавської губернії; 

 

– 60 років тому був закладений Полтавський міський парк (1962). 

 

ТРАВЕНЬ 

 

1 – 65 років від дня народження О. Б. Супруненка (1957), укр. науковця, 

археолога, лауреата премії ім. С. Величка (2004), уродженця  м. Полтава; 

 

1 – 95 років пам’яті Л. В. Падалки (18.02.1859–1927), укр. статистика, 

історика, археолога, краєзнавця, уродженця с. Чорнухи Полтавської губернії; 

 

5 – 120 років від дня народження І. І. Воликівської (1902–29.01.1979),  

народної  артистки УРСР (з 1941), уродженки с. Засулля Полтавської губернії; 



 

5 – 95 років від дня народження А. О. Стася (1927–1996), укр. прозаїка, 

перекладача, уродженця с. Шушвалівка Кременчуцького повіту; 

 

7 – 75 років від дня народження В. П. Чмира (1947), укр. письменника, 

журналіста, лікаря, уродженця м. Пирятин; 

 

8 – 60 років від дня народження Олеся Ульяненка (1962–18.08.2010), укр. 

письменника, лауреата Малої Шевченківської премії (1997), уродженця 

м. Хорол; 

 

9 – 100 років пам'яті О. І. Левицького (25.12.1848–1922), укр. історика, 

правознавця, археографа, академіка УАН (з 1918), уродженця с. Маячка 

Кобеляцького повіту. Іменем його названа вулиця у м. Полтаві; 

 

9 – 75 років від дня народження К. В. Бобрищева (1947), укр. фотохудожника, 

журналіста, краєзнавця, лауреата багатьох регіональних премій, уродженця 

м. Кобеляки; 

 

10 – 115 років від дня народження М. П. Цапенка (1907–10.01.1977), укр. 

історика архітектури, доктора мистецтвознавства, уродженця  х. Цапенки 

Хорольського повіту; 

 

11 – 115 років від дня народження та 80 років пам'яті К. М. Герасименка 

(1907–27.09.1942), укр. поета, загиблого в роки Другої світової війни, 

уродженця с. Прихідьки Пирятинського повіту; 

 

11 – 85 років від дня народження В. С. Костенка (1937–01.03.1990), укр. 

кінорежисера, кіносценариста, лауреата Державної премії УРСР                                       

ім. Т. Г. Шевченка (з 1991), уродженця м. Полтава;  

 

14 – 100 років пам’яті І. Ф. Павловського (21.01.1851–1922), дослідника історії 

Полтавщини, архівознавця, краєзнавця, педагога. Жив і працював у м. Полтаві; 

 

17 – 100 років від дня народження А. А. Дімарова (1922–29.06.2014), укр. 

письменника, лауреата Державної премії УРСР ім. Т. Г. Шевченка (1981), 

уродженця  м. Миргород; 

 

21 – 240 років від дня народження І. Ф. Паскевича (1782–20.01.1856),                     

генерал-фельдмаршала, уродженця м. Полтава; 

 

21 – 165 років від дня народження М. Д. Пильчикова (1857–19.05.1908), укр. 

вченого-фізика, уродженця м. Полтава; 

 

22 – 105 років від дня народження К. М. Тесленка (1917–20.06.1988), укр. 

письменника, уродженця с. Мачухи Полтавського повіту; 



 

24 – 100 років від дня народження В. П. Колошенка (1922), укр. льотчика-

випробувача, Героя Рад. Союзу (1971), уродженця с. Стрільники Полтавської 

губернії; 

 

25 – 135 років від дня народження С. А. Ковпака (1887–11.12.1967), укр. 

державного діяча, одного з організаторів партизанського руху в роки Другої 

світової війни, двічі Героя Рад. Союзу (1942, 1944), уродженця смт Котельва. 

Іменем його названа вулиця у м. Полтаві; 

 

25 – 100 років від дня народження М. Ф. Позивайла (1922–1999), укр. 

художника, воїна, інваліда Другої світової війни, уродженця с. Гусине 

Кременчуцького повіту; 

 

25 – 65 років від дня народження В. П. Закладного (1957), заслуженого лікаря 

України, прозаїка, публіциста, громадського діяча, уродженця с. Степанівка 

Полтавського району; 

 

26 – 110 років від дня народження Ю. В. Сліпка (1912–04.1969), укр. поета, 

уродженця с. Винники Полтавської губернії; 

 

26 – 80 років (1942) від дня героїчної загибелі членів підпільної молодіжної 

організації "Нескорена полтавчанка", яка діяла у Полтаві в роки Другої 

світової війни; 

 

26 – 70 років від дня народження В. І. Штомпеля (1952), укр. вченого-хіміка, 

уродженця с. Біляки Семенівського району; 

 

26 – 60 років від дня народження В. О. Шемчук (1962), укр. музеєзнавця, 

краєзнавця, заслуженого працівника культури України, лауреата                     

літературно-мистецької премії ім. П. Мирного. Живе і працює у м. Полтаві;  

 

30 – 80 років від дня народження А. Ф. Строя (1942), укр. вченого, академіка 

Академії будівництва України (з 1994), уродженця м. Полтава. 

 

ЧЕРВЕНЬ 

 

1 – 130 років пам'яті М. І. Савича (1808–1892), укр. громадсько-політичного 

діяча, члена Кирило-Мефодіївського товариства, уродженця м. Зіньків; 

 

2 – 70 років від дня народження І. А. Кравченко (1952), заслуженої артистки 

України (1996), дитячі і юнацькі роки якої пройшли в Семенівському краї; 

 

3 – 85 років від дня народження В. М. Батурина (1937–16.11.1993), 

заслуженого художника України (з 1984), уродженця м. Полтава; 

 



5 – 85 років від дня народження А. К. Григоренка (1937–02.04.2001), укр. 

поета, журналіста, уродженця с. Плоске Решетилівського району; 

 

6 – 135 років від дня народження О. П. Островського (1887–1920), укр. актора, 

театрального діяча, драматурга, уродженця м. Золотоноша Полтавської 

губернії;  

 

8 – 260 років від дня народження І. Я. Фальковського (1762–11.05.1823), укр. 

письменника, історика, ректора Києво-Могилянської академії у (1803–1804 рр.), 

уродженця с. Білоцерківка Лубенського полку. 

 

8 – 195 років від дня народження Г. Л. Андрузького (1827–1864), поета, 

правознавця, члена Кирило-Мефодіївського товариства, уродженця с. Вечірки 

Пирятинського повіту; 

 

8 – 185 років пам'яті О. Д. Засядька (27.02.1779–1837), військовика, генерала, 

ракетника, винахідника, уродженця с. Лютенька Гадяцького повіту; 

 

9 – 85 років від дня народження І. Г. Кулика (1937), укр. прозаїка, гумориста, 

уродженця с. Старий Іржавець Оржицького району; 

 

11– 110 років тому (1912) був виявлений Малоперещепинський скарб біля               

с. Мала Перещепина Полтавської губернії; 

 

12 – 115 років від дня народження К. О. Лаврунова (1907–18.12.1968), укр. 

літературознавця, прозаїка, уродженця м. Полтава; 

 

13 – 65 років від дня народження В. Я. Колінько (1957), майстра   народної 

творчості, лауреатки обл. премії ім. П. Мирного (2016). Живе і працює в 

м. Решетилівка; 

 

15 – 120 років від дня народження Н. А. Лівицької-Холодної                                   

(1902–28.04.2005), поетеси укр. діаспори, уродженки Золотоніського повіту 

Полтавської губернії; 

 

15 – 120 років від дня народження В. Г. Сенатовича-Бережного (15.06.1902– 

03.02.1992), укр. історика, доктора наук з геральдики, уродженця с. Токарі 

Лохвицького повіту;  

 

16 – 105 років від дня народження Ф. Т. Дяченка (1917–08.08.1995), укр. 

легендарного снайпера (знищив 425 нацистів в роки Другої світової війни), 

Героя Рад. Союзу (1944), уродженця с. Бетяги Кременчуцького повіту; 

 

17 – 110 років від дня народження М. В. Пасічника (1912–08.11.1996), укр. 

фізика, академіка АН СРСР (з 1961), уродженця с. Жирківка Полтавської 

губернії;                  



 

19 – 185 років від дня народження В. О. Більбасова (1837–06.08.1904), укр. і 

рос. історика, письменника, публіциста, уродженця м. Полтава; 

 

20 – 90 років від дня народження Л. І. Стороженка (1932), укр. вченого-

будівельника, академіка Академії будівництва України, літератора. Живе і 

працює в м. Полтаві;  

 

21 – 125 років від дня народження Ю. В. Кондратюка (1897–25.02.1942), укр. 

вченого-винахідника, одного з піонерів ракетної техніки і теорії космонавтики, 

уродженця м. Полтава; 

 

22 – 75 років від дня народження Г. П. Грибан (1947), укр. графіка, 

книговидавця. Живе і працює у м. Полтава; 

 

23 – 75 років пам’яті В. І. Пічети (21.10.1878–1947), укр. і рос.  історика, 

академіка АН СРСР (з 1946), уродженця м. Полтава; 

 

26 – 85 років від дня народження Д. С. Добряка (1937), укр.                                     

вченого-економіста, академіка УАЕН, уродженця с. Довжик Зіньківського 

району; 

 

26 – 50 років пам’яті Г. Я. Тікунова (05.01.1916–1972), укр. військовика, Героя 

Радянського Союзу (1945), уродженця с. Любимівка Машівського району. 

Похований у м. Полтаві, іменем Героя названа вулиця у місті; 

 

27 – 195 років пам'яті А. Я. Італинського (1743–1827), укр. дипломата, 

лінгвіста, доктора медицини, уродженця Лубенщини; 

 

27 – 95 років від дня народження З. С. Колишкіної (1927–2003), укр. поетеси, 

уродженки с. Великі Будища Полтавського району; 

 

27 – 35 років тому  (1987) у м. Полтаві було відкрите Співоче поле                             

ім. М. Чурай; 

 

28 – 110 років від дня народження В. Г. Максименка (1912), народного артиста 

УРСР (з 1972), лауреата Державної премії УРСР ім. Т. Г. Шевченка (1978), 

уродженця с. Погреби Кременчуцького повіту; 

 

 

ЛИПЕНЬ 

 

4 – 125 років від дня народження А. А. Верменича (1897–20.09.1979), 

народного артиста УРСР (з 1957), лауреата Державної премії СРСР (1951), 

уродженця  м. Градизьк; 

 



9 – 90 років від дня народження Ю. М. Кочубея (1932), укр. дипломата,  

письменника, уродженця м. Полтава; 

 

10 – 120 років від дня народження М. Ф. Сидоренка (1902–1989), укр.                   

вченого-садовода, Героя Соц. Праці (1971), уродженця с. Сидорівщина 

(Великобагачанщина); 

 

10 –  60 років від дня народження І. О. Моісєєнка (1962), поета, прозаїка, 

першого лауреата літературно-мистецької премії ім. Б. Хмельницького (2010). 

Живе і працює на Полтавщині; 

 

12 – 70 років від дня народження П. В. Кондратенка (1952), укр. вченого, 

академіка НААН України (з 2002), уродженця с. Новоселівка  Гадяцького 

району; 

 

13 – 75 років від дня народження В. А. Куща (1947), укр. кінооператора, 

лауреата Державної премії УРСР ім. Т. Г. Шевченка (1980), уродженця          

смт Нові Санжари; 

 

13 – 85 років пам'яті В. Ф.  Седляра (12.04.1899–1937), укр. графіка, 

живописця, монументаліста, уродженця с. Христівка Миргородського повіту. 

Був репресований; 

 

15 – 130 років від дня народження та 65 років пам'яті В. А. Кабачка                        

(1892–15.06.1957), укр. бандуриста, засновника Полтавської капели 

бандуристів, співака, диригента, педагога, уродженця с. Петрівці Полтавської 

губернії; 

 

15 – 85 років пам'яті В. М. Чечвянського-Губенка (12.03.1888–1937), 

репресованого укр. письменника-гумориста, публіциста, уродженця х. Грунь 

Зіньківського повіту. Був репресований; 

 

18 – 85 років від дня народження В. Р. Ільченко (1937), укр. вченої, дійсного 

члена АПН України (з 1999). Живе у м. Полтава; 

 

18 – 75 років від дня народження В.  В. Лис (1947), укр. журналістки, поетеси, 

публіцистки. Живе і працює в м. Полтава; 

 

19 – 75 років від дня народження Т. Г. Нікітіна (1947–14.09.1993), укр. поета, 

журналіста, письменника, лауреата літературної премії ім. А. Малишка (1991), 

Міжнародної премії ім. Г. Сковороди (1993). Жив і працював у м. Полтава; 

 

25 – 70 років від дня народження Ю. П. Олійника (1952), укр. архітектора, 

автора багатьох споруд у м. Полтаві, в т. ч. Галереї мистецтв, реконструкції 

Панянського бульвару. Живе і працює у м. Полтаві; 

 



30 – 100 років від дня народження  М. Й. Кривошеєва (1922– 16.10.2018), укр. 

фахівця в галузі телебачення, лауреата Державної премії СРСР (1981), почесних 

звань і нагород багатьох країн світу, уродженця м. Полтава; 

 

31 – 40 років від дня народження І. В. Денисенко (1982), укр. поетеси, 

лауреатки всеукраїнських, регіональних премій, уродженки м. Миргород; 

 

– липень – 220 років від дня народження П. Я. Драгоманова (1802–1860), укр. 

письменника, батька М. П. Драгоманова, О. Пчілки. 

 

 

 

СЕРПЕНЬ 

 

1 – 230 років пам'яті Д. Г. Гурамішвілі (1705–1792), грузинського поета, який 

більше 30 років жив і працював на Миргородщині; 

 

4 – 265 років від дня народження В. Л. Боровиковського (1757–18.04.1825), 

укр. і рос. живописця-портретиста, академіка Петербурзької АМ (з 1795), 

уродженця м. Миргород. Іменем його названий бульвар у м. Полтаві; 

 

5 – 210 років пам'яті Н. М. Амбодика-Максимовича (07.11.1744–1812), укр. 

вченого-енциклопедиста, основоположника вітчизняного акушерства, 

уродженця с. Веприк Гадяцького повіту; 

 

5 – 85 років від дня народження К. І. Гулій (1937), укр. новатора с.-г. 

виробництва, Героя Соц. Праці (1966), уродженки с. Хомутець Миргородського 

р-ну; 

 

7 – 75 років від дня народження Є. І. Пілюгіна (1947), укр. художника 

вжиткового мистецтва, заслуженого майстра нар. творчості (з 2009), лауреата 

обл. премії ім. І. П. Котляревського (2007). Живе і працює в м. Решетилівка; 

 

7 –  65 років від дня народження О. М. Байрак (1957–03.02.2018), укр. вченої-

біолога, природоохоронця, співачки-барда, уродженки м. Полтава. Полтавська 

обласна рада 2019 року заснувала премію ім. О. Байрак в галузі екології; 

 

20 – 245 років від дня народження Ф. П. Луб’яновського (1777–03.02.1869), 

укр. літератора, сенатора, мемуариста, уродженця с. Млини Зіньківського 

повіту;  

 

11 – 90 років пам’яті С. В. Васильченка (08.01.1879–1932), укр. письменника, 

видатного майстра прози, життя і творчість якого пов’язані з Полтавщиною; 

 



12 – 75 років від дня народження А. Т. Лобурця (1947), укр. вченого-фізика, 

лауреата Державної премії України в галузі науки і техніки (1997), уродженця 

Полтавщини; 

 

13 – 100 років від дня народження Л. І. Лимана (1922–31.10.2003), укр. поета-

модерніста, публіциста, критика, уродженця с. Малі Сорочинці  

Миргородського повіту. Іменем його названа вулиця у м. Полтаві; 

 

13 – 40 років від дня народження Н. В. Кірячок (Трикаш) (1982), укр. поетеси, 

голови Полтавської обл. організації Національної Спілки письменників 

України, уродженки с. Сагайдак Шишацького району; 

 

14 – 75 років від дня народження В. О. Пащенка (1947–19.04.2010), укр. 

вченого-історика, академіка, уродженця с. Дружба Решетилівського району; 

 

15 – 150 років від дня народження С. О. Сірополка (1872–21.09.1959), укр. 

бібліографа, книгознавця, уродженця м. Прилуки Полтавської губернії; 

 

15 – 110 років від дня народження А. П. Каришина (1912–29.05.1987), укр. 

хіміка-органіка, уродженця смт Шишаки; 

 

17 – 110 років від дня народження Т. Н. Демченка (1912–30.04.1985), укр. 

кераміста, експонента багатьох міжнародних виставок, уродженця с. Міські 

Млини Зіньківського повіту; 

 

18 – 135 років від дня народження А. Є. Багмета (1887–06.04.1966), укр. 

письменника, фольклориста, словникаря, уродженця с. Максимівка Полтавської 

губернії; 

 

18 – 65 років від дня народження О. В. Удовіченка (1957), укр. державного, 

громадсько-політичного діяча. Живе і працює в м. Полтаві; 

 

19 – 120 років від дня народження О. В. Донченка (1902–12.04.1954), укр. 

письменника, уродженця с. Великі Сорочинці Миргородського повіту; 

 

19 – 75 років від дня народження М. В. Шевченка (1947), укр. поета, лауреата 

багатьох Всеукраїнських, регіональних літературно-мистецьких премій. Жив і 

працював у м. Полтаві; 

 

20 – 245 років від дня народження Ф. П. Луб’яновського (1777–03.02.1869), 

укр. літератора, мемуариста, сенатора, уродженця с. Млини Зіньківського 

повіту;  

 

21 – 90 років від дня народження Г. М. Бутенка (1932), укр. вченого, академіка 

НАН України, двічі лауреата Державної премії України в галузі науки і техніки 

(1981, 1999), уродженця м. Миргород; 



 

23 – 125 років від дня народження М. Е. Козакова (1897–16.12.1954), рос. 

письменника, критика, публіциста, уродженця станції Ромодан Полтавської 

губернії; 

 

25 – 170 років від дня народження І. Я. Коростовця (1862–01.01.1933), укр. 

дипломата, кавалера французького ордену Почесного Легіону (1903), 

уродженця Полтавської губернії; 

 

26 – 135 років від дня народження Д. М. Дяченка (1887–21.05.1942), 

репресованого архітектора, одного із засновників укр. архітектурного стилю, 

уродженця с. Патлаївка біля м. Полтави; 

 

28 – 135 років від дня народження П. Г. Савченка (1887–1920), укр. поета, 

прозаїка, уродженця с. Жабки Лохвицького повіту; 

 

29 – 55 років від дня народження В. І. Колісник (1967), укр. співачки, 

заслуженої артистки України (2008). Живе і працює в м. Полтава; 

 

30 – 110 років від дня народження Н. К. Хоменко (1912–31.10.1987), укр. 

письменниці, лауреатки обл. літературної премії ім. П. Артеменка;  

 

31 – 85 років від дня народження В. М. Ханка (1937), укр. мистецтвознавця, 

лауреата мистецьких премій, уродженця м. Полтава. 

 

 

ВЕРЕСЕНЬ 

 

4 – 85 років від дня народження С. М. Онищенка (1937). укр. літератора, 

поета, уродженця с. Губське Лубенського р-ну; 

 

5 – 45 років від дня народження О. В. Гаран (1977), укр. поетеси,  лауреатки 

обласної премії ім. І. П. Котляревського (2009), премії «Благовіст» (2010), 

уродженки м. Полтава; 

 

8 – 100 років від дня народження Н. Ф. Меклін (Кравцової) (1922–05.06.2005), 

укр. льотчиці, Героя Рад. Союзу (1945), письменниці, уродженки м. Лубни; 

 

8 – 75 років від дня народження М. С. Шопші (1947–14.06.2006), укр. 

оперного, концертно-камерного співака, народного артиста України (з 1991), 

лауреата Національної премії України ім. Т. Г. Шевченка (1995), уродженця 

с. Вереміївка Семенівського району; 

 

9 – 100 років від дня народження І. І. Ляшка (1922), укр. математика, академіка 

АН УРСР (з 1973), уродженця с. Мацківці Лубенського повіту; 

 



9 – 65 років від дня народження Л. А. Нестулі (1957), укр. історика, 

літераторки, лауреатки чотирьох регіональних премій. Живе і працює в 

м. Полтаві; 

 

9 – 60 років від дня народження В. А. Шила (1962), укр. поета, уродженця        

м. Зіньків; 

 

10 – 60 років від дня народження В. Д. Міщанина (1962), укр. історика, 

етнолога, уродженця с. Малі Будища Зіньківського району; 

 

11 – 85 років від дня народження Б. Д. Білеки (1937), укр. вченого, лауреата 

Державної премії УРСР в галузі науки і техніки (1986), уродженця с. Вороньки 

(Чорнухинщина); 

 

11 – 45 років від дня народження О. А. Зелік (1977), укр. літературознавця, 

лауреатки Міжнародної укр.-німецької літературної премії ім. О. Гончара 

(2004), уродженки с. Нестеренки Полтавського р-ну;  

 

13 – 115 років пам'яті М. М. Калачевського (14.09.1851–1907), укр. 

композитора, уродженця Полтавської губернії; 

 

15 – 145 років від дня народження І. В. Шемякіна (1877–1952), борця, 

фундатора полтавської школи боротьби. Більше тридцяти років жив і працював 

у м. Полтаві, тут і похований. Іменем його названа вулиця у місті; 

 

15 – 60 років тому (1962) в м. Полтаві пущено  першу тролейбусну лінію; 

 

17 – 65 років від дня народження Л. М. Таран-Пономаренко (1957), укр. 

поетеси, композитора, уродженки с. Озера Кобеляцького району; 

 

18 – 145 років пам'яті О. М. Бодянського (12.11.1808–1877), укр. історика, 

філолога, письменника, уродженця містечка Варва Лохвицького повіту; 

 

20 – 35 років від дня народження Діани Штепи (1987), укр. поетеси, лауреатки 

літературних конкурсів, уродженки м. Карлівка; 

 

21 – 115 років від дня народження О. Є. Засенка (1907–08.05.1993), укр. 

вченого-літературознавця, критика, письменника, уродженця с. Любарці 

Полтавської губернії; 

 

22 – 60 років пам'яті Е. Г. Казакевича (24.02.1913–1962), письменника, 

лауреата Державної премії СРСР (1950), уродженця м. Кременчук; 

 

22 – 85 років тому (1937) утворена Полтавська область; 

 



24 – 110 років від дня народження Д. В. Ткача (1912), укр. письменника, 

лауреата літературної премії ім. Л. Українки (1981), уродженця с. Орлик 

Кобеляцького повіту; 

 

25 – 100 років від дня народження Д. Г. Цмокаленка (1922–2007), укр. 

письменника, лауреата літературних премій, уродженця с. Бетяги 

Кременчуцького повіту; 

 

29 – 205 років від дня народження М. А. Рігельмана (1817–21.05.1888), укр. 

історика, публіциста, життя і діяльність якого пов'язані з Полтавщиною; 

 

30 – 115 років від дня народження М. М. Ротмістрова (1907–10.10.1989), укр. 

вченого-мікробіолога, лауреата Державної премії України в галузі науки і 

техніки (2000, посмертно), уродженця м. Лохвиця; 

 

Вересень – 165 років від дня народження Н. М. Симонової (Кибальчич) 

(1857–17.12.1918), укр. письменниці, уродженки с. Заріг Лубенського повіту; 

 

 

                                                                  ЖОВТЕНЬ 

 

3 – 70 років від дня народження Т. В. Шаповаленко (1952), укр. письменниці, 

лауреатки премії ім. О. Десняка, уродженки с. Денисівка Оржицького району; 

 

4 – 125 років пам’яті М. В. Ковалевського (1841–1897), укр. літератора, 

історика, громадського діяча, члена Старої громади, уродженця с. Степаненки 

Гадяцького повіту; 

 

4 – 85 років від дня народження В. Т. Грінченка (1937), укр. вченого, академіка 

НАН України (1995), уродженця м. Полтава; 

 

5 – 140 років від дня народження та 100 років пам’яті М. О. Гаврилка (1882–

1922), укр. скульптора, уродженця с. Рунівщина Полтавського повіту. Іменем 

його названа вулиця у м. Полтаві; 

 

6 – 75 років від дня народження Л. І. Гусака (1947–27.08.1996), укр. 

художника, експонента всесоюзних і міжнародних виставок, уродженця 

м. Полтава; 

 

6 – 65 років від дня народження О. П. Коваленко (1957), укр. філолога, 

лауреатки обл. премії ім. І. П. Котляревського (2008). Живе і працює в                           

м. Полтаві; 

 

7 – 90 років від дня народження І. А. Цурпала (1932), укр. вченого в галузі 

механіки, академіка, уродженця с. Вільховатка Кобеляцького повіту; 

 



8 – 85 років від дня народження Ю. С. Коваленка (1937–05.06.2009), укр. 

економіста, доктора економічних наук, професора, уродженця м. Полтава; 

 

9 – 85 років пам'яті М. П. Кожушного (08.05.1904–розстріляний 1937), укр. 

письменника, уродженця с. Денисівка Лубенського повіту; 

 

12 – 125 років від дня народження С. Г. Козуба (1897–розстріляний 16.05.1938), 

укр. літературознавця, уродженця с. Капустинці Пирятинського повіту; 

 

12 – 85 років від дня народження В. Ф. Білоуса (1937–10.05.2014), укр. 

фотохудожника, лауреата Всеукраїнської літературної премії ім. Д. Нитченка 

(2007), уродженця с. Дереківщина Лохвицького р-ну; 

 

13 – 120 років від дня народження Г. П. Назаренка (1902–25.05.1997), укр. 

бандуриста, знаного у світі, співака, диригента, уродженця м. Полтава; 

 

14 – 135 років від дня народження М. Я. Рудинського (1887–23.07.1958), укр. 

археолога, музеєзнавця, життя і діяльність якого пов'язані з м. Полтавою; 

 

14 – 65 років від дня народження Ю. Ф. Рогового (1957), укр. письменника, 

літературознавця, лауреата Всеукраїнської літературної премії ім. Д. Нитченка 

(2008), уродженця с. Устимівка Глобинського району; 

 

15 – 140 років від дня народження та 70 років пам’яті П. Г. Крата                            

(1882–25.12.1952), укр. письменника, громадського і церковного діяча, 

уродженця м. Лубни; 

 

15 – 65 років від дня народження Н. В. Скобелєвої-Сологуб (1957), укр. 

педагога, літераторки, поетеси, уродженки с. Розпашне Чутівського району; 

 

16 – 50 років від дня народження В. М. Підвойного (1972), укр.                            

вченого-сходознавця, уродженця м. Миргород; 

 

18 – 85 років від дня народження Д. Г. Коренівського (1937), укр. математика, 

лауреата Державної премії УРСР в галузі науки і техніки (1983), уродженця 

с. Харківці Гадяцького району;  

 

19 – 85 років від дня народження Я. Т. Кухаренка (1937–2000), укр. 

письменника, уродженця с. Миколаївка Решетилівського району; 

 

21 – 350 років від дня народження Пилипа Орлика (1672–26.05.1742), укр. 

гетьмана у вигнанні, творця першої української Конституції, діяльність якого 

пов’язана з Полтавщиною. Іменем його названа вулиця у м. Полтаві; 

 



21 – 75 років від дня народження Л. О. Розсохи (1947), укр. музейниці, 

краєзнавця, авторки багатьох досліджень з історії Миргородщини. Живе і 

працює у м. Миргород; 

 

22 – 130 років пам'яті О. О. Навроцького (09.08.1823–1892), укр. громадсько-

політичного і культурного діяча, уродженця с. Антипівка Золотоніського повіту 

Полтавської губернії; 

 

26 – 130 років від дня народження А. І. Заливчого (1892–13.12.1918), укр. 

громадсько-політичного діяча, письменника, уродженця с. Міські Млини 

Зіньківського повіту; 

 

26 – 30 років від дня народження О. О. Пушка (1992), укр. поета, прозаїка, 

лауреата чотирьох регіональних і всеукраїнських літературних премій, 

уродженця м. Зіньків; 

 

27 – 160 років від дня народження А. М. Краснова (1862–19.12.1914),                       

вченого-ботаніка, географа, наукова діяльність якого пов'язана з краєм; 

 

27 – 95 років від дня народження В. М. Браги (1927), укр. дипломата, 

уродженця смт Глобине. 

 

28 – 90 років від дня народження В. А. Івашка (1932–13.11.1994), укр. 

державного діяча, уродженця м. Полтава; 

 

 

ЛИСТОПАД 

 

3 – 85 років пам'яті М. К. Зерова (26.04.1890–1937), репресованого укр. поета, 

вченого-літературознавця, перекладача, критика, уродженця м. Зіньків; 

 

4 – 100 років від дня народження М. О. Левченка (1922–25.01.1989), укр. 

вченого-літературознавця, критика, уродженця с. Петрівка Пирятинського 

повіту; 

 

6 – 120 років від дня народження Я. П. Затенацького (1902–27.05.1986), укр. 

історика мистецтва, лауреата Державної премії УРСР в галузі науки і техніки 

(1971), уродженця с. В. Кохнівка, тепер у складі м. Кременчук; 

 

6 – 115 років від дня народження С. М. Жураховича (1907–25.03.1997), укр. 

письменника, уродженця с. Сокілка Кобеляцького повіту; 

 

7 – 105 років від дня народження І. В. Рибчинського (1917–?), укр. режисера, 

народного артиста України (з 1975), уродженця с. Білоцерківка 

(Великобагачанщина); 

 



7 – 70 років від дня народження А. О. Пащенка (1952–26.07.1990), укр. 

музиканта, художнього керівника ансамблю "Краяни". Жив і працював у                    

м. Полтава; 

 

8 – 140 років від дня народження Д. М. Байди-Суховія (1882–1970), укр. 

актора, бандуриста, режисера, одного із засновників українського кіно, 

уродженця с. Нагірне  (Решетилівщина); 

 

12 – 110 років від дня народження Д. С. Івашина (1912–1992), укр.                        

вченого-ботаніка, флориста, уродженця с. Попівка Миргородського повіту; 

 

13 – 160 років від дня народження Д. П. Міллера (1862–14.06.1913), укр. 

історика, археолога, уродженця смт Котельва; 

 

13 – 130 років від дня народження Я. С. Риженка (1892–29.05.1974), укр. 

мистецтвознавця, уродженця с. Пустовійтове Кременчуцького повіту; 

 

14 – 70 років від дня народження А. Г. Сазанського (1952), укр. письменника, 

живе і працює в м. Миргород; 

 

16 – 105 років від дня народження В. С. Кваші (1917–08.10.1987), укр. різьбяра, 

заслуженого майстра нар. творчості УРСР (з 1964), уродженця м. Миргород; 

 

17 – 50 років від дня народження В. В. Матюшенко (1972), укр. оперної 

співачки (сопрано), заслуженої артистки України (2010), уродженки м. Полтава; 

 

18 – 85 років пам'яті О. Д. Косенка (19.03.1904–1937), репресованого укр. 

поета, педагога, журналіста, уродженця с. Великі Будища Зіньківського повіту; 

 

18 – 60 років пам'яті О. М. Астряба (03.09.1879–1962), укр. математика, 

педагога, професора, уродженця м. Лубни;  

 

18 – 75 років від дня народження М. І. Ляпаненка (1947), укр. журналіста, 

літератора, лауреата обл. премії ім. І. П. Котляревського (2007), уродженця                  

с. Вереміївка Семенівського р-ну; 

 

21 – 115 років від дня народження П. О. Лубенського (Афонського)                     

(1907–17.02.2003), укр. письменника. Жив і працював у м. Лубни; 

 

21 – 100 років від дня народження М. К. Андрієвського (1922–29.12.1998), укр. 

вчителя-новатора, Героя Соц. Праці (1968), уродженця м. Гадяч; 

 

22 – 160 років від дня народження М. А. Базилевича (1862–1940), укр. фізика, 

професора, уродженця с. В'юнище Полтавської губернії; 

 



22 – 90 років від дня народження П. Г. Зуба (1932–20.10.2007), укр. поета, 

прозаїка, автора тексту «Полтавського вальсу», лауреата Чернігівської обласної 

премії ім. М. Коцюбинського (1995), уродженця с. Ковалівка (Шишаччина); 

 

23 – 85 років пам'яті Н. Х. Онацького (02.01.1875–1937), репресованого укр. 

письменника, художника, уродженця х. Хоменкове Гадяцького повіту; 

 

25 – 135 років від дня народження М. І. Вавилова (1887–26.01.1943), укр. 

вченого-генетика, академіка АН УРСР (з 1929). Жив і працював у м. Полтаві. 

Іменем його названий проспект у місті; 

 

25 – 35 років від дня народження В. Ю. Новікової (1987), укр. поетеси, члена 

Національної спілки письменників України, лауреатки декількох літературних 

конкурсів, уродженки м. Полтава; 

 

28 – 95 років від дня народження М. В. Стешенка (1927–18.03.2018), укр. 

вченого-астрофізика, астронома, академіка НАН України (з 1997), уродженця 

смт Диканька; 

 

29 – 80 років від дня народження М. В. Казидуба (1942–01.05.1998), укр. поета, 

лауреата літературних премій, уродженця с. Вереміївка Глобинського р-ну; 

 

29 – 85 років пам'яті В. О. Щепотьєва (07.11.1880–1937), репресованого укр. 

педагога, літературознавця, етнографа, громадського діяча, уродженця                           

м. Полтава. Іменем його названий бульвар у м. Полтаві; 
 

 

ГРУДЕНЬ 

 

1 – 75 років від дня народження Н. В. Ножинової (1947), народної артистки 

України (з 1996), уродженки м. Полтава; 

 

2 – 45 років від дня народження Саші Путрі (1977–1982), юної художниці, 

іменем якої названа вулиця у м. Полтаві, Полтавська Галерея мистецтв, 

уродженки м. Полтава; 

 

3 – 300 років від дня народження Г. С. Сковороди (1722–09.11.1794), укр. 

просвітителя-гуманіста, філософа, поета, музиканта, уродженця с. Чорнухи; 

 

3 – 130 років від дня народження А. В. Головка (1897–05.12.1972), укр. 

письменника, лауреата Державної премії УРСР ім. Т. Г. Шевченка (1969), 

уродженця с. Юрки Кобеляцького повіту; 

 

4 – 100 років від дня народження В. Ю. Міщенка (1922–15.01.1994), укр. 

композитора, хормейстера, уродженця с. Мар'янівка Карлівського району. 

Іменем його названа вулиця у м. Полтаві; 



 

5 – 115 років від дня народження О. А. Жука (1907–31.10.1995), укр. 

композитора, уродженця м. Полтава; 

 

6 – 310 років від дня народження Афанасія (до чернецтва П. Вольховский) 

(1712–15.02.1768), церковного діяча, педагога, уродженця м. Полтава; 

 

7 – 65 років від дня народження С. Ф. Коляди (1957), укр. математика, 

лауреата Державної премії України в галузі науки і техніки (2010), уродженця 

с. Коляди Шишацького району; 

 

9 – 90 років від дня народження В. П. Шаповаленка (1932–25.07.1996), укр. 

композитора, автора мелодій для дітей і юнацтва, уродженця м. Полтава; 

 

10 – 110 років від дня народження Л. С. Вайнгорта (1912–18.04.1994), 

головного архітектора м. Полтави (1939–41; 44–70 рр.). Жив і працював у 

м. Полтаві. Іменем його названа вулиця у місті; 

 

10 – 75 років від дня народження М. В. Гури (1947), укр. поета-гумориста, 

уродженця с. Юр’ївка Козельщинського району; 

 

12 – 165 років від дня народження П. П. Потоцького (1857–26.08.1938), укр. 

військовика, краєзнавця, мецената, уродженця с. Просяниківка Кобеляцького 

повіту; 

 

12 – 85 років від дня народження О. С. Вусика (1937), укр. письменника, 

уродженця с. Говтва Козельщинського району; 

 

13 – 95 років від дня народження Є. О. Сверстюка (1927–01.2014), укр. 

літературного критика, філософа, поета, лауреата Національної премії України 

ім. Т. Г. Шевченка (1995). У 50-х рр. викладав у Полтавському педінституті. 

Іменем його названа вулиця у м. Полтаві;  

 

13 – 90 років від дня народження М. І. Шкіля (1932), укр. математика, 

академіка АПН України (з 1992), лауреата Державної премії України в галузі 

науки і техніки (1996), уродженця с. Бурбине Семенівського району; 

 

15 – 85 років пам'яті Г. О. Коваленка (05.02.1868–1937), репресованого укр. 

письменника, етнографа, літературознавця, громадського діяча, уродженця 

с. Липняки Полтавської губернії; 

 

16 – 140 років від дня народження М. І. Білинського (1882–17.11.1921), укр. 

політичного і військового діяча, уродженця с. Драбове Полтавської губернії; 

 

18 – 85 років від дня народження Б. І. Ткаченка (1937), укр. публіциста, 

уродженця с. Масюки Гадяцького р-ну; 



 

19 – 85 років пам'яті Л. І. Сукачова (14.04.1912–1937), репресованого укр. 

поета і критика, уродженця м. Полтава;   

 

21 – 65 років від дня народження В. І. Казидуб (1957), укр. поетеси, уродженки 

с. Великі Сорочинці Миргородського району; 

 

21 – 300 років від дня народження П. Величковського (1722–26.11.1794), 

Святого Старця, письменника, філософа, уродженця м. Полтава. Іменем його 

названа вулиця у м. Полтаві; 

 

23 – 90 років від дня народження О. М. Рябова (1932–20.03.1996), укр. 

диригента, народного артиста України (з 1977), уродженця м. Кременчук; 

 

24 – 80 років від дня народження М. М. Кириченка (1942–07.06.2013), 

концертмейстера, заслуженого артиста України (з 1994), уродженця 

с. Золотарівка Кобеляцького району; 

 

24 – 65 років від дня народження Л. Л. Бабенко (1957), укр. вченого-історика, 

лауреатки премії ім. С. Величка (2010). Живе і працює в м. Полтаві; 

 

27 – 130 років від дня народження Степана Лазуренка (1892–27.02.1969), 

полковника Армії УНР, автора мемуарів, уродженця м. Гадяч; 

 

27 – 115 років від дня народження І. Г. Червоніщенка (1907–1984), укр. поета. 

Жив і працював у м. Полтаві; 

 

31 – 150 років від дня народження В. Г. Кричевського (1872–15.11.1952), укр. 

мистця, творця укр. стилю в мистецтві, життя і творчість якого пов'язані з 

Полтавщиною. Іменем його названа вулиця у м. Полтаві; 

 

31 – 145 років від дня народження Г. М. Хоткевича (1877–08.10.1938), укр. 

письменника, життя і творчість якого пов'язані з м. Полтавою. Іменем його 

названий провулок у місті; 

 

31 – 130 років від дня народження М. В. Семенка (1892–24.10.1937), укр. 

поета-футуриста, уродженця с. Кибинці Миргородського повіту. 

 

31 – 45 років від дня народження І. М. Петренко (1977), укр. історика, 

краєзнавця, д-ра історичних наук, професора Полтавського університету 

економіки і торгівлі, уродженки м. Полтава. 

 

                                               

 

 

      



У 2022 році виповнюється: 

 

915 років тому (1107) з'явилася перша літописна згадка про м. Лубни; 

 

325 років від дня народження Г. К. Левицького (1697–19.05.1769), укр. 

гравера,  уродженця с. Маячка (Новосанжарщина); 

 

245 років від дня народження В. П. Гоголя (Яновського) (1777–березень 

1825), укр. письменника, батька М. Гоголя, уродженця х. Купчинський  

Полтавської губернії; 

 

                 225 років тому (1797) лікарем І. Тишевським засновано першу лікарню у 

м. Полтаві на 50 місць; 

 

210 років від дня народження Ф. М. Бодянського (1812–1873), укр. 

збирача фольклору, брата О. Бодянського, уродженця містечка Варва 

Полтавської губернії; 

 

210 років від дня народження Р. П. Витавського (1812–не раніше1871), 

укр. поета, байкаря, уродженця м. Полтава; 

 

205 років від дня народження О. І. Псьол (1817–27.10.1887), укр. поетеси, 

творчість якої пов'язана з Т. Г. Шевченком, уродженки с. Псільське 

(Великобагачанщина); 

 

190 років від дня народження І. О. Покровського (1832–?), укр. лікаря, 

почесного громадянина м. Зіньків, уродженця с. Красна Лука Гадяцького 

повіту; 

 

185 років від дня народження О. О. Котляревського (1837–1881), укр.      

філолога, етнографа, уродженця посаду Крюків, тепер у складі м. Кременчук; 

 

170 років від дня народження А. Є. Зайкевича (1842–1931), укр. 

селекціонера, Героя Праці (1930), уродженця м. Лубни. Іменем його названий 

провулок у м. Полтаві; 

 

140 років від дня народження В. Н. Тютюнника (1882–19.12.1919), укр. 

військового діяча, командуючого Армією УНР, уродженця с. Єньки 

Хорольського повіту; 

 

120 років від дня народження С. О. Леваневського (1902–13.08.1937), 

льотчика, Героя Рад. Союзу (1934). Жив і працював у м. Полтаві. Іменем Героя 

названа вулиця у місті;  

                

115 років від дня народження Д. А. Вовка (1907–1972), укр. кобзаря, 

уродженця м. Миргород; 



 

100 років від дня народження Й. Й. Баяна (1922–1944), керівника 

підпільної молодіжної організації у м. Полтаві в роки Другої світової війни. 

Іменем його названа вулиця у місті; 

 

         85 років пам’яті М. М. Бужинського (17.05.1879–1937), укр. історика, 

археолога, краєзнавця, літературознавця, репресованого, уродженця м. Полтава; 

 

          85 років пам'яті В. І. Гудима (01.07.1909–1937), репресованого укр. поета, 

журналіста, уродженця с. Пироги Кременчуцького повіту; 

  

         85 років  пам'яті Я. Г. Савченка (02.04.1890–1937), репресованого укр. 

поета, літературного критика, уродженця с. Жабки Лохвицького повіту; 

 

         85 років пам'яті М. О. Ялового (05.06.1895–1937), репресованого укр. 

письменника, журналіста, громадського діяча, уродженця с. Дар-Надежда 

Полтавської губернії; 

 

         85 років від дня народження Б. П. Місюренка (1937–1999), укр. поета, 

актора, лікаря, уродженця с. Снітин Лубенського району; 

 

         80 років пам’яті С. О. Буди (16.10.1869–1942), укр. історика, журналіста, 

перекладача, уродженця м. Миргород; 

 

 65 років від дня народження М. А. Біденка (1957), заслуженого діяча 

естрадного мистецтва України, лауреата премії ім. П. Мирного, уродженця 

м. Лубни; 

  

65 років від дня народження В. Я. Колінько (1957), майстрині   народної 

творчості, лауреатки обл. премії ім. П. Мирного (2016). Живе і працює в 

м. Решетилівка; 

                     

 65 років тому (1957) засновано ансамбль пісні і танцю «Лтава» 

Полтавського міського будинку культури; 

 

 55 років тому (1967) засновано обласну літературну премію імені Петра 

Артеменка;  

 

 55 років тому (1967)   у м. Полтаві встановлено пам'ятник «Нескореним 

полтавцям»; 
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