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Знаменні та пам'ятні дати Рівненщини на 2014 рік  
 

 
930 років 

від часу першої писемної згадки  
про Дорогобуж (Гощанський район 

(1084)) 
 

475 років  
від дня народження Гальшки,  

княжни Острозької 
 

450 років 
з часу першої згадки про Радивилів 

(1564) 
 

230 років 
тому відкрито першу в Україні мануфактуру 

з виробництва фарфору у м. Корець  
(1784) 

 
170 років 

тому Микола Костомаров – український письменник,  
історик, громадський і політичний діяч 

почав працювати старшим викладачем Рівненської гімназії 
(1844–1845) 

 
130 років 

тому введено в дію Здолбунівський цементний завод 
(1884) 

 
100 років 

від початку Першої світової війни. 
У Рівному перебував штаб Південно-Західного фронту,  

військові госпіталі 
(1914) 

 
75 років від часу надання Здолбунову 

статусу міста районного підпорядкування.  
Центр району 

(1939) 
 

75 років 
від часу заснування 

Рівненської дитячої музичної школи № 1 ім. М. Лисенка 
(1939) 

 
70 років 
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тому був опублікований 
незавершений роман Уласа Самчука «Дермань» 

(1944) 
 

70 років 
тому вийшов у світ роман Уласа Самчука  

«Юність Василя Шеремети» 
(1940–1944) 

 
40 років 

тому з-під пера письменника Уласа Самчука 
вийшла книга спогадів «На білому коні»  та «На коні вороному» 

(1971-1974) 
 

40 років 
тому вийшла книга Максима Бойка (Канада) 

«Bibliography of Church Life in Volynia»  
(Бібліографія церковного життя Волині) 

(1974) 
 

40 років 
тому вийшов перший випуск  

«Календаря пам’ятних дат Рівненщини на 1974 рік» 
(нині «Література до знаменних і пам’ятних дат Ровенщини»), 

підготовлений Ровенською обласною бібліотекою1 
(1974) 

 
30 років 

тому у Вінніпезі (Канада) вийшла книга професора  
Олександра Цинкаловсього (1898–1983) 
«Стара Волинь і Волинське Полісся» :  

(краєзнавчий словник від найдавніших часів до 1914 р.).  
В 2-х т.  
(1984) 

 
25 років 

тому у місті Острозі засновано науково-краєзнавче товариство  
ім. князів Острозьких «Спадщина» 

(1989) 
 

25 років  
тому вийшла у світ книга П. А. Ричкова  

«Дорогами южной Ровенщины (от Корца до Пляшевой)» 
(1989) 

 
25 років 

від часу створення Рівненської обласної організації  
                                                           
1 з 2013 року КЗ «Рівненська обласна універсальна наукова бібліотека» РОР 
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Спілки художників України 
(1989) 

 
25 років 

тому створено народний ансамбль  
естрадного танцю «Едельвейс» 

(керівник – заслужений працівник культури України  
Л. Супонькіна) 

(1989) 
 

20 років 
тому вийшов перший номер  

науково-методичного журналу «Нова педагогічна думка». 
Засновники: Обласне управління освіти, Рівненський інститут підвищення 

кваліфікації педагогічних кадрів 
(1994) 

 
20 років 

від часу виходу у світ книги Ярослава Пури  
«Край наш у назвах. Частина 2. Рівненський район» 

(1994) 
 

20 років 
від часу виходу першого випуску альманаху  
юних літераторів Рівненщини «Проріст». 

Упорядник Микола береза, редактор Євген Шморгун 
(1994) 

 
20 років  

від часу виходу анотованого бібліографічного довідника 
«Україна: історія, народознавство».  

Укладач Краєвська К. В. (Рівненська державна обласна бібліотека) 
(1994) 

 
20 років 

тому було засновано  
науково-методичний журнал «Нова педагогічна думка».  

Засновники: Рівненський інститут підвищення кваліфікації педагогічних 
кадрів обласного управління освіти 

(1994) 
 

20 років тому 
вийшов перший номер  

літературно-мистецького альманаху «Погорина»  
Видання Рівненської організації Спілки письменників України 

(1994) 
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1 січня 
90 років від дня народження  
Петра Красюка (1924) – 

українського письменника-гумориста.  
Проживає у с. Висоцьк Дубровицького району 

 
1 січня 

75 років від дня народження  
Анатолія Андрухова (1939) – 

композитора, заслуженого працівника культури України. 
Народився в с. Перемилівка Млинівського району 

 
2 січня 

70 років від дня народження  
Петра Велесика (1944) – 

українського письменника, заслуженого журналіста України. 
Працює і живе в Рівному 

 
10 січня 

80 років від дня народження 
Леоніда Кравчука (1934) – 

першого Президента незалежної України.  
Народився в с. Великий Житин Рівненського району 

 
15 січня 

100 років від дня народження  
Василя Гришка –  

українського письменника, публіциста. (1914–) 
Народився в м. Дубно. 
З 1949 року живе в США 

 
18 січня 

150 років від дня народження  
Івана Їжакевича (1864–1962) –  

українського живописця та графіка, народного художника України.  
У 1914 році розписував Георгіївську церкву в Державному 

Національному історико-меморіальному заповіднику «Поле Берестецької 
битви»  

(с. Пляшева Радивилівського району) 
 

20 січня 
80 років від дня народження  
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Івана Білоуса (1934) –  
драматурга, актора, режисера Рівненського академічного  
українського обласного музично-драматичного театру 

 
23 січня  
50 років 

від дня народження  
Раїси Казначеєвої (1954) –  

художниці, майстра декоративно-прикладного мистецтва. 
Народилася в с. Глинки Рівненського району 

 
27 січня 

175 років від дня народження  
Павла Чубинського (1839–1884) –  

українського письменника, етнографа, фольклориста. 
У 1869–1870 рр. побував на Рівненщині 

 
Лютий 

 
2 лютого 

70 років від дня визволення міста Рівне  
від німецько-фашистських загарбників  

(1944) 
 

5 лютого 
70 років від дня народження  

Рівненської середньої школи № 7  
(нині гуманітарна гімназія з поглибленим вивченням іноземних мов)  

(1944) 
 

15 лютого 
100 років від дня народження  

В’ячеслава Васьківського (1904–1975) –  
художника, члена українського мистецького об’єднання «Спокій»  

(1920–1937) у Варшаві. 
Народився у м. Рівне 

 
17 лютого 

350 років від дня загибелі 
Івана Богуна, полковника калницького (вінницького), одного із 
найвидатніших діячів доби Богдана Хмельницького.  

У 1651 році брав участь у битві під Берестечком  
(рік народження невідомий – 1664) 

 
22 лютого 
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200 років від дня народження 
Оскара Кольберга (1814–1890) – 

польського, українського фольклориста, етнографа, композитора. 
Автор книг «Казка з Полісся», «Весільні звичаї та обряди з Полісся», 

«Волинь» 
 

 
 

20 років тому 
відкрито Рівненську фотогалерею  

обласної організації Спілки фотохудожників України  
(1994) 

 
Березень 

 
7 березня 

20 років тому 
відкрито меморіальну дошку Тарасу Шевченку –  

видатному українському письменнику  
у місті Рівне по вул. Т. Шевченка, буд. № 45  

(1989) 
 

9 березня  
200 років від дня народження 
Тараса Шевченка (1814–1861) –  

українського письменника, художника, мислителя. 
У жовтні 1846 р. як член Київської археографічної комісії  

був у населених пунктах: Корці, Острозі, Гільчі, Дубні, Вербі, на полі 
Берестецької битви 

 
14 березня 

70 років від дня народження  
Святослава Мельничука (1944) –  

режисера, заслуженого діяча мистецтв України.  
Народився в с. Яловичі Млинівського району. Живе у Рівному 

 
15 березня  

70 років від дня народження 
Георгія Морозюка (1944) –  

актора Рівненського академічного музично-драматичного театру,  
народного артиста України. 

Народився в с. Ступно Здолбунівського району 
 

30 березня 
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360 років з часу надання 
містечку Клевань Магдебурзького права  

(1654) 
 

31 березня 
25 років від часу заснування  

Рівненського обласного краєзнавчого товариства  
Національної спілки краєзнавців України  

(1989) 
 

Квітень 
 

4 квітня 
230 років від дня народження  

Зореана Доленги-Ходаковського (Адам Чарноцький)  
(1784–1825) –  

українського фольклориста, етнографа, археолога. 
Збирав фольклорні та етнографічні матеріали,  
проводив археологічні дослідження на Волині 

 
12 квітня 

20 років тому було підписано Указ Президента України  
про відкриття Острозького колегіуму (1994). 

Нині Національний університет «Острозька академія» 
 

 
70 років тому 

відбувся один з найбільших боїв відділів УПА  
з внутрішніми військами НКВС СРСР  

в урочищі Гурби на кордоні сучасних Здолбунівського, Дубенського, 
Острозького районів (1944) 

 
Травень 

 
25 травня 

70 років від дня народження 
Миколи Долганського (1944) –  

архітектора, члена Спілки архітекторів України,  
автора Меморіалу Слави на Дубенському кладовищі в м. Рівне та ін. 

 
25 травня 

70 років від дня народження 
Марії Гончарової (1944) –  

педагога, заслуженого працівника культури України.  
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Керівник дитячого хору «Аве Марія» 
 

Червень 
 

10 червня 
20 років тому  

відкрито меморіальну дошку Олегу Ольжичу (1907–1944) –  
українському поету, вченому, археологу, члену проводу УПА 

 
14 червня 

50 років тому 
відкрито пам’ятниик Тарасу Шевченку  
в с. Бережниця Дубровицького району  

(скульптор Т. Бриж)  
(1964) 

 
23 червня 

140 років від дня народження Богдана Боднарського –  
бібліографа, книгознавця.  

Перший директор Російської центральної книжкової палати.  
Народився в Радивилові (1874–1968) 

 
Липень 

 
11 липня 

75 років від дня народження 
Бориса Нечерди (1939–1998) – українського поета.  
У 1948–1953 рр. навчався у Рівненській школі № 6.  

Лауреат Шевченківської премії (2000) 
 

12 липня 
90 років від дня народження 

Петра Андрухова (1924–1996) – історика, краєзнавця.  
Засновник і голова Острозького науково-краєзнавчого товариства 

«Спадщина» 
 

19 липня 
50 років від дня народження  

Миколи Пшеничного (1954) – українського письменника 
 

24 липня 
175 років від часу відкриття  

Рівненської чоловічої гімназії (архітектор Ф. Мєхович) 
(1839) 
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420 років  
від початку антифеодального повстання в Україні  
під проводом Северина Наливайка (1594–1596) –  

сотника надвірної хоругви князя Костянтина Острозького 
 

Серпень 
 

1 серпня 
90 років від дня народження  

Георгія Харпака (Жоржа Шарпака) (1924–2010) –  
відомого вченого-фізика, лауреата Нобелівської премії 

Уродженець Дубровиці 
 

Вересень 
 

17 вересня 
70 років 

від дня народження  
Богдана Депо (1944-1992) –  

диригента, педагога, народного артиста України 
 

29 вересня 
110 років від дня народження 

Миколи Островського (1904–1936) –  
письменника, учасника громадянської війни.  
Народився в с. Вілія Острозького району 

 
Жовтень 

 
6 жовтня 

75 років від дня народження 
Юрія Загорського (Залети).–  

українського письменника (1939) 
 

6 жовтня 
60 років від дня народження 

Неоніли Диб’як – української поетеси.  
Проживає в селищі Квасилів Рівненської області 

(1954) 
 

18 жовтня 
125 років від дня народження 
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Ошера Шварцмана – єврейського поета. 
У серпні 1919 року командував взводом  
кінної розвідки Богунського полку. 

Загинув у с. Рафалівка Володимирецького району  
(1889–1919) 

 
25 жовтня 

75 років від дня народження 
Василя Скуратівського – прозаїка, народознавця.  

Був членом журі рівненських фольклорних фестивалів «Коляда», 
«Древлянські джерела»  

(1939–2005) 
 

28 жовтня 
70 років від дня народження  
Ніни Ніколаєвої (1944) –  

народної артистки України.  
Актриса Рівненського академічного українського  

обласного музично-драматичного театру 
 

29 жовтня  
20 років тому  

відкрито меморіальну дошку Уласу Самчуку (1905-1987) – видатному 
українському письменнику на приміщенні Дерманської середньої школи 

(Здолбунівський район), у якій він навчався у 1917–1920 рр. 
 

Листопад 
 

23 листопада 
60 років від дня народження  

Анни Войнарович (1954) – української поетеси.  
Народилася в м. Здолбунів 

 
27 листопада 

70 років від дня народження  
Степана Шевчука (1944) – директора Інституту мистецтв  
Рівненського державного гуманітарного університету,  

професора, заслуженого працівника культури 
 

Грудень 
 

4 грудня 
75 років від часу утворення  

Рівненської області з центром у місті Рівному  
(1939) 

 12



 
5 грудня 

100 років від дня народження 
Григорія Гапончука – краєзнавця-документаліста. 

Народився в с. Синів Гощанського району.  
(1914–1992) 

 
8 грудня 

150 років від дня народження  
Йосипа (Юзефа) Пачоського (1864-1942) –  

українського та польського ботаніка-флориста. 
Народився в с. Білогородка Дубенського району 

 
18 грудня 

75 років тому  
вийшов перший номер обласної газети «Червоний прапор»  

(з 1 грудня 1991 року «Вільне слово»)  
(1939) 

 
 

20 років тому  
вийшов з друку  

літературно-мистецький альманах «Погорина»  
Рівненської обласної організації Національної  

спілки письменників України  
(1994) 
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