
Визначні дати серпня 

 
1 серпня 
День Повітряних Сил Збройних Сил України. 

Відзначається щорічно в першу неділю серпня відповідно до Указу Президента 

України № 579/2007 від 27.06.2007 р. 

140 років від дня народження Володимира Валер’яновича Данилова (1881–

1970), українського та російського літературознавця, фольклориста, етнографа, 

шевченкознавця. 

 

2 серпня 
День Пророка Іллі. 

 

4 серпня 
80 років від дня народження Томи Гриньківа (1941), американського піаніста, 

педагога українського походження. 

 

10 серпня 
90 років від дня народження Юрія Яковича Барабаша (1931), українського та 

російського літературознавця, публіциста, критика. 

80 років від дня народження Романа Мар’яновича Лубківського (1941–2015), 

українського письменника, поета, перекладача, державного та громадсько-

політичного діяча, дипломата. 

 

12 серпня 
Міжнародний день молоді. 

Відзначається відповідно до рішення Генеральної Асамблеї ООН A/RES/54/120 

110 років від дня народження Андрія Олександровича Білецького (1911–1995), 

українського мовознавця. 

70 років від дня народження Галини Малик (1951), закарпатської письменниці. 

 

14 серпня 
Винесення чесних древ Животворного Хреста Господнього. Медовий Спас. 

 

15 серпня 
250 років від дня народження Вальтера Скотта (1771–1832), англійського  

та  шотландського письменника, поета, історика. 

100 років від дня народження Костянтина Олександровича Мяскова 

 (1921–2000), українського композитора, баяніста. 

100 років від дня народження Степана Йосиповича Рєпіна (1921–?), 

українського живописця. 

 

 

 



 
19 серпня 
Преображення Господнє. Яблучний Спас. 
Всесвітній день гуманітарної допомоги. 

Відзначається відповідно до рішення Генеральної Асамблеї ООН A/RES/63/139 

150 років від дня народження Ярослава Йосиповича Лопатинського (1871–1936), 

українського композитора, лікаря. 

140 років від дня народження Джордже Енеску (1881–1955), румунського 

композитора, скрипаля, диригента, піаніста, педагога, основоположника 

сучасної румунської композиторської школи. 

120 років від дня народження Марії Олександрівни Галич (1901–1974), 

української письменниці. 

 

20 серпня 
100 років від дня народження Миколи Яковича Зарудного (1921–1991), 

українського письменника, прозаїка, драматурга, сценариста. 

 

21 серпня 
Міжнародний день пам’яті та поминання жертв тероризму. 

Відзначається щорічно відповідно до рішення Генеральної Асамблеї ООН 

A/RES/72/165 

110 років від дня народження Леоніда Ілліча Чичкана (1911–1977), українського 

живописця. 

Дату народження подано за біографічним довідником «Мистецтво України»; 

за іншими даними народився 02.08.1911 р. 

140 років від народження Миколи  Миколайовича Аркаса (1881-1938), режисера 

і композитора, активного діяча українських театрів на Закарпатті. 

80 років від дня народження Людмили Федорівни Божко-Лацанич (1941), 

української співачки (сопрано), педагогині. 

 

23 серпня 
День Державного Прапора України. 

Відзначається щорічно відповідно до Указу Президента України № 987/2004 від 

23.08.2004 р. 

 

24 серпня 
День Незалежності України (1991) 

Відзначається щорічно як державне загальнонародне свято відповідно 

доПостанови Верховної Ради України № 2143-XII від 20.02.1992 р. 

30 років від часу прийняття (1991) Верховною Радою УРСР 

Акта «Про проголошення незалежності України» 

№ 1427-ХІІ від 24.08.1991 р. 

 

 

 



 
 

150 років від дня народження Василя Григоровича Щурата (1871–1948), 

українського вченого-літературознавця, фольклориста, поета, перекладача, 

педагога. 

 

26 серпня 
125 років від дня народження Володимира Яковича Гурфінкеля (1896–1978), 

українського диригента, кларнетиста, педагога. 

Дату народження подано за Українським Радянським Енциклопедичним 

Словником (далі – УРЕС), ЕСУ; за іншими даними народився 26.07.1896 р. 

110 років від дня народження Василя Матіяша (1911–1982), українського співака 

(баритон), диригента, громадського та пластового діяча (Австралія). 

90 років від дня народження Льва Івановича Вітковського (1931–2008), 

українського живописця. 

 

27 серпня 
165 років від дня народження Івана Яковича Франка (1856-1916), українського 

письменника, ученого, громадського діяча. 
110 років від дня народження Тібора Барабаша (1911–1984), угорського 

письменника (писав про Т. Шевченка, перекладав його вірші). 

 

28 серпня 
Успіння Пресвятої Богородиці. Перша Пречиста. 

День авіації 

Відзначається щорічно в останню суботу серпня відповідно до Указу 

Президента України № 305/93 від 16.08.1993 р. 

 

29 серпня 
Перенесення Нерукотворного Образа Господнього. Горіховий Спас 

День пам’яті Іловайської трагедії. 

День пам’яті захисників України. 

Відзначається щорічно відповідно до Указу Президента України  

№ 621/2019 від 23.08.2019 р. 

90 років від дня народження Володимира Володимировича  

Бесфамільнова (1931–2017), українського баяніста, педагога. 

 

 

 


