
 

 

Визначні дати липня 
1 липня 

День архітектури України. 

Відзначається щорічно відповідно до Указу Президента України № 456/95 від 

17.06.1995 р. 

 

125 років від дня народження Павла Григоровича Антокольського (1896–1978), 

російського поета, перекладача (зокрема, перекладав твори Т. Шевченка, Лесі 

Українки, М. Бажана, Л. Первомайського та ін.) 

80 років від дня народження Віталія Романовича Лисенка (1941–1999), 

українського хорового диригента, музично-громадського діяча, педагога. 

3 липня 

110 років від дня народження Тетяни Іллівни Волгіної (1911–1981), української 

письменниці, поетеси, перекладачки. 

80 років від дня народження Богодара Антоновича Которовича (1941–2009), 

українського скрипаля, диригента, педагога. 

4 липня 

130 років від дня народження Петра Йосиповича Панча [справж. – Панченко 

(1891–1978)], українського письменника, прозаїка, драматурга, громадського 

діяча. 

80 років від дня народження Володимира Івановича Заремби (1941–2010), 

українського письменника, прозаїка, журналіста. 

80 років від дня народження Богдана-Юрія Ярославовича Янівського (1941–

2005), українського композитора, піаніста, педагога. 

5 липня 

День звільнення міст Краматорська і Слов’янська від проросійських терористів 

(2014). 

90 років від дня народження Георгія Геннадійовича Головченка (1931–2012), 

українського архітектора. 

 



 

 

6 липня 

110 років від дня народження Петра Ільковича Кравчука (1911–1997), 

українського письменника, публіциста, літературознавця, дослідника 

шевченкіани, історика, громадсько-політичного діяча (Канада). 

7 липня 

Різдво пророка Іоанна Хрестителя. Свято Івана Купала. 

120 років від дня народження Євгена Омеляновича Юцевича (1901–1988), 

українського композитора, диригента, педагога. 

100 років від дня народження Івана Семеновича Ладановського (1921–1997), 

українського диригента, педагога. 

100 років від дня народження Петра Дмитровича Яцика (1921–2001), 

українського та канадського підприємця, філантропа, громадсько-культурного 

діяча, мецената (серед найголовніших проєктів, профінансованих П. Яциком: 

Український науковий інститут Гарвардського університету, Енциклопедія 

українознавства, Канадський інститут українських студій, Міжнародний 

конкурс знавців української мови). 

8 липня 

День родини. 

Відзначається щорічно відповідно до Указу Президента України № 1209/2011 

від 30.12.2011 р. 

125 років від дня народження Івана Васильовича Богаченка [справж. – Зубарев 

(1896–1981)], українського актора, режисера. 

9 липня 

125 років від дня народження Павла Михайловича Кудрицького (1896–1926), 

українського актора, режисера. 

11 липня 

125 років від дня народження Зенона-Любомира Кириловича Дольницького 

(1896–1976), українського співака, педагога. 

12 липня 

День святих Первоверховних Апостолів Петра і Павла. 

 



 

 

160 років від дня народження Антона (Антонія) Степановича Аренського  

(1861–1906), російського композитора, диригента, піаніста, педагога. 

100 років від дня народження Олександра Савича Мельничука (1921–1997), 

українського мовознавця. 

13 липня 

170 років від дня народження Андрія Віталійовича Лисенка (1851–1910), 

українського письменника, лікаря, громадського діяча (брат М. Лисенка) 

100 років від дня народження Петра Трохимовича Кугая (1921–1981), 

українського письменника. 

15 липня 

День українських миротворців. 

Відзначається щорічно відповідно до Постанови Верховної Ради України № 292-

VII від 21.05.2013 р. 

Всесвітній день навичок молоді. 

Відзначається щорічно відповідно до рішення Генеральної Асамблеї ООН 

A/RES/69/145. 

16 липня 

140 років від дня народження Василя Васильовича Зеньківського (1881–1962), 

українського філософа, психолога, богослова, публіциста, церковного, 

громадського та державного діяча, педагога. 

17 липня 

150 років від дня народження Філарета Михайловича Колесси (1871–1947), 

українського фольклориста, етнографа, етномузиколога, композитора, 

музикознавця, літературознавця. 

19 липня 

80 років від дня народження Василя Васильовича Чухліба (1941–1997), 

українського письменника, літературознавця, журналіста, громадського діяча. 

20 липня 

Всесвітній день шахів. 

Відзначається щорічно відповідно до рішення Генеральної Асамблеї ООН 

A/RES/74/22. 



 

 

 

120 років від дня народження Валентина Тихоновича Борисова (1901–1988), 

українського композитора, педагога, музично-громадського діяча. 

110 років від дня народження Володимира Владиславовича Василевича (1911–

1962), українського диригента, педагога, музично-громадського діяча. 

110 років від дня народження Василя Степановича Кучера (1911–1967), 

українського письменника, прозаїка. 

100 років від дня народження Володимира Кононовича Мельника (1921–1970), 

українського письменника. 

21 липня 

90 років від дня народження Вадима Борисовича Гнєдаша (1931), українського 

диригента, педагога. 

22 липня 

130 років від дня народження Сергія Володимира Пилипенка (1891–1934), 

українського письменника, публіциста, громадського діяча. 

23 липня 

День Преподобного Антонія Печерського. 

24 липня 

День рівноапостольної княгині Ольги. Велика княгиня увійшла в історію як 

творець державного життя і культури Київської Русі. 

25 липня 

125 років від дня народження Володимира Івановича Масальського (1896–1979), 

українського мовознавця, педагога. 

Дату народження подано за УРЕ, ЕСУ; за іншими даними народився 1895 р. 

 

90 років від дня народження Фелікса Михайловича Соболєва (1931–1984), 

українського кінорежисера-документаліста, одного із творців «Київської школи 

наукового кіно». 

26 липня 

165 років від дня народження Бернарда Шоу (1856- 1950), англійського 

драматурга, публіциста, критика. 



 

 

 

230 років від дня народження Франца Ксавера Вольфганга Моцарта (1791–1844), 

австрійського піаніста, композитора, диригента, педагога. 

160 років від дня народження Альберта Федоровича Бенша (1861–1915), 

українського та російського піаніста, композитора, педагога. 

90 років від дня народження Івана Михайловича Дзюби (1931), українського 

письменника, публіциста, літературознавця, критика, дисидента, громадсько-

політичного діяча, Героя України (2001) 

28 липня 

День пам’яті святого рівноапостольного князя Володимира – хрестителя 

Київської Русі. 

День хрещення Київської Русі. 

Відзначається щорічно відповідно до Указу Президента України № 668/2008 від 

25.07.2008 р. 

120 років від дня народження Марії Михайлівни Романівської (1901–1983), 

української письменниці, сценаристки, казкарки. 

29 липня 

День Сил спеціальних операцій Збройних Сил України. 

Відзначається щорічно відповідно до Указу Президента України № 311/2016 від 

26.07.2016 р. 

30 липня 

Міжнародний день дружби. 

Відзначається щорічно відповідно до рішення Генеральної Асамблеї ООН 

A/RES/65/275. 

Всесвітній день боротьби з торгівлею людьми. 

Відзначається щорічно відповідно до рішення Генеральної Асамблеї ООН 

A/RES/68/192. 

День звільнення м. Авдіївки від російських окупантів (2014). 

80 років від дня народження Костянтина Миколайовича Тищенка (1941), 

українського мовознавця, перекладача, педагога. 

 


