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Видання містить перелік основних ювілейних і пам’ятних 

дат 2023 року, розміщених у хронологічному порядку. 

Матеріал рекомендується працівникам бібліотек, 

мистецьких, культурно-освітніх закладів та іншим категоріям 

користувачів на допомогу у підготовці до відзначення 

ювілейних дат і знаменних подій. 
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Січень 

1 - Всесвітній день миру (встановлений Папою Павлом VI, 

відзначається з 1969 р. за рішенням Генеральної Асамблеї 

ООН); 

 - 160 років від дня народження П’єра де Кубертена, 

французького педагога, історика, засновника сучасного 

олімпійського руху (1863-1937); 

 - 155 років від дня народження Я.І. Невестюка, українського 

драматурга, лікаря, громадського діяча (1868-1934); 

 - 135 років від дня народження М.І. Атаманюка, українського 

письменника, журналіста (1888-1939). 

2 - 200 років від дня народження І.Г. Здерковського, 

українського письменника (1923-1901); 

 - 100 років від дня народження О.О. Стрілець, української 

поетеси (1923-1974). 

3 - 185 років від дня народження М.О. Богданова, українського 

співака (1838-1918); 

 - 155 років від дня народження М.Ф. Чернявського, 

українського поета, прозаїка, педагога (1868-1938); 

 - 110 років від дня народження Н.С. Рибака, українського 

письменника (1913-1978). 

4 - Всесвітній день азбуки Брайля (відзначається з 2019 р. за 

рішенням Генеральної Асамблеї ООН); 

 - 380 років від дня народження Ісаака Ньютона, англійського 

фізика, математика, астронома (1643-1727); 

 - 145 років від дня народження Алфреда Едгара Коппарда, 

англійського письменника (1878-1957). 

5 - 80 років від дня народження В.М. Гонтарова, українського 

художника, лауреата Національної премії України імені 

Тараса Шевченка (2009) (1943-2009). 

6 - 145 років від дня народження Карла Сенберга, 

американського письменника, фольклориста (1878-1967); 
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 - 130 років від дня народження В.О. Водяницького, 

українського вченого-зоолога, гідробіолога (1893-1971); 

 - 125 років від дня народження В.М. Сосюри, українського 

поета, лауреата Республіканської премії імені Т. Г. Шевченка 

(1963) (1898-1965); 

 - 85 років від дня народження В.С. Стуса, українського поета, 

перекладача, лауреата Державної премії УРСР ім. 

Т.Г. Шевченка (1991) (1938-1985). 

7 - Різдво Христове. 

8 - 135 років від дня народження Г.П. Юри, українського актора, 

режисера (1888-1966). 

9 - 115 років від дня народження Сімони де Бовуар, французької 

письменниці, філософа (1908-1986); 

 - 100 років від дня народження Б.О. Чичибабіна 

(Б.О.  Полушина), українського поета (1923-1994). 

10 - 185 років від дня народження Г.І. Воробкевича, українського 

поета (1838-1884). 

11 - Всесвітній день «дякую» (відзначається за рішенням 

Генеральної Асамблеї ООН та ЮНЕСКО); 

 - Міжнародний день заповідників та національних парків 

(відзначається з 1997 р. за ініціативою Центру охорони дикої 

природи і Всесвітнього фонду дикої природи). 

12 - День українського політв’язня (відзначається з 1975 р. за 

пропозицією В’ячеслава Чорновола); 

 - 150 років від дня народження В.Г. Кричевського, 

українського художника, архітектора (1873-1952); 

 - 145 років від дня народження В.М. Пачовського, 

українського поета, мислителя (1878-1942). 

13 - 170 років від дня народження В.П. Горленка, українського 

письменника, фольклориста, етнографа (1853-1907); 

 - 135 років від дня народження Л.Ю. Крамаренка, 

українського художника (1888-1942). 

16 - Всеукраїнський день пам’яті «кіборгів» (встановлено за 

ініціативою українських воїнів, які 242 дні боронили 
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Донецький аеропорт); 

 - 150 років від дня народження В.М. Любименка, українського 

ботаніка (1873-1937). 

20 - День Автономної Республіки Крим (відзначається з 1991 р. у 

день відновлення Кримської автономії у складі України). 

21 - Міжнародний день обіймів (відзначається з 1986 р.). 

22 - День Соборності України (відзначається згідно з указом 

Президента України від 13 листопада 2014 р. № 871/2014). 

23 - 240 років від дня народження Стендаля (Марі-Анрі Бейля), 

французького письменника (1783-1842); 

 - 175 років від дня народження Б.І. Ханенка, українського 

археолога, колекціонера, мецената (1848-1917); 

 - 140 років від дня народження М.І. Донця, українського 

співака (1883-1941). 

24 - Міжнародний день освіти (відзначається з 2019 р. за 

рішенням Генеральної Асамблеї ООН); 

 - День зовнішньої розвідки України (відзначається згідно з 

указом Президента України від 22 листопада 2018 р. 

№ 381/2018); 

 - 160 років від дня народження О.Й. Нижанківського, 

українського композитора, хорового диригента (1863-1919). 

26 - Міжнародний день митника (відзначається з 1983 р. у день 

проведення першої сесії Ради митного співробітництва у 

1953). 

27 - Міжнародний день пам’яті жертв Голокосту (відзначається 

за рішенням Генеральної Асамблеї ООН з 2006 р. у день 

визволення в’язнів нацистського концтабору «Аушвітц»); 

 - 135 років від дня народження Б.С. Чернишова, українського 

геолога, палеонтолога (1888-1950). 

28 - 120 років від дня народження Ю.С. Мейтуса, українського 

композитора, лауреата Державної премії УРСР ім. 

Т.Г. Шевченка (1991) (1903-1997); 

 - 95 років від дня народження В.А. Логвиненка, українського 

письменника (1928-1990); 
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 - 85 від дня народження Л.І. Жаботинського, українського 

важкоатлета (1938-2016). 

29 - День пам’яті Героїв Крут (відзначається згідно з указом 

Президента України від 15 січня 2007 р. № 15/2007). 

30 - 155 років від дня народження В.Т. Будзиновського, 

українського письменника, історика, публіциста (1868-1935). 

31 - Міжнародний день ювеліра (запроваджений у 2008 р. на 

фестивалі молодих ювелірів у м. Ташкенті). 

   

  Лютий 
2 - Всесвітній день водно-болотяних угідь (відзначається з                   

1997 р. у день підписання Рамсарської конвенції (1971). 

3 - 170 років від дня народження Г.О. Ладиженського, 

українського живописця (1853-1916). 

4 - Всесвітній день боротьби проти раку (проголошений 

Міжнародним союзом боротьби з онкологічними 

захворюваннями); 

 - 150 років від дня народження Т.О. Сафонова, українського 

живописця (1873-1930); 

 - 140 років від дня народження Д.П. Григоровича, 
українського авіаконструктора (1883-1938).  

5 - Міжнародний день бойскаутів; 

 - 155 років від дня народження Г.О. Коваленка, українського 

письменника, художника, етнографа (1868-1937). 

6 - Міжнародний день бармена (відзначається у День святого 

Аманда – покровителя виноробів і рестораторів); 

 - 65 років з дня створення Спілки кінематографістів України 

(1958); 

 - 120 років від дня народження Ю.Ю. Шовкопляса, 

українського письменника (1903-1978). 

7 - 155 років від дня народження Мечислава Солтиса, 

польського диригента, педагога, музичного діяча                       

(1863-1929). 
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8 - 195 років від дня народження Жюля Верна, французького 

письменника, географа (1828-1905). 

9 - Міжнародний день стоматолога (день свята пов’язують зі 

святою Аполонією, яка 9 лютого 249 р. прийняла 

мученицьку смерть за віру у Христа). 

10 - Всесвітній день зернобобових (відзначається з 2019 р. за 

рішенням Генеральної Асамблеї ООН); 

 - 250 років від дня народження В.Н. Каразіна, українського 

вченого, громадського діяча (1773-1842); 

 - 125 років від дня народження Бертольда Брехта, німецького 

письменника (1898-1956). 

11 - 150 років від дня народження С.М. Прохорова, українського 

живописця (1873-1948). 

13 - Всесвітній день радіо (відзначається з 2011 р. за рішенням 

Генеральної конференції ЮНЕСКО); 

 - 120 років від дня народження Жоржа Сіменона, 

французького письменника (1903-1989). 

14 - Міжнародний день книгодарування (відзначається з 2012 р. 

за ініціативою Еммі Бродмур, засновниці популярного 

американського порталу дитячої книжки «Delightful 

Children’s Books»). 

15 - День вшанування учасників бойових дій на території інших 

держав (відзначається згідно з указом Президента України 

від 11 лютого 2004 р. № 180/2004). 

16 - День військового журналіста України (відзначається згідно з 

наказом Міністра оборони України від 14 лютого 2018 р. 

№ 63); 

 - День єднання (відзначається згідно з указом Президента 

України від 14 лютого 2022 р. № 53/2022); 

 - 210 років від дня народження С.С. Гулака-Артемовського, 

українського драматурга, композитора (1813-1873).  

17 - 160 років з дня заснування Міжнародного комітету 

Червоного Хреста (1863). 
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20 - Всесвітній день соціальної справедливості (відзначається з 

2009 р. за рішенням Генеральної Асамблеї ООН); 

 - День Героїв Небесної Сотні (відзначається згідно з указом 

Президента України від 11 лютого 2015 р. № 69/2015); 

 - 135 років від дня народження В.О. Барвінського, 

українського композитора, піаніста, музикознавця (1888-

1963); 

 - 125 років від дня народження Жоржа Бернаноса, 

французького письменника (1888-1948). 

21 - Міжнародний день рідної мови (відзначається з 2000 р. за 

ініціативою ЮНЕСКО). 

22 - 235 років від дня народження Артура Шопенгауера, 

німецького філософа (1788-1860). 

23 - 265 років від дня народження В.В. Капніста, українського 

письменника (1758-1823); 

 - 145 років від дня народження К.С. Малевича, всесвітньо 

відомого художника українсько-польського походження 

(1878-1935); 

 - 120 років від дня народження Юліуса Фучіка, чеського 

письменника (1903-1943). 

24 - 160 років від дня народження П.У. Молчанова, українського 

композитора, педагога (1863-1945). 

25 - 180 років від дня народження М.А. Вербицького, 

українського поета, педогога (1843-1909); 

 - 150 років від дня народження Енріко Карузо, італійського 

оперного співака (1873-1921). 

26 - День спротиву окупації Автономної Республіки Крим та 

міста Севастополя (відзначається згідно з указом Президента 

України від 26 лютого 2020 р. № 58/2020); 

 - 160 років від дня народження І.М. Бажанського, 

українського письменника, педагога (1863-1933). 

29 - 155 років від дня народження Л.В. Лопатинського, 

українського театрального діяча (1868-1914). 
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  Березень 
1 - Всесвітній день цивільної оборони (відзначається з               

1990 р. за рішенням Міжнародної організації цивільної 

оборони); 

 - 160 років від дня народження О.М. Гуляєва, українського 

юриста, правознавця (1863-1923); 

 - 85 років від дня народження Б.М. Брондукова, українського 

актора кіно і театру (1938-2006). 

2 - 180 років від дня народження Л.С. Мацієвича, українського 

літературознавця, історика (1843-1915). 

3 - Всесвітній день дикої природи (відзначається з 2013 р. за 

рішенням Генеральної Асамблеї ООН); 

 - Всесвітній день письменника (відзначається з 1986 р. за 

рішенням 48-го конгресу Міжнародного ПЕН-клубу); 

 - 135 років від дня народження Н.А. Королевої, української 

письменниці, актриси (1888-1966); 

 - 135 років від дня народження Л.Є. Чикаленка, українського 

громадського і політичного діяча (1888-1965). 

4 - 345 років від дня народження Антоніо Вівальді, італійського 

композитора, скрипаля (1678-1741). 

5 - 120 років від дня народження Н.Л. Забіли, української 

письменниці (1903-1985). 

6 - 95 років від дня народження Габріеля Гарсіа Маркеса, 

колумбійського письменника, лауреата Нобелівської премії з 

літератури (1982) (1928-2014). 

8 - Міжнародний жіночий день (Міжнародний день прав жінок і 

миру) (відзначається з 1977 р. за рішенням Генеральної 

Асамблеї ООН). 

9 - День народження Т. Г. Шевченка, українського поета, 

художника, мислителя (1814-1861); 

 - 170 років від дня народження Г.І. Цеглинського, 

українського письменника, громадського діяча (1853-1912); 

 - 100 років від дня народження М.Я. Олійника, українського 

письменника (1923-1997). 
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11 - День землевпорядника (відзначається згідно з указом 

Президента України від 11 грудня 1999 р. № 1556/1999 у 

другу суботу березня); 

 - 175 років від дня народження О.Ю. Ягна, українського 

архітектора, художника (1848-1922); 

 - 160 років від дня народження В.І. Липського, українського 

ботаніка (1863-1937). 

12 - 160 років від дня народження В.І. Вернадського, 

українського вченого, першого президента АН України 

(1863-1945). 

14 - День українського добровольця (відзначається згідно з 

постановою Верховної Ради України від 17 січня 2017 р. 

№ 1822-VIII). 

15 - Всесвітній день захисту прав споживачів (відзначається з 

1962 р., офіційно – з 1983 р. за рішенням Генеральної 

Асамблеї ООН); 

 - 170 років від дня народження С.М. Волошка, українського 

актора, співака (1853-1928). 

16 - 160 років від дня народження Г.С. Головкова, українського 

живописця (1863-1909). 

17 - 120 років від дня народження Ю.П. Дольд-Михайлика 

(Ю.П. Михайлика), українського письменника (1903-1966). 

18 - 165 років від дня народження Рудольфа Дізеля, німецького 

інженера, винахідника (1858-1913); 

 - 85 років від дня народження І.К. Янсона, українського фізика 

(1938-2011). 

19 - Міжнародний день планетаріїв (відзначається з 1994 р. за 

ініціативою Асоціації італійських планетаріїв у найближчу 

неділю до дня весняного рівнодення); 

 - День працівників житлово-комунального господарства і 

побутового обслуговування населення (відзначається згідно 

з указом Президента України від 19 травня 1995 р. № 385/95 

у третю неділю березня); 
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 - 185 років від дня народження В.Д. Лучаківського, 

українського письменника, фольклориста (1838-1903). 

20 - Міжнародний день астрології (неофіційне свято, 

відзначається астрологами та ентузіастами в день весняного 

рівнодення); 

 - Міжнародний день Землі (відзначається з 1971 р. за 

рішенням Генеральної Асамблеї ООН в день весняного 

рівнодення); 

 - Міжнародний день щастя (відзначається з 2012 р. за 

рішенням Генеральної Асамблеї ООН); 

 - День французької мови (Міжнародний день франкофонії) 

(відзначається з 2010 р. за рішенням Генеральної Асамблеї 

ООН); 

 - 195 років від дня народження Генріха Ібсена, норвезького 

драматурга, поета, публіциста (1828-1906);  

 - 130 років від дня народження П.О. Свириденка, українського 

зоолога (1893-1971). 

21 - Всесвітній день поезії (відзначається з 2000 р. за рішенням 

ЮНЕСКО); 

 - Міжнародний день лісів (відзначається з 1971 р. за 

ініціативою Європейської конфедерації сільського 

господарства і Продовольчої та сільськогосподарської 

Організації ООН); 

 - Міжнародний день лялькаря (відзначається з 2003 р. за 

ініціативою Міжнародного союзу діячів театру ляльок). 

22 - Всесвітній день водних ресурсів (відзначається з 1992 р. за 

рішенням Конференції ООН з навколишнього середовища). 

23 - Всесвітній метеорологічний день (відзначається з 1961 р. у 

день, коли набрала чинність Конвенція про заснування 

Всесвітньої метеорологічної організації (1950); 

 - 120 років від дня народження Г.Л. Петрашевич, українського 

скульптора (1903-1999). 

24 - Всеукраїнський день боротьби із захворюванням на 

туберкульоз (відзначається згідно з указом Президента 
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України від 22 березня 2002 р. № 290/2002). 

25 - Година Землі – щорічна міжнародна подія, започаткована 

Всесвітнім фондом природи, що закликає людей, організації 

та комерційні установи вимкнути «необов’язкове» світло та 

електричні пристрої на одну годину, щоб привернути увагу 

до екологічних проблем Планети (Україна приєдналася до 

всесвітньої кампанії у 2009 р.; проходить в останню суботу 

березня); 

 - День служби безпеки України (відзначається згідно з указом 

Президента України від 22 березня 2001 р. № 193/2001); 

 - 140 років від дня народження О.Я. Гринюка, українського 

письменника (1883-1911); 

 - 90 років від дня народження В.І. Сингаївського, українського 

художника (1933-2007). 

26 - День Національної гвардії України (відзначається згідно з 

указом Президента України від 18 березня 2015 р. 

№ 148/2015); 

 - 190 років від дня народження О.Ф. Кістяківського, 

українського юриста (1833-1885). 

27 - Міжнародний день театру (запроваджений у 1961 р. на IX 

конгресі Міжнародного інституту театру при ЮНЕСКО). 

28 - 160 років від дня народження О.Л. Суходольського, 

українського актора і режисера (1863-1936). 

29 - 180 років від дня народження О.М. Борковського, 

українського письменника, журналіста, педагога (1843-1921); 

 - 160 років від дня народження Л.Я. Манька, українського 

драматурга (1863-1922). 

30 - 170 років від дня народження Вінсента Ван Гога, 

голландського живописця (1853-1890); 

 - 100 років від дня народження А.О. Слісаренка, українського 

кінодраматурга, кінорежисера (1923-1937). 

   

  Квітень 
1 - День гумору (неофіційне свято). 
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2 - Міжнародний день дитячої книги (відзначається з 1997 р. за 

ініціативою Міжнародної ради дитячої книги у день 

народження датського письменника Ганса Крістіана 

Андерсена); 

 - День геолога (відзначається згідно з указом Президента 

України від 7 лютого 1995 р. № 110/95 у першу неділю 

квітня); 

 - 140 років від дня народження О.В. Грищенка, українського 

художника, письменника, мистецтвознавця (1883-1977). 

3 - 240 років від дня народження Вашингтона Ірвінга, 

американського письменника (1783-1859); 

 - 120 років від дня народження Лесі Верховинки 

(Я.М. Кучковської), української письменниці (1903-1936); 

 - 115 років від дня народження С.І. Олійника, українського 

поета-сатирика (1908-1982); 

 - 105 років від дня народження О.Т. Гончара, українського 

письменника, громадського діяча (1918-1995). 

4 - Міжнародний день Інтернету (свято, започатковане Папою 

Римським Іоанном Павлом II у 1998 р.); 

 - 155 років від дня народження Л.Л. Семполовського, 

українського селекціонера (1868-1960); 

 - 70 років від дня народження Квітки Цісик (К.В. Цісик), 

американської співачки українського походження (1953-

1998). 

5 - 140 років від дня народження В.П. Товстоноса, українського 

письменника, драматурга (1883-1936). 

6 - Міжнародний день мультфільмів (відзначається з 2002 р. за 

ініціативою Міжнародної асоціації анімаційного кіно); 

 - 150 років від дня народження Б.В. Підгорецького, 

українського композитора, етнографа (1873-1919). 

7 - Всесвітній день здоров’я (відзначається з 1948 р. у день 

вступу в силу Статуту Всесвітньої організації охорони 

здоров’я у 1946 р.); 
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 - 155 років від дня народження М.М. Євдокимова, 

українського астронома (1868-1940). 

8 - Міжнародний день ромів (відзначається з дня створення 

Міжнародного союзу циган у 1971 р.); 

 - 120 років від дня народження Бориса Тенети (Б.Й. Гурія), 

українського письменника (1903-1935); 

 - 85 років від дня народження Кофі Анана, ганського 

дипломата, економіста, політика, Генерального секретаря 

ООН  у 1997-2006 рр., лауреата Нобелівської премії миру 

(2001) (1938-2018). 

10 - 90 років від дня народження В.С. Близнеця, українського 

дитячого письменника (1933-1981). 

11 - Міжнародний день визволення в’язнів фашистських 

концтаборів (відзначається з 1991 р. за рішенням 

Генеральної Асамблеї ООН); 

 - 120 років від дня народження О.І. Кисельова, українського 

літературознавця (1903-2007). 

12 - Всесвітній день авіації і космонавтики (відзначається з                 

1968 р. за рішенням Міжнародної авіаційної федерації); 

 - Міжнародний день польоту людини в космос (відзначається 

з 2011 р. за рішенням Генеральної Асамблеї ООН на честь 

50-ї річниці першого польоту); 

 - День працівників ракетно-космічної галузі України 

(відзначається згідно з указом Президента України від 13 

березня 1997 р. № 230/97); 

 - 130 років від дня народження В.С. Бойка, українського 

літературознавця (1893-1938). 

13 - Всесвітній день рок-н-ролу (неофіційне свято); 

 - 280 років від дня народження Томаса Джефферсона, 

американського державного діяча, філософа (1743-1826). 

14 - 135 років від дня народження В.І. Нарбута, українського 

поета (1888-1938). 

15 - Міжнародний день культури (відзначається з 1999 р. у день 

підписання в 1935 р. Договору про міжнародні норми 



16 
 

охорони культурних цінностей – Пакту Реріха); 

 - День довкілля (відзначається згідно з указом Президента 

України від 6 серпня 1998 р. № 855/98 у третю суботу 

квітня); 

 - День екологічних знань (відзначається з 1992 р. за рішенням 

Генеральної Асамблеї ООН); 

 - День працівників карного розшуку України; 

 - 180 років від дня народження Генрі Джеймса, 

американського письменника (1843-1916); 

 - 100 років від дня народження Г.Г. Шишка, українського 

живописця (1923-1994). 

16 - 75 років з дня створення Організації європейського 

економічного співробітництва (1948); 

 - 155 років від дня народження Г.В. Воропая, українського 

математика (1868-1908). 

18 - Міжнародний день пам’яток і визначних місць 

(відзначається з 1984 р. за рішенням ЮНЕСКО); 

 - День пам’яток історії та культури (відзначається згідно з 

указом Президента України від 23 серпня 1999 р.                              

№ 1062/99). 

20 - Міжнародний день китайської мови або День китайської 

мови в ООН (відзначається з 2010 р., встановлений на честь 

Цан Цзє – основоположника китайської писемності); 

 - 120 років від дня народження Гео Шкурупія 

(Ю.Д.  Шкурупія), українського письменника (1903-1937); 

 - 100 років від дня народження А.М. Константинопольського, 

українського живописця (1923-1993). 

21 - 180 років від дня народження Вальтера Флеммінга, 

німецького анатома, засновника цитогенетики (1843-1905). 

22 - Міжнародний день Матері-Землі (відзначається з 2009 р. за 

рішенням Генеральної Асамблеї ООН); 

 - 200 років від дня народження В.С. Ільницького, українського 

історика, перекладача, громадського діяча (1823-1895); 
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 - 80 років від дня народження Луїзи Ґлік, американської 

поетеси, есеїстки, лауреатки Нобелівської премії з літератури 

(2020) (1943). 

23 - Всесвітній день книги та авторського права (відзначається з 

1996 р. за рішенням ЮНЕСКО в день смерті В. Шекспіра та 

М. Сервантеса); 

 - Міжнародний день англійської мови або День англійської 

мови в ООН (відзначається з 2010 р. у день смерті Вільяма 

Шекспіра); 

 - Міжнародний день іспанської мови або День іспанської мови 

в ООН (відзначається з 2010 р. у день смерті Мігеля 

Сервантеса); 

 - Всеукраїнський день психолога (відзначається з 2004 р.); 

 - 145 років від дня народження Г.Г. Ващенка, українського 

педагога, психолога (1878-1967); 

 - 100 років від дня народження В.С. Земляка (В.С. Вацика), 

українського письменника (1923-1977). 

24 - Міжнародний день солідарності молоді (відзначається з                            

1957 р. за рішенням Всесвітньої федерації демократичної 

молоді); 

 - 220 років від дня народження О.В. Духновича, українського 

письменника, педагога, священника (1803-1865). 

26 - Всесвітній день інтелектуальної власності (відзначається з 

2000 р. за рішенням Всесвітньої організації інтелектуальної 

власності); 

 - Міжнародний день пам’яті жертв радіаційних аварій і 

катастроф (відзначається з 2003 р. за рішення Генеральної 

Асамблеї ООН); 

 - Міжнародний день секретаря (відзначається з 1952 р. за 

ініціативою Національної асоціації секретарів США в 

останню середу квітня); 

 - 225 років від дня народження Ежена Делакруа, французького 

живописця, графіка (1798-1863). 
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28 - Всесвітній день охорони праці (відзначається з 1989 р. за 

рішенням Міжнародної організації праці). 

29 - Міжнародний день танцю (відзначається з 1982 р. за 

рішенням ЮНЕСКО в день народження Жана Новера – 

французького балетмейстера). 

30 - Всесвітній день поріднених міст (відзначається з 1963 р. за 

рішенням Всесвітньої федерації поріднених міст в останню 

неділю квітня); 

 - Міжнародний день джазу (відзначається з 2012 р. за 

рішенням ЮНЕСКО); 

 - День прикордонника України (відзначається згідно з указом 

Президента України від 27 квітня 2018 р. №111/2018); 

 - 175 років від дня народження О.Я Єфименка, українського 

історика, етнографа (1848-1918); 

 - 150 років від дня народження В.Ю. Чаговця, українського 

фізіолога (1873-1941); 

 - 140 років від дня народження Ярослава Гашека, чеського 

письменника (1883-1923). 

   

  Травень 
1 - День міжнародної солідарності трудящих (заснований у    

1889 р. конгресом II Інтернаціоналу); 

 - 120 років від дня народження Бенджаміна Спока, 

американського педіатра, громадського діяча (1903-1998). 

3 - Всесвітній день свободи преси (відзначається з 1992 р. за 

рішенням Генеральної Асамблеї ООН); 

 - День Сонця (відзначається з 1994 р. за ініціативою 

європейського відділення Міжнародного товариства 

сонячної енергії). 

5 - 195 років від дня народження Ганни Барвінок 

(О.М. Білозірської-Куліш), української письменниці (1828-

1911); 

 - 135 років від дня народження М.Д. Капія, українського 

письменника, педагога, фольклориста (1888-1949). 
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6 - День піхоти (відзначається згідно з указом Президента 

України від 19 квітня 2019 р. № 152/2019). 

7 - 190 років від дня народження Йоганнеса Брамса, німецького 

композитора, піаниста, диригента (1833-1897). 

8 - Міжнародний день Червоного Хреста і Червоного Півмісяця 

(заснований на честь відомого швейцарського гуманіста 

Жана Анрі Дюнана за ініціативою якого була скликана 

конференція, що поклала початок міжнародному 

товариству).  

 - 145 років від дня народження Н.К. Кибальчич, української 

письменниці (1878-1914). 

8-9 - Дні пам’яті та примирення (проголошені у 2004 р. 

Генеральною Асамблеєю ООН до 60-ї річниці закінчення 

Другої світової війни в Європі). 

9 - День Перемоги над нацизмом у Другій світовій війні; 

 - День Європи (відзначається з 1985 р. у день проголошення 

Декларації Шумана, який вважається одним з засновників 

Європейського Союзу); 

 - 130 років від дня народження А.М. Іванової, української 

художниці (1893-1972); 

 - 90 років від дня народження Р.В. Андріяшика, українського 

письменника, журналіста, лауреата Республіканської премії 

імені Т. Г. Шевченка (1998) (1933-2000). 

10 - 175 років від дня народження М.П. Чирвинського, 

українського вченого, одного з основоположників 

зоотехнічної науки (1848-1920). 

11 - 135 років від дня народження Ірвінга Берліна, 

американського композитора (1888-1989). 

12 - Всесвітній день медичних сестер (відзначається з 1971 р. за 

ініціативою Міжнародної ради медсестер у день народження 

англійської сестри милосердя Флоренс Найтінгейл). 

13 - 130 років від дня народження Генрі Александера Мюррея, 

американського психолога (1893-1988). 

   

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%96%D1%81%D1%82
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14 - День матері (відзначається згідно з указом Президента 

України від 10 травня 1999 р. № 489/1999 у другу неділю 

травня). 

15 - Міжнародний день сім’ї (відзначається з 1994 р. за рішенням 

Генеральної Асамблеї ООН); 

 - 150 років від дня народження П.П. Скоропадського, 

українського державного та політичного діяча (1873-1945). 

17 - Всесвітній день електрозв’язку та інформаційного 

суспільства (відзначається з 1969 р. за рішенням Генеральної 

Асамблеї ООН). 

18 - Міжнародний день музеїв (відзначається з 1978 р. за 

рішенням Міжнародної ради музеїв); 

 - День вишиванки (неофіційне народне свято, відзначається у 

третій четвер травня); 

 - День скорботи і пам’яті жертв депортації 

кримськотатарського народу (відзначається згідно з указом 

Президента України від 14 квітня 1994 р. № 165/1994); 

 - День резервіста України (відзначається згідно з указом 

Президента України від 19 квітня 2019 р. № 154/2019). 

19 - 150 років від дня народження В.О. Плотникова, українського 

фізика, хіміка (1873-1947). 

20 - День банківських працівників (відзначається згідно з указом 

Президента України від 6 березня 2004 р. № 316/2004); 

 - День Європи в Україні (відзначається згідно з указом 

Президента України від 19 квітня 2003 р. № 339/2003 у 

третю суботу травня); 

 - День науки (відзначається згідно з указом Президента 

України від 14 лютого 1997 р. № 145/1997 у третю суботу 

травня). 

21 - Всесвітній день культурного розмаїття в ім’я діалогу й 

розвитку (відзначається з 2003 р. за рішенням Генеральної 

Асамблеї ООН); 

 - День пам’яті жертв політичних репресій (відзначається 

згідно з указом Президента України від 21 травня 2007 р. 
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№ 431/2007 у третю неділю травня); 

 - День пам’яті померлих від СНІДу (відзначається з 1983 р. за 

рішенням Всесвітньої організації охорони здоров’я у третю 

неділю травня). 

22 - Міжнародний день біологічного різноманіття (відзначається 

з 2000 р. за рішенням Генеральної Асамблеї ООН). 

23 - День морської піхоти України (відзначається згідно з указом 

Президента України від 23 травня 2018 р.                                 

№ 145/2018); 

 - 125 років від дня народження В.М. Ярошенка, українського 

поета, байкаря, прозаїка, драматурга, кіносценариста                          

(1898-1937). 

24 - День слов’янської писемності і культури (відзначається з 

2004 р. у день вшанування пам’яті святих рівноапостольних 

Кирила і Мефодія); 

 - Європейський день парків (відзначається з 1999 р. за 

ініціативою Федерації «ЄВРОПАРК»). 

25 - День Державної служби спеціального зв’язку та захисту 

інформації України (відзначається згідно з указом 

Президента України від 29 квітня 2021 р. № 181/2021); 

 - День філолога. 

27 - День працівників видавництв, поліграфії і 

книгорозповсюдження (відзначається згідно з указом 

Президента України від 25 травня 1999 року № 563/99 в 

останню суботу травня). 

28 - День хіміка. Свято працівників хімічної та нафтохімічної 

промисловості (відзначається згідно з указом Президента 

України від 7 травня 1994 року № 219/94 в останню неділю 

травня); 

 - 100 років від дня народження Р.Ф. Самбука, українського 

письменника (1923-1996). 

29 - Міжнародний день миротворців ООН (відзначається з            

2003 р. за рішенням Генеральної Асамблеї ООН у день 

початку першої миротворчої операції); 
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 - 180 років від дня народження Владислава Лозінського, 

польського письменника, історика (1843-1913); 

 - 150 років від дня народження К.М. Зіньківського, 

українського поета, перекладача (1873-1959); 

 - 145 років від дня народження П.С. Карманського, 

українського поета (1878-1956). 

31 - Всесвітній день боротьби з тютюнопалінням (запроваджений 

у 1987 р. Всесвітньою організацією охорони здоров’я). 

   

  Червень 
1 - Всесвітній день батьків (відзначається з 2013 р. за рішенням 

Генеральної Асамблеї ООН); 

 - Міжнародний день захисту дітей (відзначається з 1950 р. за 

рішенням конгресу Міжнародної демократичної федерації 

жінок); 

 - День захисту дітей (відзначається згідно з указом 

Президента України від 30 травня 1998 р. № 568/1998); 

 - 180 років від дня народження М.В. Бобрецького, 

українського зоолога (1843-1907); 

 - 145 років від дня народження Джона Мейсфілда, 

англійського письменника, критика (1878-1967). 

3 - 160 років від дня народження Є.О. Петрушевича, 

українського громадсько-політичного діяча (1863-1940); 

 - 99 років від дня народження К.П. Степанкова, українського 

актора кіно і театру (1928-2004). 

4 - Міжнародний день безневинних дітей – жертв агресії 

(затверджений Генеральною Асамблеєю ООН у 1982 р.); 

 - День вшанування пам’яті дітей, які загинули внаслідок 

збройної агресії Російської Федерації проти України 

(відзначається згідно з постановою Верховної Ради України 

від 1 червня 2021 р. № 1490-IX); 

 - День працівників водного господарства (відзначається згідно 

з указом Президента України від 18 березня 2003 р. 

№ 226/2003 у першу неділю червня); 
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 - День працівників місцевої промисловості (відзначається 

згідно з указом Президента України від 20 серпня 2002 р.  

№ 726/2002 у першу неділю червня); 

 - 155 років від дня народження В.В. Городецького, 

українського архітектора (1863-1930). 

5 - Всесвітній день охорони навколишнього середовища 

(відзначається з 1972 р. за рішенням Генеральної Асамблеї 

ООН); 

 - 120 років від дня народження Федеріко Гарсіа Лорки, 

іспанського поета, драматурга (1898-1936). 

6 - День журналіста (відзначається згідно з указом Президента 

України від 25 травня 1994 р. № 251/94). 

7 - Всесвітній день безпеки продуктів харчування (відзначається 

з 2019 р. за рішенням Генеральної Асамблеї ООН); 

 - 120 років від дня народження Т.А. Багмута, українського 

письменника (1903-1975); 

 - 120 років від дня народження А.І. Хачатуряна, вірменського 

композитора (1903-1978). 

8 - Всесвітній день океанів (відзначається з 2009 р. за рішенням 

Генеральної Асамблеї ООН); 

 - 140 років від дня народження О.В. Дучимінської, української 

письменниці, етнографа (1883-1988). 

9 - Міжнародний день друзів (відзначається з 1935 р.). 

10 - 120 років від дня народження М.М. Шумила, українського 

письменника (1903-1982). 

11 - День працівників легкої промисловості (відзначається згідно 

з указом Президента України від 9 червня 1994 р. № 285/94 у 

другу неділю червня). 

12 - Всесвітній день боротьби з дитячою працею (відзначається з 

2002 р. за рішенням Міжнародної організації праці); 

 - День працівника фондового ринку (відзначається згідно з 

указом Президента України від 11 березня 2008 р. 

№ 202/2008). 
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13 - 245 років від дня народження Томаса Юнга, англійського 

фізика, астронома (1773-1829); 

 - 160 років від дня народження М.М. Грінченко, української 

письменниці, перекладачки (1863-1928). 

14 - Всесвітній день донора крові (відзначається з 2005 р. за 

рішенням Всесвітньої організації охорони здоров’я). 

15 - Всесвітній день розповсюдження інформації про 

зловживання відносно літніх людей (відзначається з 2011 р. 

за рішенням Генеральної Асамблеї ООН); 

 - 180 років від дня народження Едварда Гріга, норвезького 

композитора, піаніста, диригента (1843-1907); 

 - 160 років від дня народження Марії Проскурівни 

(М.С. Семенко), української письменниці (1863-1945). 

16 - 160 років від дня народження В.П. Іжевського, українського 

вченого у галузі металургії (1863-1926). 

17 - Всесвітній день боротьби з опустелюванням і засухою 

(відзначається з 1995 р. за рішенням Генеральної Асамблеї 

ООН). 

18 - День батька (відзначається згідно з указом Президента 

України від 18 травня 2019 р. № 274/2019 у третю неділю 

червня); 

 - День медичного працівника (відзначається згідно з указом 

Президента України від 3 червня 1994 р. № 281/94 у третю 

неділю червня); 

 - 125 років від дня народження П.М. Супруненка, 

українського вченого у галузі механіки (1893-1945). 

19 - День фермера (відзначається згідно з указом Президента 

України від 18 червня 2020 р. № 234/2020). 

20 - Всесвітній день біженців (відзначається з 2001 р. за 

рішенням Генеральної Асамблеї ООН); 

 - 170 років від дня народження О.П. Мишуги, українського 

співака, педагога, мецената (1853-1922). 

21 - Міжнародний день йоги (відзначається з 2014 р. за рішенням 

Генеральної Асамблеї ООН). 
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22 - День скорботи і вшанування пам’яті жертв війни в Україні 

(відзначається згідно з указом Президента України від 17 

листопада 2000 р. № 1245/2000); 

 - 125 років від дня народження Еріха Марії Ремарка (Еріха 

Пауеля Ремарка), німецького письменника (1898-1970). 

23 - Міжнародний олімпійський день (відзначається з 1948 р. за 

рішенням Міжнародного олімпійського комітету); 

 - День державної служби ООН (відзначається з 2002 р. за 

рішенням Генеральної Асамблеї ООН); 

 - День державної служби (відзначається згідно з указом 

Президента України від 4 квітня 2003 р. № 291/2003). 

24 - День молоді (встановлено на підтримку ініціативи 

молодіжних об'єднань і організацій України); 

 - 185 років від дня народження Яна Матейки, польського 

живописця (1838-1893). 

25 - Міжнародний день моряка (запроваджений у 2010 р. 

державами-учасниками Міжнародної морської організації); 

 - День митника України (відзначається згідно з указом 

Президента України від 25 червня 2020 р. № 251/2020); 

 - День молодіжних та дитячих громадських організацій 

(відзначається згідно з указом Президента України від 24 

травня 2011 р. № 600/2011 в останню неділю червня); 

 - День Організації Чорноморського Економічного 

Співробітництва (відзначається з 2021 р. за ініціативою Ради 

директорів ОЧЕС); 

 - 120 років від дня народження Джорджа Оруелла (Еріка 

Блера), англійського письменника, публіциста (1903-1950). 

27 - Всесвітній день рибальства (відзначається з 1985 р. за 

рішенням Міжнародної конференції з регулювання та 

розвитку рибальства); 

 - 190 років від дня народження В.І. Заремби, українського 

композитора, піаніста, педагога (1833-1902); 

 - 85 років від дня народження Пауля Петера Маузера, 

німецького винахідника, промисловця (1838-1914). 
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28 - День Конституції України (відзачається з 1996 р. на честь 

прийняття Верховною Радою України Конституції України, 

ст. 161); 

 - 130 років від дня народження Ю.І. Білостоцького, 

українського скульптора (1893-1961). 

   

  Липень 
1 - Міжнародний день кооперативів (відзначається з 1995 р. за 

рішенням Генеральної Асамблеї ООН у першу суботу 

липня); 
 - День архітектури України (відзначається згідно з указом 

Президента України від 17 червня 1995 р. № 456/1995); 

 - 150 років від дня народження В.М. Шемета, українського 

громадського і політичного діяча (1873-1933). 

2 - Міжнародний день спортивного журналіста (відзначається з 

1995 р. за рішенням Міжнародної асоціації спортивної 

преси); 

 - День Військово-Морських Сил Збройних Сил України 

(відзначається згідно з указом Президента України від 30 

грудня 2011 р. № 1209/2011 у першу неділю липня); 

 - День податківця України (відзначається згідно з указом 

Президента України від 25 червня 2020 р. № 252/2020); 

 - 100 років від дня народження Віслави Шимборської, 

польської поетеси, есеїстки, перекладачки, лауреатки 

Нобелівської премії з літератури (1996) (1923-2012). 

3 - 140 років від дня народження Франца Кафки, австрійського 

письменника (1883-1924). 

4 - День Національної поліції України (відзначається згідно з 

указом Президента України від 4 квітня 2018 р. № 97/2018); 

 - День судового експерта (відзначається згідно з указом 

Президента України від 10 червня 2009 р. № 424/2009); 

 - 160 років від дня народження Ю.І. Панькевича, українського 

живописця, графіка (1863-1935); 
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 - 135 років від дня народження В.Г. Ярошенка, українського 

мовознавця, фольклориста (1888-1957). 

6 - Всесвітній день поцілунків (відзначається з 1995 р. за 

рішенням Генеральної Асамблеї ООН). 

7 - День працівника природно-заповідної справи (відзначається 

згідно з указом Президента України від 18 серпня 2009 р. 

№ 629/2009). 

8 - День родини (відзначається згідно з указом Президента 

України від 30 грудня 2011 р. № 1209/2011); 

 - 85 років від дня народження Л.С. Танюка, українського 

режисера, поета, перекладача (1938-2016). 

9 - День рибалки (відзначається згідно з указом Президента 

України від 22 червня 1995 р. № 464/1995 у другу неділю 

липня). 

11 - Всесвітній день народонаселення (відзначається з 1989 р. за 

рішенням Програми розвитку ООН (ПРООН); 

 - Всесвітній день шоколаду (відзначається з 1995 р.). 

14 - 120 років від дня народження Ірвінга Стоуна, 

американського письменника (1903-1989). 

15 - День українських миротворців (відзначається згідно з 

постановою Верховної Ради України від 21 травня 2013 р. 

№ 292-VII). 

16 - День бухгалтера та аудитора (відзначається згідно з указом 

Президента України від 20 квітня 2018 р. № 103/2018); 

 - День працівників металургійної та гірничодобувної 

промисловості (відзначається згідно з указом Президента 

України від 27 червня 2006 р. № 584/2006 у третю неділю 

липня); 

 - 130 років від дня народження Д.П. Демуцького, українського 

кінооператора, фотографа (1893-1954); 

 - 115 років від дня народження Василя Барки (В.К. Очерета), 

українського письменника (1908-2003). 

17 - День етнографа (відзначається на честь дня народження 

етнографа і мандрівника М. М. Миклухо-Маклая); 
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 - 135 років від дня народження Шмуеля Йосефа Агнона 

(Шмуеля Йосефа Галеві Чачкеса), єврейського письменника, 

лауреата Нобелівської премії з літератури (1966) (1888-1970). 

18 - 170 років від дня народження Генріка Антона Лоренца, 

голландського фізика, лауреата Нобелівської премії з фізики 

(1902) (1853-1928). 

19 - День тренера (відзначається згідно з указом Президента 

України від 24 червня 2021 р. № 263/2021). 

20 - Міжнародний день торта (відзначається з 2011 р.); 

 - Міжнародний день шахів (відзначається з 1966 р. за 

ініціативою Всесвітньої шахової федерації); 

 - 145 років від дня народження І.М. Шульги, українського 

живописця (1878-1938). 

22 - 145 років від дня народження Януша Корчака (Генріка 

Гольшмідта), польського письменника, педагога, лікаря 

(1878-1942). 

23 - Всесвітній день китів і дельфінів (заснований у 1986 р. 

Міжнародною китовою комісією, яка запровадила заборону 

на китовий промисел); 

 - 155 років від дня народження І.Й. Широких, українського 

вченого в галузі зоотехнії (1868-1943). 

24 - 150 років від дня народження І.М. Стешенка, українського 

громадського діяча, письменника, перекладача (1873-1918). 

25 - 195 років від дня народження І.Г. Малишевського, 

українського історика (1828-1897). 

26 - 250 років від дня народження І.Ф. Тимківського, 

українського педагога, письменника, філолога (1773-1853). 

27 - 170 років від дня народження В.Г. Короленка, відомого 

письменника українсько-польського походженняго (1853-

1921). 

28 - День Української Державності (відзначається згідно з указом 

Президента України від 24 серпня 2021 р. № 423/2021); 

 - День Хрещення Київської Русі-України (відзначається згідно 

з указом Президента України від 25 липня 2008 р. 
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№ 668/2008); 

 - 125 років від дня народження Б.Ю. Андрієвського, 

українського лікаря, хірурга (1898-1962). 

29 - День Сил спеціальних операцій Збройних Сил України 

(відзначається згідно з указом Президента України від 26 

липня 2016 р. № 311/2016). 

30 - Всесвітній день боротьби з торгівлею людьми (відзначається 

з 2013 р. за рішенням Генеральної Асамблеї ООН); 

 - Міжнародний день дружби (відзначається з 2011 р. за 

рішенням Генеральної Асамблеї ООН); 

 - День працівників торгівлі (відзначається згідно з указом 

Президента України від 5 червня 1995 р. № 427/95 в останню 

неділю липня). 

   

  Серпень 
2 - 135 років від дня народження К.С. Буревія (К.С. Буровія), 

українського письменника, публіциста, театрознавця (1888-

1934). 

3 - 190 років від дня народження О.М. Огоновського, 

українського літературознавця (1833-1894). 

4 - 145 років від дня народження А.В. Крушельницького, 

українського письменника (1878-1941). 

5 - 130 років від дня народження В.В. Холодної, української 

кіноактриси німого кіно (1893-1919); 

 - 120 років від дня народження Б.Р. Гмирі, українського 

співака (1903-1969). 

6 - Всесвітній день боротьби за заборону ядерної зброї (День 

Хіросіми); 

 - День Повітряних Сил Збройних Сил України (відзначається 

згідно з указом Президента України від 27 червня 2007 р.                   

№ 579/2007 у першу неділю серпня). 

8 - День військ зв’язку (відзначається згідно з указом 

Президента України від 1 лютого 2000 р. № 154/2000). 
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9 - Міжнародний день корінних народів світу (відзначається з 

1994 р. за рішенням Генеральної Асамблеї ООН); 

 - 200 років від дня народження О.О. Навроцького, 

українського поета, перекладача (1823-1892). 

12 - Міжнародний день молоді (відзначається з 1991 р. за 

рішенням Генеральної Асамблеї ООН); 

 - День молоді (відзначається згідно з указом Президента 

України від 28 липня 2021 р. № 333/2021). 

13 - Міжнародний день шульги (запроваджений у 1976 р. 

організацією «Left-handers International»); 

 - День будівельника (відзначається згідно з указом Президента 

України від 22 липня 1993 р. № 273/93 у другу неділю 

серпня); 

 - День працівників ветеринарної медицини (відзначається 

згідно з указом Президента України від 1 листопада                     

2001 р. № 1035/2001 у другу неділю серпня). 

15 - День археолога (відзначається згідно з указом Президента 

України від 6 серпня 2008 р. № 694/2008). 

16 - Міжнародний день безпритульних тварин (запроваджений у 

1992 р. за ініціативою міжнародного Товариства прав тварин 

(ISAR); 

 - 90 років від дня народження А.Т. Авдієвського, українського 

хорового диригента, композитора, педагога, лауреата 

Державної премії Української РСР імені Т. Г. Шевченка 

(1968) (1933-2016). 

17 - 70 років від дня народження Герти Мюллер, румунської та 

німецької письменниці, лауреатки Нобелівської премії з 

літератури (2009) (1953). 

19 - Всесвітній день гуманітарної допомоги (відзначається за 

рішенням Генеральної Асамблеї ООН); 

 - Всесвітній день фотографії (заснований у 2009 р. за 

ініціативою австралійського фотографа Корскі Ара); 

 - День пасічника (відзначається згідно з указом Президента 

України від 15 серпня 1997 р. № 815/97); 
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 - 140 років від дня народження Коко Шанель (Габріель Бонер 

Шанель), французького модельєра (1883-1971). 

23 - День Державного Прапора України (відзначається згідно з 

указом Президента України від 23 серпня 2004 р.                      

№ 987/2004). 

24 - День Незалежності України (відзначається згідно з 

постановою Верховної Ради України від 20 лютого 1992 р. 

№ 2143-XII); 

 - 150 років від дня народження Ф.С. Красицького, 

українського живописця, графіка (1873-1944); 

 - 100 років від дня народження В.М. Глушкова, українського 

математика, кібернетика (1923-1982). 

25 - Міжнародний день бібліотечного блогера (започаткований у 

2011 р. групою «Неконференція бібліотечних блогерів»). 

26 - День авіації (відзначається згідно з указом Президента 

України від 10 лютого 1996 р. № 119/96 в останню суботу 

серпня); 

 - 280 років від дня народження Антуана Лавуазьє, 

французького хіміка (1743-1794). 

27 - День шахтаря (відзначається згідно з указом Президента 

України від 16 серпня 1993 р. № 304/93 в останню неділю 

серпня). 

28 - 80 років від дня народження Р.Г. Майбороди, українського 

оперного співака, лауреата Національної премії України ім. 

Т. Шевченка (2002) (1943-2018). 

29 - День пам’яті захисників України, які загинули в боротьбі за 

незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України 

(відзначається згідно з указом Президента України від 23 

серпня 2019 р. № 621/2019); 

 - 155 років від дня народження Л.М. Старицької-

Черняхівської, української письменниці, літературного 

критика (1868-1941). 

30 - 160 років від дня народження М.Т. Васильєва-Святошенка, 

українського композитора, диригента (1863-1961); 
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 - 140 років від дня народження Д.І. Донцова, українського 

критика, політичного діяча (1883-1973). 

31 - 130 років від дня народження Н.О. Нижанківського, 

українського композитора, музичного діяча (1893-1940). 

   

  Вересень 
1 - День знань (відзначається з 1984 р.); 

 - 155 років від дня народження О.Г. Шліхтера, українського 

державного діяча, вченого-економіста (1868-1940). 

2 - День нотаріату (відзначається згідно з указом Президента 

України від 22 лютого 2010 р. № 211/2010); 

 - 115 років від дня народження В.П. Глушка, українського 

вченого (1908-1989). 

3 - День підприємця (відзначається згідно з указом Президента 

України від 5 жовтня 1998 р. № 1110/1998 у першу неділю 

вересня). 

6 - 160 років від дня народження Д.О. Граве, українського 

математика, педагога (1863-1939). 

7 - День військової розвідки України (відзначається згідно з 

наказом міністра оборони України від 1 червня 2007 р.). 

8 - Міжнародний день грамотності (відзначається з 1966 р. за 

ініціативою ЮНЕСКО); 

 - Міжнародний день солідарності журналістів (відзначається з 

1956 р. за ініціативою Міжнародної організації журналістів в 

пам’ять чеського журналіста Юліуса Фучика); 

 - 125 років від дня народження Н.М. Ужвій, української 

актриси (1898-1986). 

9 - День українського кіно (відзначається згідно з указом 

Президента України від 12 січня 1996 р. № 52/1996 у другу 

суботу вересня); 

 - День фізичної культури і спорту (відзначається згідно з 

указом Президента України від 29 червня 1994 р. № 340/1994 

у другу суботу вересня). 
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10 - День працівників нафтової, газової та нафтопереробної 

промисловості (відзначається згідно з указом Президента 

України від 12 серпня 1993 р. № 302/93 у другу неділю 

вересня); 

 - День танкістів (відзначається згідно з указом Президента 

України від 29 серпня 1997 р. № 922/97 у другу неділю 

вересня). 

13 - 150 років від дня народження Д.Я. Лукіяновича, 

українського письменника, літературознавця (1873-1965); 

 - 125 років від дня народження М.І. Терещенка, українського 

поета, перекладача (1898-1966). 

15 - Міжнародний день демократії (відзначається з 2007 р. за 

рішенням Генеральної Асамблеї ООН). 

16 - День винахідника і раціоналізатора (відзначається згідно з 

указом Президента України від 16 серпня 1994 р.                      

№ 443/94 у третю суботу вересня); 

 - День фармацевтичного працівника (відзначається згідно з 

указом Президента України від 7 вересня 1999 р. № 1128/99 

у третю суботу вересня). 

17 - День безпеки пацієнтів (відзначається згідно з указом 

Президента України від 4 вересня 2019 р. № 648/2019); 

 - День працівника лісу (відзначається згідно з указом 

Президента України від 28 серпня 1993 р. № 356/93 у третю 

неділю вересня); 

 - День рятівника (відзначається згідно з указом Президента 

України від 12 вересня 2008 р. № 830/2008); 

 - 170 років від дня народження М.І. Павлика, українського 

письменника, громадського діяча (1853-1915); 

 - 120 років від дня народження Френка О’Коннора (Майкла 

О’Донована), ірландського письменника (1903-1966). 

19 - 130 років від дня народження Є.Н. Яворівського, 

українського педагога, публіциста, редактора (1893-1954). 

21 - Міжнародний день миру (відзначається з 2001 р. за рішенням 

Генеральної Асамблеї ООН). 
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22 - День партизанської слави (відзначається згідно з указом 

Президента України від 30 жовтня 2001 р. № 1020/2001). 

24 - День машинобудівника (відзначається згідно з указом 

Президента України від 8 вересня 1993 р. № 361/93 в 

останню неділю вересня). 

26 - Європейський день мов (відзначається з 2002 р. у країнах 

Європейського Союзу); 

 - 135 років від дня народження Томаса Стернза Елліота, 

американського поета, драматурга, лауреата Нобелівської 

премії з літератури (1948) (1888-1965); 

 - 130 років від дня народження М.П. Годованця, українського 

поета (1893-1974); 

 - 125 років від дня народження Джорджа Гершвіна, 

американського композитора, піаніста, диригента (1898-

1937). 

27 - Всесвітній день туризму (відзначається з 1980 р. за 

ініціативою Всесвітньої туристичної організації); 

 - День туризму (відзначається згідно з указом Президента 

України від 21 вересня 1998 р. № 1047/1998). 

28 - Всесвітній день моря (відзначається з 1978 р. за рішенням 

Міжурядової морської консультативної організації ООН в 

останній четвер вересня); 

 - 220 років від дня народження Проспера Меріме, 

французького письменника (1803-1870). 

30 - Міжнародний день перекладача (запроваджений у 1991 р. 

Міжнародною федерацією перекладачів); 

 - Всеукраїнський день бібліотек (відзначається згідно з указом 

Президента України від 14 травня 1998 р. № 471/1998); 

 - День усиновлення (відзначається згідно з указом Президента 

України від 27 листопада 2008 р. № 1088/2008); 

 - Дні європейської спадщини (загальноєвропейська ініціатива 

започаткована Радою Європи у 1991 р., з 1999 р. проводиться 

під спільним патронатом Ради Європи та Європейської 

комісії, проходять у певні вихідні вересня). 
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  Жовтень 
1 - Міжнародний день громадян похилого віку (відзначається з 

1991 р. за рішенням Генеральної Асамблеї ООН); 

 - Міжнародний день музики (відзначається з 1971 р. за 

рішенням Міжнародної музичної ради ЮНЕСКО); 

 - Всесвітній день вегетаріанства (запроваджений у 1977 р. на 

Вегетаріанському конгресі у Шотландії); 

 - День працівників освіти України (відзначається згідно з 

указом Президента України від 11 вересня 1994 р. 

№ 513/1994 у першу неділю жовтня); 

 - День територіальної оборони (відзначається згідно з указом 

Президента України від 30 вересня 2020 р. № 417/2020 у 

першу неділю жовтня); 

 - 120 років від дня народження В.С. Горовіца, українського та 

американського піаніста (1903-1989). 

2 - Міжнародний день житла (відзначається з 1986 р. за 

рішенням Генеральної Асамблеї ООН у перший понеділок 

жовтня); 

 - Міжнародний день лікаря (відзначається з 1971 р. за 

рішенням Всесвітньої організації охорони здоров’я у перший 

понеділок жовтня); 

 - 160 років від дня народження Д.С. Січинського, українського 

композитора, хорового диригента (1863-1909); 

 - 140 років від дня народження М.І. Жука, українського 

художника, поета, перекладача (1883-1964); 

 - 120 років від дня народження М.О. Азовського, українського 

художника (1903-1947). 

4 - Всесвітній день тварин (відзначається з 1931 р. за рішенням 

Міжнародного конгресу прихильників руху на захист 

природи); 

 - 155 років від дня народження К.Й. Студинського, 

українського літературознавця, фольклориста (1868-1941). 

5 - Міжнародний день вчителя (запроваджений ЮНЕСКО в 

1994 р.); 
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 - 150 років від дня народження М.Ю. Яцківа, українського 

письменника (1873-1961). 

6 - Всесвітній день посмішки (відзначається з 1999 р. у першу 

п'ятницю жовтня). 

8 - День працівників державної санітарно-епідеміологічної 

служби (відзначається згідно з указом Президента України 

від 5 жовтня 2004 р. № 1178/2004 у другу неділю жовтня); 

 - День художника (відзначається згідно з указом Президента 

України від 9 жовтня 1998 р. № 1132/98 у другу неділю 

жовтня); 

 - День юриста (відзначається згідно з указом Президента 

України від 16 вересня 1997 р. № 1022/97 у другу неділю 

жовтня); 

 - 140 років від дня народження Є.А. Кирилова, українського 

фізика (1883-1964). 

9 - Всесвітній день пошти (відзначається з 1957 р. за рішенням 

Всесвітнього поштового союзу). 

10 - Всесвітній день психічного здоров’я (відзначається з 1992 р. 

за рішенням Всесвітньої організації охорони здоров’я); 

 - День працівників стандартизації та метрології (відзначається 

згідно з указом Президента України від 8 жовтня 2002 р.           

№ 910/2002); 

 - 110 років від дня народження Клода Сімона, французького 

письменника, лауреата Нобелівської премії з літератури 

(1985) (1913-2005). 

11 - Міжнародний день дівчат (відзначається з 2011 р. за 

рішенням Генеральної Асамблеї ООН); 

 - 140 років від дня народження М.Ф. Бринського, українського 

скульптора (1883-1957). 

12 - 120 років від дня народження Я.В. Майстренка, українського 

прозаїка, драматурга, перекладача (1903-1987). 

14 - День захисників і захисниць України (відзначається згідно з 

указом Президента України від 14 жовтня 2014 р. 

№ 806/2014); 
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 - День Українського козацтва (відзначається згідно з указом 

Президента України від 7 серпня 1999 р. № 966/99);  

 - 120 років від дня народження М.О. Бірюкова, українського 

письменника (1903-1966); 

 - 80 років від дня народження Р.О. Кириченко, української 

співачки (1943-2005). 

15 - Всесвітній день сільських жінок (відзначається за 

ініціативою Фонду Всесвітнього саміту жінок); 

 - Міжнародний день білої тростини (відзначається з 1970 р. за 

ініціативою Міжнародної федерації сліпих); 

 - День працівників харчової промисловості (відзначається 

згідно з указом Президента України від 8 серпня 1995 р. 

№ 714/95 у третю неділю жовтня); 

 - 190 років від дня народження П.Я. Литвинової, української 

письменниці, фольклористки (1833-1904). 

16 - Всесвітній день продовольства (відзначається з 1979 р. за 

рішенням Продовольчої та сільськогосподарської організації 

ООН); 

 - 160 років від дня народження  Джозефа Остіна Чемберлена, 

британського державного та політичного діяча, лауреата 

Нобелівської премії миру (1925) (1863-1937); 

 - 145 років від дня народження В.В. Кобринського, 

українського мистецтвознавця, етнографа (1873-1958); 

 - 135 років від дня народження Юджина О’Ніла, 

американського драматурга, лауреата Нобелівської премії з 

літератури (1936) (1888-1953). 

18 - 155 років від дня народження Є.І. Ярошинської, української 

письменниці, педагога (1868-1904). 

20 - 140 років від дня народження Я.С. Степового, українського 

композитора, громадського діяча (1883-1921). 

21 - День працівників целюлозно-паперової промисловості 

(відзначається згідно з указом Президента України від 

1 жовтня 2008 р. № 885/2008 у третю суботу жовтня); 
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 - 190 років від дня народження Альфреда Бернхарда Нобеля, 

шведського інженера-хіміка (1833-1896). 

23 - Міжнародний день шкільних бібліотек (відзначається з 

1999 р. за ініціативою ЮНЕСКО у четвертий понеділок 

жовтня); 

 - 150 років від дня народження М.Є. Софронова, українського 

вченого, агронома (1873-1944); 

 - 130 років від дня народження П.О. Козицького, українського 

композитора (1893-1960). 

24 - День Організації Об’єднаних Націй (відзначається у день 

вступу в силу Статуту ООН); 

 - 85 років з дня заснування Спілки художників України (1938). 

25 - Міжнародний день боротьби жінок за мир (відзначається з 

1980 р. за рішенням Міжнародної демократичної федерації 

жінок); 

 - Європейський день цивільного права (відзначається з 2003 р. 

за ініціативою Європейської комісії і Ради Європи); 

 - 185 років від дня народження Жоржа Бізе, французького 

композитора (1838-1875). 

27 - Всесвітній день аудіовізуальної спадщини (відзначається з 

2005 р. за рішенням ЮНЕСКО); 

 - 165 років від дня народження Теодора Рузвельта, 

американського державного діяча, лауреата Нобелівської 

премії миру (1906) (1858-1919). 

28 - Міжнародний день анімації (відзначається з 2002 р. за 

ініціативою Міжнародної Асоціації анімаційного кіно); 

 - День визволення України від фашистських загарбників. 

29 - День автомобіліста і дорожника (відзначається згідно з 

указом Президента України від 13 жовтня 1993 р. № 452/93 в 

останню неділю жовтня); 

 - День військового фінансиста України (заснований у 1999 р. 

згідно з наказом міністра оборони України); 

 - 125 років від дня народження Т.Д. Лисенка, українського 

біолога, агронома (1898-1976). 
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31 - Всесвітній день міст (відзначається з 2014 р. за рішенням 

Генеральної Асамблеї ООН); 

 - Міжнародний день економії (відзначається з 1989 р. за 

рішенням Генеральної Асамблеї ООН); 

 - 170 років вiд дня народження М.І. Кибальчича, українського 

винахідника (1853-1881). 

   

  Листопад 
1 - 125 років від дня народження Д.І. Бедзика, українського 

письменника (1898-1982). 

2 - Всесвітній день філософії (відзначається з 2002 р. за 

рішенням ЮНЕСКО у перший четвер листопада); 

 - 145 років від дня народження А.І. Монастирського, 

українського живописця (1878-1969); 

 - 115 років від дня народження І.З. Бойка, українського 

письменника, бібліографа (1908-1970). 

3 - День інженерних військ (відзначається згідно з указом 

Президента України від 27 жовтня 1999 р. № 1399/99); 

 - День ракетних військ і артилерії (відзначається згідно з 

указом Президента України від 31 жовтня 1997 р.                                  

№ 1215/97); 

 - 125 років від дня народження Д.Н. Фальківського 

(Д.Н. Левчука), українського поета, перекладача (1898-1934). 

4 - День залізничника (відзначається згідно з указом Президента 

України від 11 грудня 2002 р. № 1140/2002); 

 - 135 років від дня народження Я.А. Мамонтова, українського 

письменника, педагога (1888-1940). 

5 - День працівника соціальної сфери (відзначається згідно з 

указом Президента України від 13 квітня 1999 р. № 374/99 у 

першу неділю листопада). 

7 - 110 років від дня народження Альберта Камю, французького 

письменника, лауреата Нобелівської премії з літератури 

(1957) (1913-1960). 
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9 - Всеукраїнський день працівників культури та майстрів 

народного мистецтва (відзначається згідно з указом 

Президента України від 30 грудня 2011 р. № 1209/2011); 

 - День української писемності та мови (відзначається згідно з 

указом Президента України від 6 листопада 1997 р. 

№ 1241/97). 

10 - Всесвітній день молоді (заснований у 1945 р. в день 

створення Всесвітньої федерації демократичної молоді); 

 - Всесвітній день науки (відзначається з 2002 р. за ініціативою 

ЮНЕСКО); 

 - 120 років від дня народження Т.Г. Масенка, українського 

поета, перекладача (1903-1970). 

11 - 160 років від дня народження Поля Синьяка, французького 

художника (1863-1935). 

12 - День виноградаря і винороба (відзначається згідно з указом 

Президента України від 22 вересня 2020 р. № 403/2020 у 

другу неділю листопада); 

 - 115 років від дня народження Ханса Вернера Ріхтера, 

німецького письменника (1908-1993). 

13 - 110 років від дня народження Г.Л. Жуковського, 

українського композитора (1913-1976). 

14 - Міжнародний день логопеда (відзначається з 2004 р.). 

15 - Міжнародний день відмови від паління (відзначається з 

1977 р. за ініціативою Американського онкологічного 

товариства); 

 - 100 років від дня народження І.Г. Побірченка, українського 

правознавця, громадського діяча (1923-2012). 

16 - Міжнародний день толерантності (відзначається з 1995 р. за 

ініціативою ЮНЕСКО); 

 - День працівників радіо, телебачення та зв’язку 

(відзначається згідно з указом Президента України від 11 

листопада 1994 р. № 667/94); 

 - 155 років від дня народження Б.О. Кістяківського 

українського філософа права, соціолога, громадського діяча 
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(1868-1920). 

17 - Міжнародний день студентів (відзначається з 1946 р. за 

ініціативою Всесвітнього конгресу студентів). 

18 - День сержанта Збройних Сил України (відзначається згідно з 

указом Президента України від 19 квітня 2019 р. 

№ 153/2019). 

19 - Всесвітній день іммігранта (відзначається з 1990 р. за 

рішенням ООН у день прийняття Міжнародної конвенції про 

захист прав усіх трудящих-іммігрантів і членів їх сімей у 

третю неділю листопада); 

 - День працівників гідрометеорологічної служби 

(відзначається згідно з указом Президента України від 

11 березня 2003 р. № 208/2003); 

 - День працівників сільського господарства (відзначається 

згідно з указом Президента України від 7 жовтня 1993 р. 

№ 428/93 у третю неділю листопада); 

 - День скловиробника (відзначається згідно з указом 

Президента України від 9 грудня 2003 р. № 1417/2003). 

20 - Всесвітній день дитини (відзначається в день прийняття 

Декларації прав дитини (1959) та Конвенції ООН про права 

дитини (1989). 

21 - Всесвітній день телебачення (відзначається з 1996 р. за 

рішенням Генеральної Асамблеї ООН); 

 - День Гідності та Свободи (відзначається згідно з указом 

Президента України від 13 листопада 2014 р. № 872/2014); 

 - День Десантно-штурмових військ Збройних Сил України 

(відзначається згідно з указом Президента України від 21 

листопада 2017 р. № 380/2017). 

23 - 120 років від дня народження О.Г. Івченка, українського 

конструктора авіаційних двигунів (1903-1968). 

24 - 135 років від дня народження Дейла Карнегі, американського 

письменника, психолога (1888-1955). 

25 - Міжнародний день боротьби за ліквідацію насильства у 

відношенні до жінок (запроваджений за рішенням 
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Генеральної Асамблеї ООН у 1999 р.); 

 - День пам'яті жертв голодоморів (відзначається згідно з 

указом Президента України від 21 травня 2007 р. № 431/2007 

у четверту суботу листопада); 

 - 185 років від дня народження І.С. Нечуя-Левицького, 

українського письменника (1838-1918). 

26 - Всесвітній день інформації (запроваджений у 1994 р. 

Міжнародною академією інформатизації). 

27 - 160 років від дня народження О.Ю. Кобилянської, 

української письменниці (1863-1942). 

28 - День працівника системи фінансового моніторингу 

(відзначається згідно з указом Президента України від 28 

листопада 2020 р. № 523/2020). 

29 - 245 років від дня народження Г.Ф. Квітки-Основ’яненка 

(Г.Ф. Квітки), українського письменника (1778-1843). 

30 - Міжнародний день захисту інформації (відзначається з 

1988 р. за ініціативою Асоціації комп’ютерного обладнання 

США); 

 - 120 років від дня народження О.І. Костельника, українського 

письменника, фольклориста (1903-1936). 

   

  Грудень 
1 - Всесвітній день боротьби зі СНІДом (проголошений у 

1988 р. Всесвітньою організацією охорони здоров’я); 

 - День працівників прокуратури (відзначається згідно з указом 

Президента України від 2 листопада 2000 р. № 1190/2000); 

 - 110 років від дня народження П.М. Воронька, українського 

поета, публіциста, лауреата Державної премії Української 

РСР імені Т.Г. Шевченка (1972) (1913-1988); 

 - 110 років від дня народження Г.І. Майбороди, українського 

композитора, лауреата Республіканської премії ім.                                           

Т. Шевченка (1963) (1913-1992). 

2 - 170 років від дня народження Г.К. Ходоровського, 

українського піаніста, композитора, педагога (1853-1927). 
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3 - Міжнародний день інвалідів (відзначається з 1992 р. за 

рішенням Генеральної Асамблеї ООН); 

 - 150 років від дня народження О.А. Терлецького, 

українського громадського діяча, історика, педагога (1873-

1958). 

5 - Міжнародний день волонтера (відзначається з 1995 р. за 

рішенням Генеральної Асамблеї ООН); 

 - День працівників статистики (відзначається згідно з указом 

Президента України від 2 грудня 2002 р. № 1120/2002); 

 - 145 років від дня народження Олександра Олеся 

(О.І. Кандиби), українського поета (1878-1944). 

6 - День Збройних Сил України (відзначається згідно з 

постановою Верховної Ради України від 19 жовтня 1993 р.                       

№ 3528-XII); 

 - 120 років від дня народження М.Ф. Колесси, українського 

композитора, диригента (1923-2006); 

 - 110 років від дня народження М.М. Амосова, українського 

лікаря, вченого, громадського діяча (1913-2002). 

7 - Міжнародний день цивільної авіації (відзначається з 1994 р. 

за рішенням Міжнародної організації цивільної авіації); 

 - День місцевого самоврядування (відзначається згідно з 

указом Президента України від 25 листопада 2000 р. 

№1250/2000); 

 - 135 років від дня народження Л.С. Лепкого, українського 

письменника, видавця (1888-1971). 

8 - 155 років з дня заснування у Львові громадської організації 

культурно-освітянського спрямування «Просвіта» (нині – 

Всеукраїнське товариство «Просвіта» імені Тараса 

Шевченка) (1868). 

9 - Міжнародний день боротьби з корупцією (відзначається з 

2005 р. за рішенням Генеральної Асамблеї ООН); 

 - 160 років від дня народження Б.Д. Грінченка, українського 

письменника, вченого, громадського діяча (1863-1910). 
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10 - Всесвітній день прав людини (відзначається з 1950 р. у день 

прийняття Загальної декларації прав людини); 

 - Всесвітній день футболу (відзначається за рішенням 

Генеральної Асамблеї ООН); 

 - День благодійництва (відзначається згідно з указом 

Президента України від 13 грудня 2007 р. № 1220/2007 у 

другу неділю грудня); 

 - День програміста (відзначається в день народження першої 

програмістки Ади Августи Байрон Кінг); 

 - 75 років з дня прийняття Генеральною Асамблеєю ООН 

Загальної декларації прав людини (1948). 

11 - Міжнародний день гір (відзначається з 2003 р. за рішенням 

Генеральної Асамблеї ООН); 

 - 180 років від дня народження Роберта Коха, німецького 

мікробіолога, лауреата Нобелівської премії з фізіології та 

медицини (1905) (1843-1910). 

12 - День сухопутних військ України (відзначається згідно з 

указом Президента України від 18 жовтня 1997 р. 

№  1167/97); 

 - 95 років від дня народження Л.Ф. Бикова, українського 

актора, режисера (1928-1979). 

13 - 150 років з дня створення Літературного товариства ім. 

Т. Шевченка (тепер – Наукове товариство ім. Шевченка) 

(1873); 

 - 130 років від дня народження Миколи Хвильового 

(М.Г. Фітільова), українського письменника (1893-1933); 

 - 95 років від дня народження Є.О.Сверстюка, українського 

письменника, філософа, лауреата Державної премії України 

імені Т.Г. Шевченка (1995) (1928-2014). 

14 - День вшанування учасників ліквідації наслідків аварії на 

Чорнобильській АЕС (відзначається згідно з указом 

Президента України від 10 листопада 2006 р. № 945/2006). 

15 - Міжнародний день чаю (запроваджений на Всесвітньому 

громадському форумі в Індії у 2004 р.); 
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 - День працівників суду (відзначається згідно з указом 

Президента України від 8 грудня 2000 р. № 1318/2000). 

17 - День працівника виконавчої служби (відзначається згідно з 

указом Президента України від 22 липня 2009 р. 

№ 569/2009); 

 - 115 років від дня народження Юрія Шереха 

(Ю.В. Шевельова), українського мовознавця, літературного 

критика, лауреата Національної премії України імені Тараса 

Шевченка (2000) (1908-2002). 

18 - Міжнародний день мігранта (відзначається за рішенням 

Генеральної Асамблеї ООН з 2000 р.). 

19 - День адвокатури (відзначається згідно з указом Президента 

України від 2 грудня 2002 р. 1121/2002); 

 - 150 років від дня народження М.Г. Філянського, 

українського поета (1873-1938). 

20 - Міжнародний день солідарності людей (відзначається з 

2006 р. за рішенням Генеральної Асамблеї ООН). 

22 - День енергетика (відзначається згідно з указом Президента 

України від 12 листопада 1993 р. № 522/93); 

 - День працівників дипломатичної служби (відзначається 

згідно з указом Президента України від 21 листопада 2005 р. 

№ 1639/2005); 

 - 190 років від дня народження Марка Вовчка 

(М.О. Вілінської-Маркович), української письменниці (1833-

1907); 

 - 165 років від дня народження Джакомо Пуччіні, італійського 

композитора (1858-1924). 

23 - 135 років від дня народження Фрідріха Вольфа, німецького 

письменника, драматурга (1888-1953). 

24 - День працівників архівних установ (відзначається згідно з 

указом Президента України від 30 жовтня 1998 р. 

№ 1200/98); 

 - 225 років від дня народження Адама Міцкевича, польського 

поета (1798-1855); 
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 - 155 років від дня народження О.О. Потебні, українського 

вченого в галузі електротехніки (1868-1935). 

25 - 175 років від дня народження О.І. Левицького, українського 

історика, правознавця (1848-1922). 

26 - 125 років від дня народження Є.П. Плужника, українського 

письменника (1898-1936). 

28 - Міжнародний день кіно (відзначається щорічно в день 

першого сеансу сінематографа братів Люмьєр) (1895). 

29 - 135 років від дня народження Галини Журби 

(Г.М. Домбровської), української письменниці (1888-1979). 

   

  Цього року виповнюється: 

 - 450 років із часу заснування Іваном Федоровим друкарні у 

М. Львові (1573); 

 - 315 років з дня Батуринської трагедії (1708); 

 - 100 років із часу утворення літературної організації «Гарт» 

(1923). 

  2023 рік проголошено: 

   Міжнародним роком проса (ООН). 

   

  У 2023 р. Всесвітньою столицею книги проголошено 

м. Аккру (Гана). 
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Тижні: 

   5-11 лютого (перший тиждень лютого) – Всесвітній 

тиждень гармонійних міжконфесійних відносин; 

   2-27 березня – Тиждень солідарності з народами, які 

борються проти расизму та расової дискримінації; 

   19-23 квітня – Глобальний тиждень грунтів; 

   24-30 квітня – Всесвітній тиждень імунізації (ВООЗ); 

   8-14 травня – Глобальний тиждень безпеки дорожнього 

руху ООН; 

   25-31 травня – Тиждень солідарності з народами 

несамокерованих територій; 

   1-7 серпня – Всесвітній тиждень грудного вигодовування 

(ВООЗ); 

   4-10 жовтня – Всесвітній тиждень космосу; 

   22-28 жовтня – Тиждень роззброєння; 

   10-16 листопада – Міжнародний тиждень науки та миру. 

   

  Десятиріччя: 

   2015-2024 – Десятиріччя стійкої енергетики для всіх; 

   2015-2024 – Міжнародне десятиріччя осіб африканського 

походження; 

   2016-2025 – Десятиріччя дій ООН з проблем харчування; 

   2019-2028 – Десятиліття ООН щодо сімейних 

фермерських господарств. 

 


