
      

 

 

 

 

 

 

 

Літературні та пам’ятні 
дати Житомирщини на 

2021 рік 

 

 

 

 

 

 

Житомирська обласна державна адміністрація 

Департамент культури, молоді та спорту 

Обласна бібліотека для дітей Житомирської обласної ради 



 

УДК 050+908 (477.42) 

Л 64 

 

Укладач А. М. Макаревич. 

Відповідальний за випуск Л. М. Михальчук.  

 

Літературні та пам’ятні дати Житомирщини на 2021 рік / Обласна 

бібліотека для дітей Житомир. облради. ; уклад. А. М. Макаревич. – 

Житомир, 2020. 

Календар містить перелік ювілейних дат, знаменних та пам’ятних 

подій, важливих для України та Житомирщини, які будуть 

відзначатися в 2021 році. 

Розрахований на широке коло користувачів. 



 

 

Визначні десятиліття, проголошені 

Організацією Об’єднаних Націй 

 

2013-2022 – Десятиліття зближення культур 

 

2014-2024 – Десятиліття сталої (стійкої) енергетики для всіх 

 

2015-2025 – Десятиліття осіб африканського походження 

 

2016-2025 – Десятиліття дій ООН з проблем харчування 

 

2018-2028 – Десятиліття дій «Вода для сталого розвитку» 

 

2019-2028 – Десятиліття щодо сімейних фермерських 

господарств 

 

2021-2030 – Десятиліття відновлення екосистем 

 

2021-2030 – Міжнародне десятиліття науки про океан в 

інтересах стійкого розвитку 

 

 

 



 

 

 

У 2020 році виповнюється 

110 років Житомирському технологічному коледжу (1911). 

 

165 років тому було споруджено Свято-Михайлівський 

кафедральний собор в м. Житомирі (1856).  

 

155 років Житомирській обласній універсальній науковій 

бібліотеці ім. О. Ольжича (1866). 

 

35 років муніципальній академічній хоровій капелі «Орея» 

(1986). 

 

150 років від дня народження Лесі Українки (Лариса 

Петрівна Косач-Квітка), української поетеси і громадської 

діячки. 

 

35 років із часу Чорнобильської катастрофи (26.04.1986), 

найбільшої техногенно-екологічної катастрофи сучасності. 

 

30 років тому Україну було проголошено незалежною 

суверенною державою (10.08.1991). 

 

 



 

 

Січень 

8 січня 

155 років від дня народження Степана Володимировича 

Бєльського (08.01.1866 -07.05.1943), видатного геолога, 

дослідника корисних копалин Житомирської обл. Багато 

років жив і працював в м. Житомирі. 

19 січня 

120 років від дня народження Юрія Наумовича Гундича 

(19.01.1901-12.05.1972), прозаїка, перекладача. Уродженець 

с. Носівка Чуднівського р-ну. 

26 січня 

80 років від дня народження Михайла Семеновича Сича 

(26.01.1941-21.05.2012), видатного українського поета, 

журналіста, художника. Народився в с. Троковичі 

Черняхівського р-ну. 

Лютий 

22 лютого 

70 років від дня народження В’ячеслава Григоровича 

Медвідя (Медведєв) (22.02.1951), прозаїка, лауреата 

державної премії ім. Т. Г. Шевченка. Уродженець с. Кодня 

Житомирського р-ну. 

25 лютого 

150 років від дня народження Лесі Українки (Лариса 

Петрівна Косач-Квітка) (25.02.1871-01.08.1913), української 

поетеси і громадської діячки, уродженки м. Новограда-

Волинського. 



 

 

Березень 

6 березня 

90 років від дня народження Олександра Івановича Білаша 

(06.03.1931-06.05.2003), українського композитора, 

народного артиста СРСР, Героя України, лауреата 

Шевченківської премії. У 1948-1952 роках навчався в 

Житомирському музичному училищі імені В. С. Косенка за 

класом баяна. 

8 березня 

80 років від дня народження Олександра Михайловича 

Стецюка (08.03.1941-29.01. 2007), українського композитора, 

заслуженого діяча мистецтв України. Уродженець 

с. Білокоровичі Олевського р-ну. 

29 березня  

85 років від дня народження Олексія Євменовича Опанасюка 

(29.03.1936-01.06.2011) українського письменника. 

Народився в с. Дубрівці Брусилівського р-ну. 

 

Квітень 

9 квітня 

110 років від дня народження Степана Андрійовича 

Кириченка (09.04.1911-30.04.1988), українського живописця-

монументаліста, графіка, народного художника України. 

Уродженець с. Чоповичі Малинського р-ну. 

 

 



 

 

23 квітня  

155 років від дня заснування Житомирської обласної 

універсальної наукової бібліотеки ім. О. Ольжича 

(10.04.1866). 

26 квітня 

35 років із часу Чорнобильської катастрофи (26.04.1986), 

найбільшої техногенно-екологічної катастрофи сучасності. 

Травень 

3 травня 

160 років від дня народження Льва Яковича Штернберга 

(03.05.1861-14.08.1927), російського вченого етнографа. 

Уродженець м. Житомира. 

5 травень 

160 років від дня народження Олексія Григоровича 

Прокопчука (05.05.1921-14.01.1944), поета. Уродженець 

с. Суховоля Новоград-Волинського р-ну. 

Червень 

7 червня 

80 років від дня народження Віталія Васильовича Нечитайла 

(7.06.1941), українського історика, письменника, доктора 

історичних наук. Уродженець с. Пилипівка Чуднівського р-ну. 

 

 

 

 



 

 

11 червня  

160 років від дня народження Сигізмунда Владиславовича 

Заремби (11.06.1861-27.11.1915), композитора і піаніста. 

Народився в Житомирі. 

Липень 

1 липня 

65 років від дня народження Юрія Петровича Гудзя 

(01.07.1956–20.02.2002), українського письменника, 

художника. Уродженець с. Миколаївка Ємільчинського р-ну. 

17 липня 

175 років від дня народження Миколи Миколайовича 

Миклухи-Маклая (17.07.1846-14.04.1888), російського 

природознавця і мандрівника. Гостював у маєтку матері в 

м. Малині.  

20 липня 

140 років від дня народження Володимира Мартиновича 

Арциховського (20.07.1876-13.06.1931), видатного ботаніка. 

Уродженець м. Житомира. 

110 років від дня народження Василя Степановича Кучера 

(20.07.1911-17.04. 1967), українського письменника. 

Уродженець с. Любимівка Андрушівського р-ну. 

26 липня 

140 років від дня народження Давида Петровича 

Штеренберга (26.07.1881-01.05.1948), російського 

художника. Народився в Житомирі. 

 



 

 

Серпень 

24 серпня 

30 років тому Україну було проголошено незалежною 

суверенною державою (10.08.1991). 

30 серпня 

175 років від дня народження Олександра Вікентійовича 

Клосовського (1846-31.03.1917), вітчизняного метеоролога, 

геофізика. Уродженець м. Житомира. 

Вересень 

21 вересня 

85 років від дня народження Олексія Дмитровича Макаренка 

(21.09.1936-2.05.2005), українського художника 

декоративного розпису, Заслуженого майстра народної 

творчості України, лауреата Всеукраїнської премії 

ім. І. Огієнка. Народився в смт Брусилові. 

24 вересня 

95 років від дня народження Миколи Михайловича 

Курильчука (24.09.1926 - 2004), українського прозаїка, 

драматурга. Уродженець с. Джерело Олевського р-ну. 

Жовтень 

6 жовтня 

140 років від дня народження Івана Антоновича Кочерги 

(06.10.1881-29.12.1952), українського драматурга. З 1914 по 

1934 жив і творив у Житомирі. 

 



 

 

7 жовтня 

80 років від дня народження Миколи Михайловича Яненка 

(07.10.1941-2.06.2020), українського дитячого письменника. 

Уродженець смт Попільня. 

13 жовтня 

75 років від дня народження Галини (Ганни) Василівни 

Цепкової (13.10.1946), української поетеси. Народилася на 

Полтавщині. Живе та працює в м. Коростені. 

Листопад 

4 листопада 

105 років від дня народження Данила Окийченка (Яків 

Олександрович Вознюк) (04.11.1916-13.02.2003), 

українського письменника. Уродженець с. Андрієвичі 

Ємільчинського р-ну. 

6 листопад 

95 років від дня народження Михайла Даниловича Клименка 

(06.11.1926–05.02.1998), українського поета. Уродженець 

с. Левків Житомирського р-ну. 

12 листопада 

85 років від дня народження Миколи Федоровича 

Сингаївського (12.11.1936–22.02.2013), українського поета. 

Народився в с. Шатрище Коростенського р-ну. 

13 листопада 

185 років від дня народження Ярослава Домбровського 

(13.11.1836–23.05.1871), політика, військового діяча, 

генерала Паризької комуни. Уродженець м. Житомира.  



 

21 листопада 

100 років від дня народження Михайла Івановича Степанюка 

(21.11.1921-06.01.1996), українського письменника. 

Уродженець с. Олине на Сумщині. З 1953 року проживав в 

м. Бердичеві. 

23 листопада 

125 років від дня народження Віктора Степановича Косенка 

(23.11.1896-03.10.1938), українського композитора, піаніста. 

Працював викладачем у музичному училищі в м. Житомирі. 

25 листопада 

130 років від дня народження Клима Лавріновича 

(Лаврентійовича) Поліщука (25.11.1891-03.11.1937), 

українського письменника, публіциста. Народився в 

с. Краснопіль Чуднівського р-ну. 

Грудень 

35 років муніципальній академічній хоровій капелі Орея 

(1986). 

1 грудня 

75 років від дня народження Геннадія Макаровича Шкляра 

(01.12.1946-09.06.2011), українського прозаїка, журналіста. 

Народився в Прибалтиці. Жив та працював у смт Ружині. 

29 грудня 

115 років від дня народження Анатолія Федоровича 

Капустинського (29.12.1906-26.08.1960), видатного хіміка. 

Народився у м. Житомирі. 

 


