
 

 

 

 

 

Літературні та пам’ятні дати Житомирщини 

на 2023 рік 

 

 

 

Житомирська Обласна державна адміністрація  

Управління культури та туризму 

Обласна бібліотека для дітей та юнацтва 

   Житомирської обласної ради 



 

УДК 050+908 (477.42) 

Л 64 

Підготувала А. М. Макаревич 

Відповідальна за випуск Л. М. Михальчук 

 

Літературні та пам’ятні дати Житомирщини 

на 2023 рік / Обласна бібліотека для дітей та юнацтва 

Житомир. облради ; уклад. А. М. Макаревич. – 

Житомир, 2022. 

Календар містить перелік ювілейних дат, 

знаменних та пам’ятних подій, важливих 

для України та Житомирщини, які будуть 

відзначатися в 2023 році. 

Розрахований на широке коло користувачів. 

 

 

 

 

 

 

 



Визначні десятиліття, проголошені Організацією Об’єднаних Націй 

2013-2022 – Міжнародне десятиліття зближення культур 

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

2015-2024 – Міжнародне десятиліття осіб африканського походження 

2016-2025 – Десятиліття дій ООН з проблем харчування 

2019-2028 – Десятиліття щодо сімейних фермерських господарств 

2019-2028  – Десятиліття миру в пам’ять про Нельсона Манделу 

2018-2028– Міжнародне десятиліття дій «Вода для сталого розвитку» 

2021-2030 – Десятиліття ООН із відновлення екосистем 

2021-2030 – Міжнародне десятиліття науки про океан в інтересах 

стійкого розвитку 

2022-2032 – Міжнародне десятиліття мов корінних народів 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- 255 років тому на території України відбулося повстання під назвою 

Коліївщина, яке охопило і територію нашої області 

- 190 років з часу заснування першої Житомирської чоловічої гімназії 

(1.01.1833) 

- 150 років з дня заснування вчительської семінарії в Коростишеві (нині 

Коростишівський педагогічний коледж імені І. Я. Франка) (1873) 

- 140 років тому метеорологом Михайлом Петровичем Кудрицьким 

засновано метеостанцію в Коростишеві (1883) 

- 125 років тому в Житомирі почав працювати водопровід (12.05.1898) 

- 90 років Житомирському Ботанічному саду Поліського національного 

університету (створений постановою РНК УРСР від 23.07.33 N 147) 

 - 85 років Житомирській обласній філармонії імені Святослава Ріхтера 

(березень 1938) 

- 85 років Житомирській обласній бібліотеці для дітей (16.08.1938) 

(зараз Обласна бібліотека для дітей та юнацтва Житомирської 

обласної ради) 

- 65 років Житомирському коледжу культури і мистецтв імені Івана 

Огієнка (24.09.1958) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



СІЧЕНЬ 

1 січня  

190 років з часу заснування першої Житомирської чоловічої гімназії 

(1.01.1833). 

9 січня 

145 років від дня народження Сергія Адамовича Бржозовського 

(9.01.1878-10.04.1933), видатного дослідника Волині, метеоролога, 

члена Товариства дослідників Волині. 

ЛЮТИЙ 

6 лютого 

85 років від дня народження Михайла Григоровича Козимиренка 

(6.02.1938-9.07.2005), українського ромського поета, публіциста, 

перекладача, музиканта. Відомий також як Міха Козимиренко. 

Ромською мовою перекладав твори Тараса Шевченка, Лесі Українки, 

Івана Франка. Жив і працював в м. Коростені. 

11 лютого 

85 років від дня народження Анатолія Максимовича Пашкевича 

(11.02.1938-8.01.2005), українського хорового диригента, 

композитора, народного артиста України. Уродженець с. Довбиш 

Баранівського району (нині Новоград-Волинський район).  

17 лютого 

80 років від дня народження Раїси Степанівни Недашківської 

(17.02.1943), української актриси театру і кіно, народної артистки 

України. Уродженка м. Малина (нині Коростенський район). 

19 лютого 

110 років від дня народження Юліана Григоровича Мовчана 

(19.02.1913-6.01.2002), відомого письменника, журналіста, критика, 

лікаря, представника української діаспори в Америці. Уродженець 

с. Зороків Черняхівського району (нині Оліївська громада 

Житомирський район). 

 



 

БЕРЕЗЕНЬ 

85 років Житомирській обласній філармонії імені Святослава Ріхтера 

(березень 1938). 

1 березня 

165 років від дня народження Павла Аполлоновича Тутковського 

(1.03.1858-3.06.1930), видатного географа, геолога-дослідника. Деякий 

час жив у Житомирі. Закінчив Житомирську гімназію.  

11 березня 

160 років від дня народження Володимира Іполитовича Липського 

(11.03.1863-24.02.1937), ботаніка, мандрівника, публіциста, одного з 

організаторів АН України, академіка. Жив і навчався в Житомирі.  

13 березня 

135 років від дня народження Касяна Харитоновича Граната 

(13.03.1888-10.09.1977), українського письменника. Жив, працював і 

помер в Житомирі.  

22 березня 

85 років від дня народження Ігоря Васильовича Ліберди (22.03.1938-

20.08.2012), українського поета, журналіста. Уродженець 

с. Чорторийська (нині Вишнівка) Баранівського району (у наш час 

Новоград-Волинський район). 

29 березня 

70 років від дня народження Михайла Юрійовича Полюги (29.03.1953), 

поета і прозаїка. Уродженець м. Бердичева.  

КВІТЕНЬ 

4 квітня 

70 років від дня народження Михайла Павловича Пасічника (4.04.1953), 

українського поета. Уродженець с. Половецьке Бердичівського району.  

 

 



9 квітня 

60 років від дня народження Василя Марцельовича Врублевського 

(9.04.1963), українського прозаїка, журналіста, громадського діяча. 

Уродженець с. Карвинівка Романівського району (нині Чуднівська 

територіальна громада Житомирського району) Зараз мешкає у 

м. Житомирі та працює директором Житомирської обласної наукової 

бібліотеки ім. О. Ольжича. 

11 квітня 

20 років тому затверджено герб і прапор Житомирської області 

(11.04.2003). 

23 квітня 

100 років від дня народження Василя Сидоровича Земляка (Вацлава 

Вацика) (23.04.1923-17.03.1977), українського письменника і 

сценариста. Народився у с. Конюшівці Липовецького району на 

Вінничині. Майже 15 років жив і працював у м. Житомирі.  

ТРАВЕНЬ 

5 травня 

65 років Михайлу Олексійовичу Сидоржевському (5.5.1958), 

українському письменнику, громадському діячу. Народився в с. Старий 

Солотвин, Бердичівського району. 

7 травня 

105 років від дня народження Арона Вергеліса (7.05.1918-7.04.1999) 

єврейського поета, прозаїка, публіциста. Уродженець смт Любара 

(нині Житомирський район). 

8 травня 

145 років від дня народження Надії Костянтинівни Кибальчич 

(8.05.1878-19.09.1914), української письменниці. Уродженка 

с. Ясногород Романівського р-ну (нині Романівська селищна громада 

Житомирський район). 

 

 



12 травня 

125 років тому в Житомирі почав працювати водопровід (12.05.1898). 

25 травня 

125 років від дня народження Марка Даниловича Соколовського 

(25.04.1818-6.01.1884), гітариста-віртуоза. Дитячі та юнацькі роки 

пройшли в Бердичеві. В 1841 р. в Житомирі відбувся його концерт.  

26 травня 

125 років від дня народження Мойсея Ароновича Аронського 

(справжнє прізвище Зак) (26.05.1898-20.12.1944), єврейського 

прозаїка. Уродженець м. Овруча (нині Коростенський район).  

ЧЕРВЕНЬ 

30 червня 

85 років від дня народження Володимира Карповича Морозюка 

(30.06.1938), краєзнавця, публіциста. Уродженець с. Скоморохи 

Житомирського району . 

ЛИПЕНЬ 

9 липня 

85 років від дня народження Володимира Захаровича Савченка 

(9.07.1938-3.12.2016), режисера театру і телебачення, письменника, 

журналіста, педагога. Народився в селі Ястребенька Брусилівського 

району (нині Брусилівська селищна громада Житомирського району). 

Жив і працював в Житомирі. 

13 липня 

80 років тому в роки Другої світової війни німецькими нацистами було 

спалене село Копище Олевського району (13.07.1943). (Нині Олевська 

територіальна громада Коростенського району). 

18 липня 

120 років від дня народження Мойсея Яковича Гершензона (спр. 

Мойше Янкелевич) (18.07.1903-16.04.1943), драматурга. Уродженець 

смт Черняхова (нині Житомирський р-н). 

21 липня 



75 років від дня народження Марії Пилипівни Зіновчук (21.07.1948), 

письменниці, яка пише вірші та прозу для дітей та дорослих. 

Уродженка с. Тетерівки Житомирського району. 

23 липня 

90 років Житомирському Ботанічному саду Поліського національного 

університету (створений постановою РНК УРСР від 23.07.33 N 147). 

26 липня 

70 років відзначає Сергій Васильович Лазо (26.07.1953), письменник, 

поет-пісняр. Народився у м. Житомирі. 

27 липня 

170 років від дня народження Володимира Галактіоновича Короленка 

(27.07.1853-25.12.1921), російського та українського письменника. 

Уродженець м. Житомира. 

28 липня  

60 років від дня народження Леоніда Миколайовича Даценка 

(28.07.1963), українського письменника, громадсько-політичного діяча. 

Народився в с. Мусіївка Ружинського району (нині Бердичівський 

район) на Житомирщині. 

СЕРПЕНЬ 

16 серпня 

85 років Житомирській обласній бібліотеці для дітей (16.08.1938) (зараз 

Обласна бібліотека для дітей та юнацтва Житомирської обласної 

ради). 

22 серпня 

100 років від дня народження Столярчука Григорія Павловича 

(22.08.1923-2005), поета, перекладача. Народився у с. Соболівці 

Брусилівського району (нині Брусилівська селищна громада 

Житомирського району). 

 

 

 



 

ВЕРЕСЕНЬ 

24 вересня 

65 років Житомирському училищу культури і мистецтв імені І. Огієнка 

(24.09.1958). 

26 вересня 

130 років від дня народження Микити Павловича Годованця 

(26.09.1893-27.07.1974), українського поета-байкаря. У 1927-1929 рр. 

працював у житомирській газеті «Радянська Волинь».  

ЖОВТЕНЬ 

4 жовтня 

85 років від дня народження Петра Степановича Кукуюка (4.10.1938-

2.07.1982), українського актора і режисера, народного артиста України. 

В 1963-1982 рр. працював у Житомирському українському музично-

драматичному театрі. 

7 жовтня 

85 років від дня народження Дмитра Власовича Степовика (7.10.1938), 

українського мистецтвознавця, журналіста. Уродженець с. Слободище 

Бердичівського району.  

25 жовтня 

60 років відзначає Анатолій Олексійович Клюско (25.10.1963), 

письменник. Народився в с. Тернівка Новоград-Волинського району. 

ЛИСТОПАД 

4 листопада  

70 років відзначає Ніна Миколаївна Шмурікова-Гаврилюк (4.11.1953), 

українська поетеса. Уродженка с. Дацьки, Чуднівський району (нині 

Чуднівська міська громада Житомирський район). 

 

 

 



 

16 листопада 

135 років від дня народження Євгена Антоновича Рихліка (16.11.1888-

1937), талановитого етнографа і педагога. Уродженець с. Вільшанка 

Чуднівського району (нині Житомирського р-ну). 

23 листопада 

90 років – День пам’яті жертв голодомору та політичних репресій 

(1932-1933). 

25 листопада 

185 років від дня народження Івана Семеновича Нечуя-Левицького 

(спр. Левицький) (25.11.1838-15.04.1918), видатного українського 

письменника. Вивчав мову, життя, побут і звичаї на Житомирщині 

(Радомишльський, Бердичівський, Овруцький повіти). Автор роману 

«Іван Виговський».  

29 листопада 

80 років від дня народження Михайла Івановича Литвинця 

(29.11.1933), письменник, перекладач. Уродженець с. Ришавка 

Коростенського р-ну. 

30 листопада 

100 років  від дня народження Ніни Іванівни Сосніної (30.11.1923-

31.08.1943), керівника антифашистського підпілля в Малині у роки 

Другої світової війни.  

ГРУДЕНЬ 

4 грудня  

75 років від дня народження Валерія Володимировича Ляхевича 

(4.12.1948), письменника, перекладача. Народився в с. Липляни 

Малинського р-ну (нині Коростенського р-ну). 

80 років від дня народження Бориса Васильовича Остапенка 

(4.12.1943), український поета, журналіста. Народився в с. Лозовики 

(нині Миролюбівка) Попільнянського району, (в наш час 

Житомирського р-ну). 



 

5 грудня 

145 років від народження Олександра Івановича Олеся (Кандиби) 

(5.12.1878-22.07.1944), українського поета. Перебував у Житомирі. 

19 грудня 

85 років від дня народження Валерії Василівни Врублевської 

(19.12.1938), прозаїка, драматурга. Уродженка м. Житомира.  

22 грудня 

50 років від дня утворення Корольовського та Богунського районів в 

м. Житомирі (22.12.1973) 

25 грудня 

115 років від дня народження Йосипа Шмульовича Бухбіндера 

(25.12.1908-21.08.1993), поета. Уродженець смт Черняхів (зараз 

Житомирського р-ну). Був репресований (1951-1954).  

27 грудня 

115 років від дня народження Натана Ілліча Забари (27.12.1908-

19.02.1975), єврейського письменника. Уродженець с. Рогачів 

Новоград-Волинського району.  

28 грудня 

115 років від дня народження Матвія Ароновича Талалаєвського 

(28.12.1908-22.09.1978), українського письменника. Уродженець 

с. Мохначка Попільнянського району (нині Житомирського р-ну). Був 

репресований (1951-1954).  

29 грудня 

80 років від дня народження Василя Івановича Фещенка (29.12.1943), 

відомого скульптора. Уродженець смт Чоповичі Малинського району 

(нині Коростенського р-ну). 

 

 

 



 

31 грудня 

80 років з дня визволення м. Житомира від нацистських окупантів у 

роки Другої світової війни (31.12.1943).  

 


