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Генеральна Асамблея ООН оголосила 2023 рік: 
  

 Міжнародним роком проса 

 
Десятиліття, проголошені ООН 

 

 2014 – 2024  -  Десятиліття сталої (стійкої) енергетики для всіх; 

 2015 – 2024  -  Десятиліття осіб африканського походження; 

 2016 – 2025  -  Десятиліття дій ООН з проблем харчування; 

 2018 – 2028  -  Десятиліття дій «Вода для сталого розвитку»; 

 2019 – 2028  -  Десятиліття ООН щодо сімейних фермерських господарств; 

 2021 – 2030  -  Десятиліття науки про океан в інтересах стійкого розвитку; 

 2021 – 2030  -  Десятиліття ООН по відновленню екосистем; 

 2022 – 2032  -  Міжнародне Десятиліття мов корінних народів; 

Тижні 

 5-11 лютого  – Всесвітній тиждень гармонійних міжконфесійних відносин; 

 2-27 березня – Тиждень солідарності з народами, які борються проти 
расизму та расової дискримінації; 

 19-25 березня – Міжнародний тиждень ввічливості на дорозі; 

 19-25 березня – Міжнародний тиждень здоров’я підлітків; 

 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. 

**** 
Всесвітня столиця книги 2023 року -  м. Аккра (Гана) 
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Визначні дати 2023 року в Україні 
 

 2023 рік – Рік безпеки і відновлення територій в Україні 
 

**** 
 450 років із часу заснування у Львові Іваном Федоровим друкарні (1573); 

 225 років із часу видання «Енеїди» Івана Котляревського (1798); 

 150 років із часу заснування у Львові Наукового товариства ім. Т.Г.Шевченка 
(початкова назва – Літературне товариство ім. Шевченка) (1873); 

 125 років із часу заснування Національного технічного університету України 
«Київський політехнічний інститут ім. Ігоря Сікорського» (1898); 

 100 років із часу початку політики «українізації» – заходів на підтримку 
розвитку української мови (1923). 

 

Дні пам’яті 
 

 90-ті роковини Голодомору 1932–1933 рр. в Україні (День пам’яті – 25. 11. 
2023). 

 
 

 

Січень 
 

1 Всесвітній день миру (започаткований Папою Римським Павлом VI, 

відзначається з 1969 р. за рішенням Генеральної Асамблеї ООН) 

* Новорічне свято 

* День Святого Петра Могили 

4 Всесвітній день азбуки Брайля (відзначається з 2019 р. за 
рішенням Генеральної Асамблеї ООН) 

 380 років від дня народження Ісаака Ньютона (1643—1727), 
англійського фізика, математика  

5 Міжнародний день скаутів (рух зародився завдяки генерал-майору 
Роберту Бейден-Павеллу. Перший табір для скаутів заснували у 
1907 р. у Великобританії) 

6 Святвечір. Багата кутя 

7 Різдво Христове 

* 170 років від дня народження Миколи Миколайовича Аркаса 
(старший) (1853–1909), українського композитора, історика, 
мецената, культурно-освітнього та громадського діяча  
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11 Всесвітній день «Дякую» (відзначається за рішенням Генеральної 
Асамблеї ООН та ЮНЕСКО) 

12 День Українського Політв’язня (відзначається з 1975 р. за 
пропозицією В’ячеслава Чорновола)  

* 150 років від дня народження Василя Григоровича Кричевського 
(1873–1952), українського художника, архітектора, графіка 

13 Щедра кутя 

14 Новий рік за старим стилем 

* День Святого Василія Великого (Василя) 

15 Всесвітній день снігу 

16 Всеукраїнський день пам’яті «кіборгів»  (встановлено за ініціативою 
українських воїнів, які 242 дні боронили Донецький аеропорт)  

16 Всесвітній день «The Beatles» (World Beatles Day) (Рішення ЮНЕСКО 

від 2001 р.) 

17 Міжнародний День дітей-винахідників 

18 Святвечір водохресний. Голодна кутя. 

19 Богоявлення Господнє. Водохреща 

20 Свято Іоанна Хрестителя 

21 Міжнародний день обіймів (відзначається з 1986 р.) 

22 День Соборності України (відзначається згідно з Указом Президента 
України № 871/2014 від 13.11.2014 р.) 

24 Міжнародний день освіти (відзначається з 2019 р. за рішенням 
Генеральної Асамблеї ООН) 

25 Тетянин день. День студентів 

26 Міжнародний день митника (відзначається з 1983 р. у день 
проведення першої  сесії  Ради митного  співробітництва у 1953 р.) 

27 Міжнародний день пам’яті жертв Голокосту (відзначається щорічно з 
2006 р., відповідно до рішення Генеральної Асамблеї ООН у день  

визволення в’язнів нацистського концтабору «Аушвітц») 

29 День пам’яті героїв Крут (відзначається щорічно згідно з Указом 
Президента «Про вшанування подвигу Героїв Крут» № 1188/2008 
від 22.12.2008 р.) 

31 Міжнародний  день  ювеліра (запроваджений у 2008 р. на фестивалі 
молодих ювелірів у м. Ташкенті) 

 

  Лютий 
 

2 Всесвітній день водно-болотних угідь (відзначається щорічно згідно з 
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Конвенцією, підписаною 2.02.1971 р. у м. Рамсар (Іран)) 

* День бабака 

4 Всесвітній день боротьби проти раку (відзначається щорічно, 
проголошено Міжнародним союзом по боротьбі з онкологічними 
захворюваннями (Міжнародний союз проти раку - UICC)) 

6 Міжнародний день бармена (відзначається  у День святого Аманда 
– покровителя виноробів і рестораторів) 

* Всесвітній день без мобільного телефону (ідея дня належить 
французькому письменнику Філу Марсо, відзначається з 2001р.) 

10 250 років від дня народження Василя Назаровича Каразіна (1773-
1842), українського вченого, винахідника освітнього і громадського 
діяча, публіциста 

11 Міжнародний  день жінок та дівчат у науці (відзначається щорічно за 
підтримки ЮНЕСКО та спеціальної структури ООН з питань 
ґендерної рівності та розширення прав і можливостей жінок згідно 

резолюції (A/RES/70/212 від 22.12.2015 р. ))  

12 День Червоної Руки (відзначається на рівні ООН з 2002 року як день 
пам'яті дітей-солдатів, яких втягують до участі у війнах і 
збройних конфліктах) 

13 Всесвітній день радіо (відзначається щорічно з ініціативи ЮНЕСКО 
з 2011 р.) 

14 День Святого Валентина. Міжнародний день закоханих 

* Всесвітній день дарування книг (International Book Giving Day) (це 
добровільна ініціатива, започаткована у 2012 р. американкою Еммі 

Бродмур) 

* День безпечного Інтернету (відзначається щорічно з 2004 р. у  
другий вівторок місяця за ініціативою європейських некомерційних 
організацій) 

15 День вшанування учасників бойових дій на території інших держав 
(відзначається в Україні згідно з Указом Президента № 180/2004 від 
11.02.2004 р.)  

* Стрітення Господнє 

* Міжнародний день онкохворої дитини (Проголошено Міжнародним 
товариством дитячих онкологів і за ініціативою Міжнародної 
конференції організацій батьків дітей хворих на онкологічні 
захворювання) 

16 День військового журналіста України (відзначається щорічно згідно з 
наказом  Міністра  оборони  України  від  14.02.2018  р. № 63) 

 День єднання (відзначається згідно з  указом Президента України 
№53/2022 від 14.02.2022 р.) 

https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9C%D1%96%D0%B6%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%BE%D1%8E%D0%B7_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B8_%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%83&action=edit&redlink=1
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D0%9D%D0%95%D0%A1%D0%9A%D0%9E
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%9E%D0%9D-%D0%96%D1%96%D0%BD%D0%BA%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%9E%D0%9D-%D0%96%D1%96%D0%BD%D0%BA%D0%B8
https://www.dilovamova.com/index.php?page=10&event=14959
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* 210 років від дня народження Семена Степановича Гулака-
Артемовського (1813–1873), українського оперного співака, 
композитора, актора, драматурга, автора першої української опери 
«Запорожець за Дунаєм» 

17 День спонтанного прояву доброти (започатковано у 1995 р. в 
американському містечку Денвері (штат Колорадо)) 

* 160 років  з  дня заснування Міжнародного комітету Червоного 
Хреста (1863) 

19 550 років від дня народження Миколая Коперника (1473–1543), 

польського та німецького астронома, математика 

20 Всесвітній день соціальної справедливості (відзначається з 2009 р. 
за рішенням Генеральної Асамблеї ООН A/RES/62/10 від 18.12.2007 
р.) 

* День соціальної справедливості (відзначається щорічно згідно з 
Указом Президента № 1021/2001 від 04.11. 2011 р.) 

*  День Героїв Небесної Сотн (відзначається щорічно згідно з Указом  
Президента № 69/2015 від 11.02. 2015 р.)  

21 Міжнародний день рідної мови (відзначається щорічно з 2000 р. 
Проголошено на ХХХ сесії  Генеральної конференції ЮНЕСКО)  

26 День спротиву окупації Криму та Севастополя (відзначається 
щорічно згідно з Указом Президента № 58/2020 від 26.02.2020 р.) 

* 90 років від дня народження Любомира Гузара (1933–2017), 

українського релігійного діяча, патріарха-предстоятеля Української 
Греко-Католицької Церкви, священика, єпископа, кардинала, 
Верховного архієпископа Львівського, Києво-Галицького, 
архієпископа-емерита 

 
Березень 

1 105 років з часу прийнятя Українською Центральною радою закону 
про Державний герб УНР (тризуб), грошову систему, громадянство 
(1918) 

* Всесвітній день імунітету (відзначається щорічно за ініціативи 
ВООЗ) 

* Всесвітній день цивільної оборони (відзначається щорічно відповідно 
до рішення Генеральної Асамблеї Міжнародної організації цивільної 
оборони з 1990 р.) 

* Всесвітній день читання вголос (подія започаткована міжнародним 
освітнім проєктом «LitWorld» у 2010 р., відзначається у першу 
середу березня) 

3 Всесвітній день письменника (відзначається щорічно відповідно до 
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рішення 48-го конгресу Міжнародного Пен – клубу з 1986 р.) 

* Всесвітній день дикої природи (відзначається щорічно відповідно до 
рішення 68-ї Сесії Генеральної Асамблеї ООН (A/RES/68/205 від 
20.12. 2013 р.)  

* 200 років від дня народження Костянтина Дмитровича Ушинського 
(1823–1870), українського педагога, реформатора шкільної освіти 

5 120 років від дня народження Наталі Львівни Забіли (1903–1985), 
української письменниці, поетеси, перекладачки і популяризаторки 
в Україні дитячої літератури інших народів 

7 Всесвітній день дитячого телебачення і радіомовлення 

(започатковано ЮНІСЕФ у 1994 р. в Каннах. Датою святкування 
обрали 7 березня лише у 2009 р.) 

8 Міжнародний день боротьби за права жінок і міжнародний мир 
(проголошений генеральною Асамблеєю ООН (А/RES/32/142 від 
16.12.1977 р.))  

9 День народження Тараса Григоровича Шевченка (1814—1861), 
українського поета, художника, мислителя  

* Міжнародний день ді-джея (відзначається щорічно за ініціативи 
фонду World DJ Fund і організації Nordoff Robbins Music Therapy, яка 
використовує музику для лікування дітей і дорослих) 

11 День землевпорядника (відзначається у другу суботу березня згідно з 
указом Президента України від 11.12.1999 р. №  1556/1999 р.)     

12 160 років від  дня народження Володимира Івановича 
Вернадського (1863 –1945), українського вченого – енциклопедиста, 
засновника геохімії, біохімії, радіогеології, організатора і першого 

президента Української Академії наук, засновника Національної 
бібліотеки Української Держави (нині – Національна бібліотека 
України імені В.І. Вернадського)  

14 День українського добровольця (відзначається щорічно згідно з 
постановою  Верховної  Ради  України  від  17.01.2017  р. № 1822-
VIII) 

15 Всесвітній день захисту прав споживачів (відзначається з 1962 р., 
офіційно – з 1983 р. за рішенням Генеральної Асамблеї ООН) 

17 Міжнародний день сну (відзначається у п'ятницю березня, перед 

днем весняного рiвнодення у рамках проєкту Всесвітньої організації 
охорони здоров'я (ВООЗ) з проблем сну і здоров'я) 

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 у третю неділю березня 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%9E%D0%9E%D0%97
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%9E%D0%9E%D0%97
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%BD
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%27%D1%8F
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згідно з указом Президента України від 19.05.1995 р. № 385/95) 

20 Міжнародний день щастя  (згідно Резолюції ООН A/RES/66/281 від 
28.06.2012 р.) 

* Міжнародний день астрології (неофіційне свято, відзначається 
астрологами та ентузіастами в день весняного  рівнодення) 

* Всесвітній день Землі (відзначається з 1971 р. за  рішенням   
Генеральної Асамблеї ООН   в   день   весняного рівнодення) 

* Міжнародний день французької мови (свято засновано ООН  - для 
святкування багатомовності та культурного різноманіття, а 
також для сприяння рівноправному використанню всіх шести 
офіційних мов ООН) 

* Всесвітній день казок (свято виникло за ініціативи Швеції в 1991 р.) 

* Всесвітній день горобця (за ініціативи індійських і британських 
орнітологів) 

21 Всесвітній день поезії  (Ініціатива ЮНЕСКО, ухвалена на 30-й сесії 
1999 р.) 

* Міжнародний день боротьби за ліквідацію расової дискримінації 
(відзначається щорічно відповідно до рішення Генеральної Асамблеї 
ООН (A/RES/2142 (ХХІ) від 26.10.1966 р.)  

* Міжнародний день лісів (відзначається щорічно відповідно до 
рішення Генеральної Асамблеї ООН (A/RES/67/200 від 14.02.2013 р.))  

* Міжнародний день лялькаря (відзначається з 2003 р. за ініціативою 
Міжнародного союзу діячів театру ляльок) 

* Всесвітній день людини з синдромом Дауна (відзначається щорічно 
відповідно до рішення Генеральної Асамблеї ООН (A/RES/66/149 від 
29.02.2012 р.)) 

22 Всесвітній день водних ресурсів (відзначається з 1992 р. за 
рішенням Конференції ООН з навколишнього середовища) 

23 Всесвітній день метеорології (відзначається з 1961 р. у день, коли   
набрала чинність Конвенція про заснування Всесвітньої 
метеорологічної організації (1950)) 

24 Всесвітній день боротьби із захворюванням на туберкульоз   

(ініціатива ВООЗ, запроваджена у 1993 р.) 

* Всеукраїнський день боротьби із захворюванням на туберкульоз 

(відзначається щорічно згідно указу Президента України № 290 від 
22.03.2002 р.) 

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 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D1%96%D0%B7%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F_%D0%9E%D0%B1%27%D1%94%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D0%9D%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%B9
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C
https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9A%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B5_%D1%80%D1%96%D0%B7%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D1%96%D1%82%D1%82%D1%8F&action=edit&redlink=1
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проблем Планети (Україна приєдналася до всесвітньої кампанії у 
2009 р.; проходить  в останню суботу березня) 

* День служби безпеки України (відзначається щорічно згідно з указом  
Президента України від 22.03.2001 р. № 193/2001) 

26 День Національної гвардії України (відзначається щорічно згідно з 
Указом Президента № 148/2015 від 18.03.2015 р.) 

27 Міжнародний день театру  (запроваджений у 1961 р. на IX Конгресі 
Міжнародного інституту театру при ЮНЕСКО) 

27-31 Всеукраїнський тиждень дитячого читання  

31 150 років від дня народження Миколи Івановича Міхновського 
(1873–1924), громадського та політичного діяча, юриста, публіциста, 
учасника боротьби за незалежність України у ХХ ст.  

 
Квітень 

 

1 День сміху (Неофіційне свято, відзначається у багатьох країнах 
світу)  

* Міжнародний день птахів (запроваджений ЮНЕСКО у день 
підписання   Міжнародної конвенції про охорону птахів у 1906 р.)  

2 Міжнародний день дитячої книги (відзначається з 1967 р. за 
рішенням Міжнародної ради з дитячої книги в день народження Г.К. 
Андерсена) 

* Всесвітній день поширення інформації про проблему аутизму 
(відзначається щорічно відповідно до рішення Генеральної Асамблеї 
ООН (A/RES/62/139 від 18.12.2007 р.))  

* День геолога (відзначається щорічно у першу неділю квітня згідно з 
Указом Президента № 110/95 від 7.02.1995 р.)  

3 Україна приєдналася до Статуту ВООЗ (1948) 

4 Міжнародний день просвіти з питань мінної небезпеки і допомоги в 
діяльності, пов’язаної з розмінуванням (відзначається щорічно за 
ініціативою Генеральної Асамблеї ООН. Резолюція № A/RES/60/97 
від 8.12.2005 р.) 

* Міжнародний день бродячих тварин (метою дня є привернення уваги 

суспільства до проблеми безпритульності, залучення до піклування 
про таких тварин, сприяння зменшенню кількості бродячих собак 
методом стерилізації, розвитку притулків для тварин та 
заохоченням людства до взяття собак та кішок з вулиці, а не в 
заводчиків) 

* Міжнародний день Інтернету (започатковано Папою Римським 
Іоанном Павлом II у 1998 р.) 

* День веб-майстра (професійне свято) 
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* День створення НАТО (1949) 

6 Міжнародний день спорту на благо миру та розвитку (відзначається 
щорічно відповідно до рішення Генеральної Асамблеї ООН 
(A/RES/67/296 від 23.08.2013 р.) 

* Міжнародний день мультфільмів (відзначається з 2002 р. за 
ініціативою Міжнародної асоціації анімаційного кіно) 

7 Всесвітній день здоров’я (відзначається щорічно в день набуття 
чинності Статуту ВООЗ (WHA/A.2/Res.35) (1948)  

* Благовіщення Пресвятої Богородиці 

9 Вербна неділя 

11 Міжнародний день визволення в’язнів фашистських концтаборів 
(відзначається щорічно за ініціативою ООН) 

12 Міжнародний день польоту людини в космос (відзначається щорічно 
відповідно до рішення Генеральної Асамблеї ООН (A/RES/65/271 від 

07.04.2011 р.))  

* Всесвітній день авіації і космонавтики (відзначається щорічно за 
рішенням Міжнародної авіаційної федерації (ФАІ)) 

* Всесвітній день рок-н-ролу (Неофіційне свято) 

* День працівників ракетно-космічної галузі України (відзначається 
щорічно згідно з Указом Президента № 230/97 від 13.03.1997 р.) 

* День скаута в Україні (вперше про відзначення 100-ліття укр. 
скаутського руху на державному рівні було згадано в Указі 
Президента України від 28.03.2008 р. № 279/2008 «Про заходи 

сприяння розвитку пластового (скаутського) руху в Україні») 

15 Міжнародний день культури (відзначається з 1999 р. у день 
підписання в 1935 р. Договору про міжнародні норми охорони 
культурних цінностей – Пакту Реріха) 

 День довкілля (відзначається щорічно у третю суботу квітня 
згідно з Указом Президента № 855/98 від 6.08.1998 р.) 

 День екологічних знань (відзначається з 1992 р. за рішенням 
Генеральної Асамблеї ООН) 

16 Великдень 

17 День пожежної охорони (відзначається щорічно згідно з Указом 
Президента № 555/2013 від 11.10.2013 р.) 

18-22 Дні заповідників і національних парків 

18 Міжнародний день пам’яток і визначних місць (заснований 
Асамблеєю Міжнародної ради з питань охорони пам’яток і 
визначних місць (ІКОМОС) при ЮНЕСКО, відзначається щорічно з 
1984 р.)  
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* День пам’яток історії та культури (відзначається щорічно згідно з 
Указом Президента № 1062/99 від 23.08.1999 р.) 

20 Міжнародний день китайської мови. День китайської мови 
в ООН (відзначається з 2010 р., встановлений на честь Цан Цзє – 
основоположника китайської писемності) 

21 Всесвітній день творчості та інноваційної діяльності (відзначається 

щорічно відповідно до рішення Генеральної Асамблеї ООН 
(A/RES/71/284 від 27.04.2017р.))  

22 Міжнародний день Матері-Землі (відзначається щорічно відповідно 
до рішення Генеральної Асамблеї ООН (A/RES/63/278 від 22.04.2009 
р.)) 

23 Всесвітній день книги й авторського права (відзначається з 1996 р. за 
рішенням ЮНЕСКО в день смерті В. Шекспіра та М. Сервантеса) 

* Міжнародний день англійської мови. День англійської мови в ООН 
(відзначається з 2010 р. у день смерті Вільяма Шекспіра) 

* Міжнародний день іспанської мови. День іспанської мови 
в ООН (відзначається з 2010 р. у день смерті Мігеля Сервантеса) 

* Всеукраїнський день психолога (Професійне свято) 

24 Міжнародний день солідарності молоді (відзначається з 1955 р. за 
рішенням Всесвітньої федерації демократичної молоді) 

26  Всесвітній день інтелектуальної власності (відзначається щорічно 
згідно рішення Генеральної асамблеї Всесвітньої організації 
інтелектуальної власності (ВОІВ))  

 Міжнародний день пам’яті жертв радіакційних аварій і катастроф 

(відзначається щорічно відповідно до рішення Генеральної Асамблеї 
ООН) 

* День Чорнобильської трагедії (1986) (відзначається щорічно згідно з 
Указом Президії Верховної Ради УРСР № 8985-XI від 29.03.1990 р.) 

28 Всесвітній день охорони праці (відзначається за ініціативи 
Міжнародної організації праці щорічно з 2003 р.)  

 День охорони праці (відзначається в Україні щорічно згідно з Указом 
Президента № 685/2006 від 18.08.2006) 

29 Міжнародний день танцю (відзначається щорічно з 1982 р. за 
рішенням ЮНЕСКО в день народження Жана Жоржа Новера (1927–
1810), французького балетмейстера, реформатора і теоретика 
хореографічного мистецтва) 

30 Міжнародний день джазу (відзначається щорічно з 2012 р. за 
ініціативою ЮНЕСКО)  

* Всесвітній день споріднених міст (відзначається з 1963 р. за 
рішенням Всесвітньої федерації поріднених міст в останню неділю 
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квітня) 

* День прикордонника (відзначається щорічно згідно з Указом 
Президента №111/2018 від 27.04.2018 р.) 

 
Травень 

 

1 День міжнародної солідарності трудящих (заснований Конгресом II 
Інтернаціоналу у Парижі, 1889 р.) 

3 День Сонця (запроваджено у 1994 р. Міжнародним товариством 
сонячної енергії (МТСЕ)) 

* Всесвітній день свободи преси (відзначається щорічно відповідно до 
рішення Генеральної Асамблеї ООН (A/DEС/48/432 від 20.12.1993 р.)) 

4 День боротьби з цькуванням (ООН визнала епідемію залякування і 
цькування, яка буквально захоплює школи, і в 2012 р. оголосила 4 
травня - U.N. Anti-Bullying Day. У цей день в навчальних закладах 
рекомендується проводити кампанії – «Година проти ненависті») 

6 День піхоти (відзначається щорічно згідно з указом Президента 
України від 19.04.2019 р. № 152/2019) 

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) 

8-9 Дні пам’яті та примирення (проголошені Генеральною Асамблеєю 
ООН у 2004 р., до 60-ї річниці закінчення Другої світової війни в 
Європі) 

9 День Перемоги над нацизмом у Другій світовій війні (відзначається 
щорічно згідно з Указом Президента № 315-VIII від 09.04.2015 р.) 

* День Європи (відзначається з 1985 р. у день проголошення 
Декларації Шумана, який вважається одним із засновників 
Європейського Союзу) 

12 Всесвітній день медичних сестер (відзначається з 1971 р. за 
ініціативою Міжнародної ради медсестер у день народження 
англійської сестри милосердя Флоренс Найтінгейл) 

14 День матері (відзначається у другу неділю травня згідно з указом 
Президента України від 10.05.1999 р. № 489/1999)  

15 Міжнародний день сім’ї (відзначається щороку відповідно до рішення 
Генеральної Асамблеї ООН (А/RES/47/237 від 20.09.1993 р.)) 

* 150 років від дня народження Павла Петровича Скоропадського 
(1873–1945), українського державного, політичного діяча, 
воєначальника, гетьмана Української Держави  
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17 Всесвітній день телекомунікації 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 свято, відзначається у третій четвер 
травня) 

* День скорботи і пам’яті жертв депортації кримськотатарського народу 
(відзначається згідно з указом Президента України від 14.04.1994 р. 
№ 165/1994) 

* День резервіста України (відзначається згідно з указом Президента 
України від 19.04.2019 р. № 154/2019) 

20 День банківських працівників (відзначається згідно з указом 
Президента України від 6.03.2004 р. № 316/2004) 

* День Європи в Україні (відзначається у третю суботу травня 
згідно з указом Президента України від 19.04.2003 р. № 339/2003)  

* День науки (відзначається у третю субботу травня згідно з указом 
Президента України від 14.02.1997 р. № 145/1997)  

21 Всесвітній день культурного різноманіття в ім’я діалогу та розвитку 
(відзначається з 2003 р. за рішенням Генеральної Асамблеї ООН) 

* День пам’яті жертв політичних репресій (відзначається у третю 
неділю травня згідно з указом Президента України від 21.05.2007 р. 

№ 431/2007) 

* День пам’яті померлих від СНІДу (відзначається з 1983 р. у третю 
неділю травня за рішенням Всесвітньої організації охорони 

здоров’я) 

22 День Миколи Весняного 

* Міжнародний день біологічного розмаїття (відзначається з 2000 р. за 
рішенням Генеральної Асамблеї ООН) 

23 День морської піхоти України (відзначається згідно з указом 
Президента України від 23.05.2018 р. № 145/2018)  

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 29.04.2021 р. № 181/2021) 

* День філолога (професійне свято) 
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26 970 років від дня народження Володимира Всеволодовича 
Мономаха (1053–1125), Великого князя Київського, державного та 
політичного діяча Київської Русі 

27 День працівників видавництв, поліграфії і  книго розповсюдження 
(відзначається в останню суботу травня згідно з указом 
Президента України від 25.05.1999 р. № 563/99) 

28 День хіміка (відзначається в останню неділю травня згідно з указом 
Президента України від 7.05.1994 р. № 219/94) 

29 Міжнародний день миротворців ООН (відзначається з 2003 р. за 
рішенням Генеральної Асамблеї ООН у день початку першої 

миротворчої операції) 

31 Всесвітній день боротьби з тютюнопалінням (запроваджений 
у 1987 р. Всесвітньою організацією охорони здоров’я) 

 
Червень 

 

1 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 30.05.1998 р. № 568/1998) 

* Всесвітній день батьків (відзначається з 2013 р. за рішенням 
Генеральної Асамблеї ООН) 

4 Міжнародний день безвинних дітей -  жертв агресії (відзначається  
щорічно відповідно до рішення Надзвичайної спеціальної сесії 
Генеральної  Асамблеї  ООН  (A/RES/ES-7/8 від 19.08.1982 р.)) 

* День вшанування пам’яті дітей, які загинули внаслідок 
збройної агресії Російської Федерації проти України 
(відзначається згідно з постановою Верховної Ради України від  
1червня 2021 р. № 1490-IX) 

* День працівників водного господарства (відзначається у першу 
неділю червня згідно з указом Президента України від 18.03.2003 р.                      

№ 226/2003) 

* День працівників місцевої промисловості (відзначається у першу 
неділю червня згідно з указом Президента України від 20.08.2002 р. 
№ 726/2002) 

* 160 років із дня народження Владислава Городецького (повне ім'я – 
Лєшек Дезидерій Владислав Городецький) (1863–1930), архітектора, 
підприємця, мецената 

5 Всесвітній день охорони навколишнього середовища (відзначається 
з 1972 р. за рішенням Генеральної Асамблеї ООН)  

6 День журналіста (відзначається щорічно  згідно з указом 
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Президента 
України від 25.05.1994 р. № 251/94) 

7 Всесвітній день безпеки продуктів харчування (відзначається 
з 2019 р. за рішенням Генеральної Асамблеї ООН) 

8 Всесвітній день океанів (відзначається з 2009 р. за рішенням 
Генеральної Асамблеї ООН) 

9 Міжнародний день друзів (відзначається з 1935 р.) 

10 День працівників легкої промисловості (відзначається у другу неділю 
червня згідно з указом Президента України від 9.06.1994 р. № 
285/94)  

12 День працівників фондового ринку (відзначається згідно з указом 
Президента України від 11.03.2008 р. № 202/2008) 

* Всесвітній день боротьби з дитячою працею (відзначається з 
2002 р. за рішенням Міжнародної організації праці) 

14 Всесвітній день донора крові (відзначається з 2005 р. за рішенням 
Всесвітньої організації охорони здоров’я) 

15 Всесвітній день поширення інформації щодо зловживань стосовно 
літніх людей (відзначається з 2011 р. за рішенням Генеральної 
Асамблеї ООН) 

17 Всесвітній день боротьби з опустелюванням і засухами 
(відзначається з 1995 р. за рішенням Генеральної Асамблеї ООН) 

18 День медичного працівника (відзначається у третю неділю червня 
згідно з указом Президента України від 3.06.1994 р. № 281/94)  

* День батька (відзначається у третю неділю червня згідно з указом 
Президента України від 18.05.2019 р. № 274/2019)  

19 Всесвітній день дитячого футболу (ініціатива ООН для залучення 
молоді до спорту) 

* День фермера (відзначається згідно з указом Президента 
України від 18.06.2020 р. № 234/2020) 

20 Всесвітній день біженців (відзначається з 2001 р. за рішенням 
Генеральної Асамблеї ООН) 

21 Міжнародний день Йоги (відзначається з 2014 р. за рішенням 
Генеральної Асамблеї ООН) 

* Міжнародний день скейтбордингу скейтбордингу (відзначають 
щорічно відповідно до  рішення Міжнародної Асоціації Скейтборд 
Компаній) 

* День літнього сонцестояння 

22 День скорботи і вшанування пам’яті жертв війни в Україні 
(відзначається щорічно згідно з Указом Президента № 1245/2000 
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від 17.11.2000 р.) 

23 Міжнародний Олімпійський день (Святкується щорічно відповідно до 
рішення Міжнародного Олімпійського комітету) 

 День Державної служби ООН (відзначається з 2002 р. за 
рішенням Генеральної Асамблеї ООН) 

* День Державної служби України (відзначається згідно з указом 
Президента України № 291/2003 від 4.04.2003 р.) 

24 День молоді (встановлено на підтримку ініціативи 
молодіжних об'єднань і організацій України) 

25 Міжнародний день моряка (запроваджений у 2010 р. державами -
учасниками Міжнародної морської організації) 

* День митника України (відзначається щорічно згідно з Указом 
Президента України № 251/2020 від 25.06.2020 р.) 

* День молодіжних та дитячих громадських організацій (відзначається  

в останню неділю червня згідно з Указом Президента № 599/2008 
від 27.06.2008 р.) 

* День Організації Чорноморського Економічного Співробітництва 
(відзначається з 2021 р. за ініціативою Ради директорів ОЧЕС) 

27 Всесвітній день рибальства (відзначається з 1985 р. за 
рішенням Міжнародної конференції з регулювання та 
розвитку рибальства) 

28 День Конституції України (відзачається з 1996 р. на честь 
прийняття Верховною Радою України Конституції України, 
ст. 161) 

29 245 років тому засновано м. Херсон (1778) 

 
Липень 

 

1 Міжнародний день кооперативів (відзначається у першу субботу 
липня з 1995 р. за рішеням Генеральної Асамблеї ООН)  

 День архітектури України (відзначається згідно з указом Президента 
України від 17.06.1995 р. № 456/1995)  

2 День Військово-Морських сил Збройних сил України (відзначається у 
першу неділю липня згідно з указом Президента України від 
30.12.2011 р. № 1209/2011  

 Міжнародний день спортивного журналіста (відзначається з 
1995 р. за рішенням Міжнародної асоціації спортивної преси) 

* День податківця України (відзначається згідно з указом 
Президента України від 25.06.2020 р. № 252/2020) 

4 День судового експерта (відзначається щорічно згідно з указом 
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Президента України від 10.06.2009 р. № 424/2009) 

* День Національної поліції України (відзначається щорічно згідно з 
указом Президента України від 4.04.2018 р. № 97/2018) 

6 Всесвітній день поцілунку (відзначається з 1995 р. за рішенням 
Генеральної Асамблеї ООН) 

7 Свято Івана Купала 

* День працівника природно-заповідної справи (відзначається щорічно 
згідно з указом Президента України від 18.08.2009 р. № 629/2009) 

8 День родини (відзначається щорічно згідно з указом Президента 
України від 30.12.2011 р. № 1209/2011) 

9 День рибалки (відзначається у другу неділю липня згідно з указом 
Президента України від 22.06.1995 р. № 464/1995  

11 Всесвітній день народонаселення (відзначається з 1989 р. за 
рішенням Програми розвитку ООН (ПРООН) 

* Всесвітній день шоколаду (відзначається з 1995 р.) 

12 День Святих Першоверховних Апостолів Петра і Павла 

15 День українських миротворців (відзначається щорічно згідно з 
Постановою Верховної Ради України № 292-VІІ від 21.05.2013 р.) 

16 День працівників металургійної та гірничодобувної промисловості 
(відзначається у третю неділю липня згідно з указом Президента 
України від 27.06.2006 р. № 584/2006  

* День бухгалтера (відзначається згідно з указом Президента України 
від 20.04.2018 р. № 103/2018) 

17 День етнографа (відзначається на честь дня народження 
етнографа і мандрівника М. М. Миклухо-Маклая) 

19 День тренера (відзначається щорічно згідно з указом Президента 
України від 24.06.2021 р. № 263/2021) 

20 Міжнародний день шахів  (відзначається за рішенням Всесвітньої 
шахматної федерації з 1966 р.) 

* День шахів в Україні (відзначається щорічно згідно з Постановою 

Верховної Ради України № 3985-VI від 1.11.2011 р.) 

23 Всесвітній день китів і дельфінів (заснований у 1986 р. 
Міжнародною китовою комісією, яка запровадила заборону на 
китовий промисел) 

28 День Української Державності (відзначається щорічно згідно з 
Указом Президента №423/2021 від 24.08.2021 р.) 

* День Хрещення Київської Русі (відзначається щорічно  згідно з 
Указом Президента № 668/2008 від 25.07.2008 р.) 
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29 День Сил спеціальних операцій Збройних сил України (відзначається 
згідно з указом Президента України від 26.07.2016 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. відповідно до 
рішення Генеральної Асамблеї ООН) 

* День працівників торгівлі (відзначається щорічно в останню неділю 
липня згідно з Указом Президента  № 427/95 від 5.06.1995 р.) 

 
Серпень 

 

6 Всесвітній день боротьби за заборону ядерної зброї (День 
Хіросіми) 

* День Повітряних сил Збройних сил України (відзначається у першу 
неділю серпня згідно з указом Президента України від 27.06.2007 р. 
№ 579/2007) 

8 День військ зв’язку (відзначається щорічно згідно з указом 
Президента України від 1.02.2000 р. № 154/2000) 

9 Міжнародний день корінних народів світу (відзначається з 1994 р. за 

рішенням Генеральної Асамблеї ООН) 

12 Міжнародний день молоді (відзначається з 1991 р. за рішенням 
Генеральної Асамблеї ООН) 

* День молоді (відзначається щорічно згідно з указом Президента 
України від 28.07.2021 р. № 333/2021) 

13 Всесвітній день шульги (запроваджений у 1976 р. організацією «Left-
handers International») 

* День будівельника (відзначається у другу неділю серпня згідно з 
указом Президента України від 22.07.1993 р. № 273/93  

* День працівників ветеринарної медицини (відзначається у другу 
неділю серпня згідно з указом Президента України від 1.11.2001 р. 
№ 1035/2001) 

14 Свято Маковея 

15 День археолога (відзначається щорічно згідно з указом Президента 
України від 6.08.2008 р. № 694/2008) 

16 Міжнародний день безпритульних тварин (запроваджений у 1992 р. 
за ініціативою міжнародного Товариства прав тварин (ISAR)) 

19 Преображення Господнє. Другий (Яблучний) Спас 

 Всесвітній день гуманітарної допомоги (відзначається за 
рішенням Генеральної Асамблеї ООН) 
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* Всесвітній день фотографії (заснований у 2009 р. за ініціативою 
австралійського фотографа Корскі Ара) 

* День пасічника (відзначається щорічно згідно з указом Президента 
України від 15.08.1997 р. № 815/97) 

23 День Державного Прапора України (відзначається щорічно згідно з 
указом Президента України від 23.08.2004 р. № 987/2004) 

24 День Незалежності України (відзначається щорічно згідно з 
постановою Верховної Ради України від 20.02.1992 р. № 2143-XII) 

25 Міжнародний день бібліотечного блогера (започаткований у 2011 р. 
групою «Неконференція бібліотечних блогерів») 

26 День авіації (відзначається в останню субботу серпня згідно з 
указом Президента України від 10.02.1996 р. № 119/96)  

27 День шахтаря (відзначається в останню неділю серпня згідно з 
указом Президента України від 16.08.1993 р. № 304/93  

29 День пам’яті захисників України, які загинули в боротьбі за 
незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України 
(відзначається щорічно згідно з указом Президента України від 
23.08.2019 р. № 621/2019) 

 
Вересень 

 

1 День знань (відзначається з 1984 р.) 

2 День нотаріату (відзначається щорічно згідно з указом Президента 
України від 22.02.2010 р. № 211/2010) 

3 День підприємця (відзначається у першу неділю вересня згідно з 
указом Президента України від 5.10.1998 р. № 1110/1998) 

5 Міжнародний день благодійності (відзначається щорічно відповідно 
до  рішення Генеральної Асамблеї ООН) 

7 День військової розвідки України (відзначається щорічно згідно з 
наказом міністра оборони України від 1.06.2007 р.) 

8 Міжнародний день грамотності (відзначається щорічно відповідно до 
рішення 14-ї сесії ЮНЕСКО № 1.141 від 1966 р.) 

* Міжнародний день солідарності журналістів (відзначається з 1956 р. 
за ініціативою Міжнародної організації журналістів в пам’ять 
чеського журналіста Юліуса Фучика) 

9 День українського кіно (відзначається у другу суботу вересня згідно 
з указом Президента України від 12.01.1996 р. № 52/1996  

* День фізичної культури і спорту (відзначається у другу субботу 
вересня згідно з указом Президента України від 29.06.1994 р. № 
340/1994 
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* Всесвітній день краси (відзначається з 1995 р. за  ініціативою 
Міжнародного комітету естетики й косметології СІДЕСКО) 

* Всесвітній день надання першої  медичної допомоги (Відзначається 
щорічно у другу суботу вересня, ініціатором проведення є 
національні організації – Члени Міжнародного руху Червоного 
Хреста і Червоного Півмісяця) 

10 День танкістів (відзначається у другу неділю вересня згідно з указом 
Президента України від 29.08.1997 р. № 922/97  

* День працівників нафтової, газової та нафтопереробної 
промисловості (відзначається у другу неділю вересня згідно з указом 
Президента України від 12.08.1993 р. № 302/93)  

11 80 років тому засновано  Державний  український  народний  хор 
(1943)  (нині – Національний заслужений академічний український 
народний хор ім. Г. Г. Верьовки) 

* Міжнародний день пам’яті жертв фашизму (відзначається щорічно 
з 1962 р. у другу неділю вересня) 

13 День комп’ютерника і програміста (Неофіційне свято, відзначається 
на 256-й день року) 

15 Міжнародний день демократії (відзначається з 2007 р. за рішенням 
Генеральної Асамблеї ООН) 

16 Міжнародний день охорони озонового шару (відзначається щорічно  
відповідно до рішення Генеральної Асамблеї ООН (A/RES/49/114 від 
23.01.1995 р.)) 

* День винахідника і раціоналізатора (відзначається у третю суботу 
вересня згідно з указом Президента України від 16.08.1994 р. 
№ 443/94) 

* День фармацевтичного працівника (відзначається у третю суботу 
вересня згідно з указом Президента України від 7.09.1999 р. № 
1128/99) 

17 День безпеки пацієнтів (відзначається щорічно згідно з указом 
Президента України від 4.09.2019 р. № 648/2019) 

* День працівників лісу (відзначається у третю неділю вересня згідно 
з указом Президента України від 28.08.1993 р. № 356/93)  

* День рятівника (відзначається щорічно згідно з указом Президента 
України від 12.09.2008 р. № 830/2008) 

21 Міжнародний день миру (відзначається з 2001 р. за рішенням 
Генеральної Асамблеї ООН) 

22 День партизанської слави (відзначається згідно з указом 
Президента України від 30.10.2001 р. № 1020/2001) 

24 День машинобудівника (відзначається в останню неділю вересня 
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згідно з указом Президента України від 8.09.1993 р. № 361/93)  

* Всеукраїнський день дошкілля (започатковано в 2006 р., а в 2010 р. 
на І Всеукраїнському з’їзді працівників дошк. освіти було прийнято 
рішення про відзначення свята на державному рівні) 

26 Європейський день мов (відзначається з 2002 р. у країнах 
Європейського Союзу) 

27 Всесвітній день туризму (відзначається з 1980 р. за ініціативою 
Всесвітньої туристичної організації) 

* День туризму (відзначається щорічно згідно з указом Президента 
України від 21.09.1998 р. № 1047/1998) 

* 135 років від дня народження Миколи Миколайовича Аркаса 
(Аркас-III) (1898-1980)українського філолога-еллініста, перекладача, 
історика, доктора філософії, автора першого у новітній українській 
літературі перекладу «Іліади»  

28 Всесвітній день моря (відзначається з 1978 р. за рішенням 
Міжурядової морської консультативної організації ООН в останній 
четвер вересня) 

29 Всесвітній день серця (відзначається з 1999 р. за ініціативи 
Всесвітньої організації серця та підтримки ВООЗ і ЮНЕСКО) 

* День пам’яті трагедії Бабиного Яру 

30 Міжнародний день перекладача (запроваджений у 1991 р. 
Міжнародною федерацією перекладачів) 

* Всеукраїнський день бібліотек (відзначається щорічно згідно з 
указом Президента України від 14.05.1998 р. № 471/1998) 

* День усиновлення (відзначається щорічно згідно з указом 
Президента України від 27.11.2008 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) 

* День святих мучениць Віри, Надії, Любові та матері їхньої Софії 

 Жовтень 
 

1 Міжнародний день людей похилого віку (відзначається  з  1991 р. за 
рішенням Генеральної Асамблеї ООН) 

* Міжнародний день музики (відзначається з 1971р. за рішенням 
Міжнародної музичної ради ЮНЕСКО) 

* Всесвітній день вегетаріанства (запроваджений у 1977 р. на  
Вегетаріанському конгресі у Шотландії) 
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* День ветерана (відзначається щорічно згідно з Указом Президента 
України № 1135/2004 від 24.09.2004 р.) 

* День   працівників   освіти   України   (відзначається   у першу неділю 
жовтня згідно   з  указом    Президента     України    від   11.09.1994   
р.  № 513/1994) 

 День територіальної  оборони (відзначається у першу неділю 

жовтня згідно з указом Президента України від 30.09.2020  р.  №  
417/2020)   

2 Всесвітній день архітектора (відмічається у перший понеділок 
жовтня відповідно до рішення 20-ї Генеральної асамблеї 
Міжнародного союзу архітекторів) 

* 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) 

4 Всесвітній день захисту тварин (відзначається щорічно з 1931 р. за 
рішенням Міжнародного конгрессу прихильників руху на захист 
природи) 

5 Всесвітній день учителів (відзначається  щорічно  в  ознаменування  
річниці підписання Рекомендації ЮНЕСКО та Міжнародної  
організації  праці  (МОП) щодо становища вчителів ) 

* 310 років від дня народження Дені Дідро (1713-1784), французького 

філософа, засновника і редактора «Енциклопедії»  

6 Всесвітній день посмішки (відзначається з 1999 р. у першу п'ятницю 

жовтня) 

8 День юриста (відзначається щорічно згідно з Указом Президента № 
1022/97 від 16.09.1997 р.) 

 День працівників державної санітарно-епідеміологічної служби 
України (відзначається у другу неділю жовтня  згідно з Указом 
Президента № 1178/2004 від 5.10.2004 р.) 

* День художника (відзначається щорічно у другу неділю жовтня 
згідно з Указом Президента України № 1132/98 від 09.11.1998 р.) 

* День професійних спілок України (відзначається у другу неділю 
жовтня з ініціативи президії Федерації професійних спілок) 

9 Міжнародний день пошти (відзначається  щорічно у день її 
створення відповідно до рішення прийнятими на XIV Конгресі 
Всесвітньої поштової  спілки) 

10 Всесвітній день охорони психічного здоров’я (відзначається з 1992 р.   
за рішенням ВООЗ) 
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* День працівників стандартизації та метрології (відзначається 
щорічно згідно з  Указом  Президента  України  № 910/2002 від  
8.10.2002 р.) 

11 Міжнародний день дівчаток (відзначається щорічно відповідно до  
рішення Генеральної Асамблеї ООН (Резолюція 66/170 від 19.12.2011 
р.) з метою привернення уваги до дискримінації і насильства 
дівчаток, з якими вони стикаються в усьому світі) 

13 Міжнароднй день зменшення ризику природних катастроф 
(відзначається щорічно відповідно до рішення Генеральної Асамблеї 
ООН (A/RES/64/200 від 21.12.2009 р.)) 

* Всесвітній день яйця (відзначають у другу п’ятницю жовтня 
відповідно до рішення Міжнародної яєчної комісії) 

 100 років із дня народження Михайла Івановича Сікорського (1923–
2011), історика, краєзнавця, музеєзнавця, Героя України 

14 Покрова Пресвятої Богородиці 

* День українського козацтва (відзначається щорічно згідно з Указом 
Президента № 966/99 від 07.08.1999 р.) 

* День захисників і захисниць України (відзначається щорічно згідно з 
Законом України № 1643-ІХ від 14.07.2021 р.) 

* 80 років із дня народження Раїси Опанасівни Кириченко (1943–
2005), співачки, Героя України 

15 Міжнародний день сільських жінок (відзначається щорічно відповідно 
до рішення Генеральної Асамблеї ООН (A/RES/62/136 від 12.02.2008 
р.) 

* Міжнародний день білої тростини (Біла тростина – символ сліпої 
людини) (запроваджено у 1969 р. Міжнародною федерацією сліпих) 

* Всесвітній день миття рук (відмічається щорічно згідно рішення ООН 
і Дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ) 

16 Всесвітній день продовольства (проголошено в 1979 р. 
Конференцією ООН з питань продовольства і сільського 
господарства. У 1980 р. Генеральна Асамблея ООН (A/RES/35/70 від 
5.12.1980 р.  ухвалила святкування цього дня) 

17 Міжнародний день боротьби за ліквідацію бідності (відзначається 

щорічно відповідно до рішення Генеральної Асамблеї ООН 
(A/RES/47/196 від 22.12.1992 р.)   

18 Європейський день боротьби з торгівлею людьми (започаткований 
18 жовтня 2007 р. Європейським парламентом як день консолідації 
діяльності з підвищення рівня обізнаності щодо феномену торгівлі 
людьми, особливо жінками та дітьми) 

19 Всеукраїнський день відповідальності людини (відзначається 
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щорічно згідно Постанови Верховної Ради № 5286 від 22.07.2021 р.) 

21 День працівників целюлозно-паперової промисловості (відзначається   
у третю суботу жовтня згідно з указом Президента України від 
1.10.2008 р. № 885/2008) 

* 190 років від дня народження Альфреда Бернгарда Нобеля (1833 – 
1896), шведського інженера-хіміка і підприємця, засновника премії, 
названої його ім’ям 

23 Міжнародний день шкільних бібліотек (Відзначається у четвертий 
понеділок жовтня за ініціативою ЮНЕСКО) 

24 День Організації Об’єднаних Націй (відзначається  щорічно 
відповідно до рішення Генеральної Асамблеї ООН (A/RES/168 (ІІ) від 
31.10.1947 р.)) 

* 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) 

27 Всесвітній день аудіовізуальної спадщини (відзначається щорічно 
згідно Резолюції, затвердженої 33-ю Сесією Генеральної конференції 
ЮНЕСКО (2005)) 

* 140 років із дня народження Терентія Савича Кореня (1883–1931), 
спортсмена, важкоатлета, чемпіона з класичної боротьби та змагань 
із підняття ваги 

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

Міжнародної Асоціації анімаційного кіно) 

* День визволення України від фашистських загарбників (1944) 

(відзначається щорічно згідно з Указом Президента України № 
836/2009 від 20.10.2009 р.) 

29 День автомобіліста і дорожника (відзначається в останню неділю 
жовтня згідно з Указом Президента № 452/93  від  13.10.1993 р. зі 
змінами, внесеними згідно з Указом Президента № 1173/1997 від 
22.10.97 р.) 

31 Міжнародний день Чорного моря (Нагодою для встановлення свята 

стало підписання 31 жовтня 1996 р. урядовими організаціями 
Болгарії, Румунії, Росії, Туреччини, Грузії та України «Стратегічного 
плану дій із визволення та захисту Чорного моря») 

* Міжнародний день економіки (відзначається з 1989  р.   за  рішенням 
Генеральної Асамблеї ООН) 

* Всесвітній день міст (відзначається з 2014 р. за рішенням 
Генеральної Асамблеї ООН) 
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* День книг для задоволення 

 
Листопад 

 

2 Всесвітній день філософії (відзначається з 2002 р. за рішенням 
ЮНЕСКО у перший четвер листопада) 

3 День ракетних військ і артилерії України (відзначається щорічно 
згідно з указом Президента України від 31.10.1997 р. № 1215/97) 

* День інженерних військ України (відзначається щорічно згідно з 
указом Президента України від 27.10.1999 р. № 1399/99) 

4 День залізничника (відзначається щорічно згідно з Указом 
Президента № 1140/2002 від 11.12.2002 р.) 

5 День працівника соціальної сфери (відзначається у 
першу неділю листопада згідно з указом Президента України № 
374/9 від 13.04.1999 р.)  

6 Міжнародний день запобігання експлуатації навколишнього 
середовища під час війни та збройних конфліктів (відзначається 
щорічно відповідно до  рішення Генеральної Асамблеї ООН 
(A/RES/56/4 від 5.11.2001 р.) 

9 День Преподобного Нестора Літописця Київського, першого історика 
України-Русі 

* День української писемності та мови (відзначається щорічно згідно з 
Указом Президента № 1241/97 від 06.11.1997 р.) 

* Всеукраїнський день працівників культури та аматорів народного 
мистецтва (відзначається щорічно згідно з Указом Президента 

№1209/2011 від 30.12.2011 р. зі змінами, внесеними згідно з Указом 
Президента № 717/2013 від 30.12.2013 р.)) 

10 Всесвітній день молоді (відзначається в день створення 
Всесвітньої федерації демократичної молоді) 

* Всесвітній день науки в ім'я миру та розвитку (Проголошено 
ЮНЕСКО на загальній конференції у 2001 р., в Україні відмічається з 
2013 р.)) 

12 День виноградаря і винороба (відзначається у другу неділю 
листопада згідно з указом Президента України від 22.09.2020 р. № 
403/2020  

13 Міжнародний день сліпих (відзначається за ініціативою ВООЗ у день 
народження французького педагога Валентина Гаюї, засновника 
першого у світі інтернату для сліпих) 

14 Всесвітній день боротьби із захворюванням на цукровий діабет 
(Проголошено Генеральною Асамблеєю ООН (A/RES/61/225 від 
20.12.2006 р. Затверджено Міжнародною федерацією діабету (МФД) 
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та ВООЗ) 

* Міжнародний день логопеда (відзначається з 2004 р.) 

15 Міжнародний день відмови від куріння (відзначається у третій 
четвер листопада за пропозицією ВООЗ (Резолюція № WHA 42.19)) 

16 Міжнародний день толерантності (відзначається з 1995 р. за 
ініціативою ЮНЕСКО) 

* День працівників радіо, телебачення та зв’язку (відзначається 
щорічно згідно з указом Президента України від 11.11 1994 р. № 

667/94) 

17 Міжнародний день студентів (відзначається з 1946 р. за ініціативою 
Всесвітнього конгресу студентів) 

* День студента (відзначається щорічно згідно з указом Президента 
України від 16.06.1999р. № 659/99) 

18 День сержанта Збройних Сил України (відзначається щорічно згідно 

з указом Президента України від 19.04.2019 р. № 153/2019) 

19 Міжнародний день мігранта (відзначається у третю неділю 
листопада з 1990 р., за рішенням ООН у день прийняття 
Міжнародної конвенції про захист прав усіх трудящих-іммігрантів і 
членів їх сімей)  

* День працівників гідрометеорологічної служби (відзначається 
щорічно згідно з указом Президента України від 11.03.2003 р. № 
208/2003) 

* День працівників сільського господарства України (відзначається у 
третю неділю листопада згідно з Указом Президента № 428/93  від 

7.10.1993 р.) 

* День скловиробника (відзначається щорічно згідно з указом 
Президента України від 9.12.2003 р. № 1417/2003) 

20 Всесвітній день дитини (Відзначається щорічно відповідно до 
рішення Генеральної Асамблеї ООН (A/RES/836 (ІХ) від 14.12.1954 р.) 

21 Всесвітній день телебачення (відзначається щорічно відповідно до 
рішення Генеральної Асамблеї ООН (A/RES/51/205 від17.12.1996 р.) 

* День Гідності і Свободи (відзначається щорічно згідно з Указом 

Президента № 872/2014 від 13.11.2014 р.) 

* День Десантно-штурмових військ Збройних Сил України 
(відзначається щорічно згідно з Указом Президента № 380/2017 від 
21.11.2017 р.) 

25 Міжнародний день боротьби за ліквідацію насилля над жінками 
(відзначається щорічно відповідно до рішення Генеральної Асамблеї 
ООН (A/RES/54/134 від 17.12.1999 р.) 
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* День пам’яті жертв голодоморів (відзначається у четверту суботу 
листопада згідно з Указом Президента № 1310/98 від 26.11.1998 р. 
зі змінами, внесеними згідно з Указом Президента № 431/2007 від 
21.05.2007 р. ) 

26 Всесвітній день інформації (запроваджений у 1994 р. 
Міжнародною академією інформатизації) 

27 160 років із дня народження Ольги Юліанівни Кобилянської (1863–
1942), письменниці, громадської діячки 

28 День працівника системи фінансового моніторингу (відзначається 
щорічно згідно з Указом Президента № 523/2020 від 27.11.2020 р.) 

29 200 років із дня народження Матвія Терентійовича Номиса 
(Симонов)(1823 – 1901), етнографа, фольклориста, письменника, 
педагога, видавця 

30 Міжнародний день захисту інформації (відзначається з 
1988 р. за ініціативою Асоціації комп’ютерного обладнання 
США) 

* Міжнародний день домашніх тварин (відзначають щорічно. Ідея про 
заснування була озвучена на Міжнародному конгресі прибічників руху 
на захист природи, що проходив у Флоренції в 1931 р.) 

 
Грудень 

 

1 Всесвітній день боротьби зі СНІДом (відзначається щорічно з  
ініціативи  ВООЗ, відповідно до рішення Генеральної Асамблеї ООН) 

* День працівників прокуратури (відзначається щорічно згідно з указом 
Президента України від 2.11.2000 р. № 1190/2000) 

3 Міжнародний день людей з інвалідністю (відзначається щорічно  
відповідно до рішення Генеральної Асамблеї ООН (A/RES/47/3 від 
14.10.1992 р.)) 

5 Міжнародний день волонтерів (відзначається щорічно відповідно  до  
резолюції  Генеральної Асамблеї ООН (A/RES/40/212 від 17.12.1985 
р.) 

* День працівників статистики (відзначається щорічно згідно з указом 
Президента України від 2.12.2002 р. № 1120/2002) 

6 День Збройних сил України (відзначається згідно з постановою 
Верховної Ради України від 19.10.1993 р. № 3528-XII) 

* 110 років від дня народження Миколи Михайловича Амосова 

(1913– 2002), українського хірурга, вченого, громадського діяча, 
академіка 

7 Міжнародний день цивільної авіації (відзначається з 1994 р. за 
рішенням Міжнародної організації цивільної авіації) 
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* День місцевого самоврядування (відзначається щорічно згідно з 
Указом Президента (№1250/2000 від 25.11.2000 р.) 

9 Міжнародний день боротьби з корупціє (відзначається з 2005 р. за 
рішенням Генеральної Асамблеї ООН) 

* 160 років від дня народження Бориса Дмитровича Грінченка 
(1863—1910), громадського діяча, письменника, педагога, 

літературознавця, лексикографа, етнографа, історика, публіциста, 
упорядника і видавця «Словника української мови»   

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 програміста (відзначається в день народження першої 
програмістки Ади Августи Байрон Кінг) 

* День благодійності в Україні (відзначається у другу неділю грудня 

згідно з указом Президента України від 13.12.2007 р. № 1220/2007)  

11 Міжнародний день гір (відзначається щорічно відповідно до резолюції 
Генеральної Асамблеї ООН (A/RES/57/245 від 20.12.2002 р.)) 

12 День сухопутних військ України (відзначається згідно з 
указом Президента України від 18.10.1997 р. № 1167/97) 

13 150 років з дня створення Літературного товариства ім. 
Т.Шевченка (тепер – Наукове товариство ім. Шевченка) (1873) 

* 130 років від дня народження Миколи Григоровича Хвильового 
(Фітільов) (1893—1933), українського письменника, публіциста, 

літературного критика, громадського діяча, представника 
«Розстріляного Відродження»  

14 День вшанування учасників ліквідації наслідків аварії на 
Чорнобильській АЕС (відзначається щорічно згідно з указом 
Президента України від 10.11.2006 р. № 945/2006, в день закінчення 
будівництва саркофага над зруйнованим четвертим енергоблоком 
ЧАЕС) 

15 День працівників суду України (відзначається щорічно згідно з 
указом Президента України від 8.12 2000 р. № 1318/2000) 

* Міжнародний день чаю (запроваджений на Всесвітньому 
громадському форумі в Індії у 2004 р.) 

* 440 років із дня смерті засновника книгодрукування в Україні Івана 
Федорова (бл.1525 – 1583) 

17 День працівників державної виконавчої служби (відзначається 
щорічно згідно з указом Президента України від 22.07.2009 р. № 
569/2009) 
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18 Міжнародний день мігрантів (відзначається за рішенням Генеральної 
Асамблеї ООН з 2000 р.) 

19 Свято зимового Миколи Чудотворця, захисника бідних і знедолених 

* День адвокатури (відзначається щорічно згідно з указом 
Президента 
України від 2.12.2002 р. 1121/2002) 

20 Міжнародний день солідарності людей (відзначається з 2006 р. за 
рішенням Генеральної Асамблеї ООН) 

22 День працівників дипломатичної служби (відзначається щорічно 
згідно з указом Президента України від 21.11.2005 р. № 1639/2005) 

* День енергетика (відзначається щорічно згідно з указом Президента 
України від 12.11.1993 р. № 522/93) 

* День зимового сонцестояння 

* 190 років від дня народження Марка Вовчка (Марія Олександрівна 

Вілінська) (1833—1907), української письменниці, етнографині, 
перекладачки 

24 День працівників архівних установ (відзначається щорічно згідно з 
указом Президента України від 30.10.1998 р. № 1200/98) 

25 Різдво Христове (Католицьке Різдво) 

28 Міжнародний день кіно (відзначається щорічно в день першого 
сеансу сінематографа братів Люмьєр) (1895) 

 

Цього року виповнюється: 
 

  1048 років від дня народження Ярослава Мудрого (978 – 1054), 
великого князя київського, державного діяча Київської Русі 

  1040 років від дня народження Антонія Печерського (983 – 1073), 

церковного діяча Київської Русі, одного з засновників Києво-
Печерського монастиря 

 

  520 років від дня народження Нострадамуса (Мішель де Нотрдам) 
(1503 – 1566), французького астролога, лікаря, поета 

 

  470 років від заснування першої козацької січі на острові Мала 
Хортиця Д. І. Вишневецьким (Байдою) (1553) 

 

  445 років з дня видання книги Івана Федорова «Азбука» (1578 р.) 
 

  160 років від часу заснування у Львові культурно-освітньої 
громадської організації «Просвіта» (1868) 

 

  150 років із часу заснування Наукового товариства ім. 
Т. Шевченка (НТШ) (1873) 

 

  110 років з часу заснування Київської консерваторії ім. П. І. 
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Чайковського (1913)  (нині – Національна музична Академія України 
ім. П. І. Чайковського) 

 

  110 років з часу заснування Миколаївського обласного 
краєзнавчого музею (1913) 

 

  105 років з часу заснування Центральної бібліотеки для дітей 
ім. Т. Г. Шевченка м. Києва (1918) 

 

  105 років зі створення Національної заслуженої капели 
бандуристів України ім. Г. Майбороди (1918) 

 

  105 років від дня заснування Товариства Червоного Хреста 
УРСР (1918) 

 

  100 років з часу заснування Акціонерного товариства 
«Міжнародна книга» (1923) 

 

  95 років з часу заснування Вінницької обласної бібліотеки для 
дітей ім. І. Франка (1928) 

 

  90 років від дня виходу першого номера літературно-художнього 
журналу «Радянська література» (нині – журнал «Вітчизна») (1933 

р.) 

  90  років  з  часу  створення  Національної  спілки  архітекторів  
України (1933) 

 

  85 років з часу заснування Житомирської обласної бібліотеки 
для дітей (1938)  

 

  85  років  з часу заснування Полтавської  обласної бібліотеки  
для  дітей  ім.  П.  Мирного (1938) 

 

  85 років з часу заснування Чернігівської обласної бібліотеки   
для  дітей   ім.  М.  Островського (1938) 

 

  80 років тому в Києві був заснований Центральний державний 
історичний архів України (ЦДІАУК) (1943) 

 

  75 років з моменту відкриття Національного музею ім. 
Т. Г.Шевченка в Києві (1948) 

 

  55 років з часу заснування Київського національного  
університету  культури  і  мистецтв  (1968) 
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