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1567 – перша письмова згадка про козацьке поселення 
Калниболото, в зв’язку з наданням йому Магдебурського 
права;
1972 – 30 квітня містечко отримало  привілеї на 
підтвердження Магдебурзького права;
1817 – почали діять церковно-приходські школи у с. 
Петраківка (двокласна), с.Кайтанівка (однокласна) і 
с.Киселівка (однокласна);
1892 – 125 років з дня народження Височанського Павла 
Федоровича – відомого українського кооперативного діяча 
(1892-1940), уродженця с.Вікнено;
1907 – була відкрита хата читальня у Катеринополі;
1912 – почала діяти двокласна земська школа в с. 
Новоселиця;
1922 Церковно-приходська школа с. Гуляйполе  
реорганізована в трудову
1937 - розпочало своє існування підприємство ПАТ 
«Промінь» до 1947 було у складі Звенигородських під’їзних 
колій, а з серпня 1947 року виділилося в окреме 
підприємство. У 1997 році рішенням Держмайна України 
підприємство перетворилося  у ВАТ «Катеринопільський 
ремонтно-механічний завод»;
1942 – 75 років з дня народження Бофонова Василя 
Васильовича – поета (1942-2002рр), уродженця с.Кайтанівка;
1947 – у Катеринополі на кладовищі, що біля автостанції на 
братській могилі встановлено залізобетонну скульптуру 
воїна;
1957 – 60 років як побудовано приміщення 
Катеринопільської школи №2;
1967- створено ТОВ «Комунбудсервіс» на базі підприємства 
«Катеринопільський райсільськомунгосп»;
1967 – відновлено роботу типографії і випуску районної 
газети «Авангард», а також розпочато будівництво 
адмінбудинку та пошти і зв’язку;
1972 – розпочато будівництво «довгобуду» фабрики «Маяк», 
приміщення районного відділу внутрішніх справ та будинку 
районного комісаріату. Відкрито районний краєзнавчий 
музей на добровільних засадах при музичній школі;



1972 – в смт Єрках розпочато реконструкцію елеватора та 
будівництво заводу переробки зернових в комбікорма для 
тварин і птиці із закупленого в Чехословакії обладнання;
1987 – підведено газ до смтКатеринопіль від магістрального 
газопроводу. Першим об’єктом газового опалення стала 
районна лікарня і поліклініка;
1987 – відкрито новозбудовану районну лікарню, 
поліклініку;
1992 – Катеринопільському районному краєзнавчому музею 
надано статус державного;
1997 – закінчено реставрацію церкви, виготовлено іконостас
в с.Суха Калигірка; 
2002 – філія «Єрківський спецкар’єр» входить до складу  ДП
«Черкаський облавтодор» ВАТР «ДАК» Автомобільні дороги
України» Міністерство транспорту і зв’язку України;
2002 – Катеринопільське районне дорожне державне 
підприємство  реорганізувалася у філію 
«Катеринопільський райавтодор» ДП «Черкаський 
облавтодор»;
2002 – чоловічому ансамблю «Катеринопільський курінь» 
присвоєно звання «народний»;
2007 – запрацював на повну силу реконструйований 
комбікормовий завод;
2007 – 10 років, як підключено кабельне телебачення в смт 
Катеринополі;
2012 – ФП с.Пальчик переведено в нове приміщення;
2012 – у села Вікнине, Радчиха, Грушківка проведено 
природний газ.  

                            СІЧЕНЬ
50  років,  як  остаточно  сформувалася  територія
Катеринопільського району у тих межах, що є нині.
10  –  130  років  з  дня  народження  Коваленка  М.В.  –  поета,
фольклориста (1887 – 1956рр), уродженця с.Пальчик

                                            ЛЮТИЙ



2 – 95 років з дня народження Пономаренка А.Ф. - художника
театру і кіно, графіка, «Заслуженого художника УРСР»(1973р)
(1922 – 2009рр), уродженця смт Катеринпіль
15 –  60-річчя  з  дня  народження Бурія  В.М.  –  члена  спілки
журналістів України (1957), уродженця с. Л.Балка

                                            КВІТЕНЬ
1 – 45 років (1972), як Катеринопільський РЕМ, до складу 
якого входив Тальнівський територіальний район, виділений в
самостійний Катеринопільський РЕМ;
29 – 115 років з дня народження Цимбала В.І. – художника-
графіка (1902-1968), уродженця С.Ступичне

                                             ТРАВЕНЬ
1 – 95 років з дня народження Шевченка Григорія Івановича – 
Героя Радянського Союзу, уродженця с. Петраківка

                                            ЧЕРВЕНЬ
1 – 20 років як створено центр комплексного дошкільного 
виховання «Дитячий садок «Сонечко»»(1997р)

                                            ЛИПЕНЬ
9 – 55-річчя з дня народження Кулаковського П.М. – доктора 
історичних наук (1962), уродженця с.Єрки

                                             ВЕРЕСЕНЬ
12 – 135 років з дня народження Худоби А.О. – поета (1882-
1921рр), уродженця с.Киселівка

                                              ЛИСТОПАД
14 – 70-річчя з дня народження Коробко А.М. – народної 
артистки України (1947), уродженки с. Єрки

                                             ГРУДЕНЬ
130 років з дня народження Коваленка Миколи Васильовича, 
поета (1887-1956рр), уродженця с.Пальчик



23 – 100 років з дня народження Ніковського Миколи 
Тарасовича – Героя Радянського Союзу, уродженця с. 
Єлизаветки
24 – 80 років з дня народження Чорновола В.М. – публіциста, 
критика, громадсько-політичного діяча (1937-1998рр), 
уродженця с.Єрки
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