
ЗНАМЕННІ ТА ПАМ’ЯТНІ ДАТИ 2017 РОКУ 
 
2017 рік проголошено Організацією Об’єднаних Націй 

 

Міжнародним роком сталого туризму в інтересах розвитку 

Відзначається відповідно до рішення Генеральної Асамблеї ООН А / RES 
/ 70 / 193 

Десятиріччя, проголошені ООН: 

2016–2025 рр. – Десятиріччя дій Організації Об’єднаних Націй з 
проблем харчування   
Відповідно до рішення Генеральної Асамблеї ООН А / RES / 70 / 259 

 

2015–2024 рр. – Міжнародне десятиріччя осіб африканського 
походження 

Відповідно до рішення Генеральної Асамблеї ООН A / RES / 68 / 237 

 

2014–2024 рр. – Десятиріччя сталої енергетики для всіх 

Відповідно до рішення Генеральної Асамблеї ООН A / RES / 67 / 215 

 

2011–2020 рр. – Десятиріччя біорізноманіття Організації 
Об'єднаних Націй 

Відповідно до рішення Генеральної Асамблеї ООН A / RES / 65 / 161 

 

2011–2020 рр. – Десятиріччя дій по забезпеченню безпеки 
дорожнього руху 

Відповідно до рішення Генеральної Асамблеї ООН A / RES / 64 / 255 

 

2011–2020 рр. – Третє Міжнародне десятиріччя за викоренення 
колоніалізму 

Відповідно до рішення Генеральної Асамблеї ООН A / RES / 65 / 119. 
 

2017 рік оголошено роком Японії в Україні – 
Президент П. Порошенко. 

 

 Останнім часом одним з найкрупніших іноземних інвесторів в 
Україні є Японія. Саме тому окрім офіційних візитів президента 
України, було 2017 рік оголошено роком Японії в Україні. Це рішення 
направлено на укріплення стосунків між державами та зміцнення 
стосунків у економічному та політичному секторі. Така позиція 
президента України призведе до збільшення кількості візитів 
представників Японії в нашій країні та збільшення іноземних 
інвестицій в економіку. Звичайно, після історії з інвестиціями 
японського уряду, які біли витрачені невідомо куди, доведеться 
постаратися, щоб повернути впевненість вкладників в честності 
українських урядовців, проте якщо наступний 2017 рік буде роком 



Японії в Україні, це зможе так чи інакше запевнити японців в повазі 
українців до їх держави та, зокрема, до їх коштів. 

 

2017 рік в країні оголошено роком Української 
Революції 1917-21 років – Президент П. Порошенко. 

Указ президента «Про заходи з відзначення сторіччя подій 
Української Революції 1917-21 років» передбачає заходи, які стосуються 
поширення інформації про події того часу, про вшанування діячів того 
періоду: Грушевського, Винниченка, Петлюри, встановлення 
відповідних пам’ятних знаків, наповнення змістом історичних 
питань». 

 

745 років (1272) з часу перенесення князем Левом, сином 
Данила Галицького, столиці Галицького Князівства з Галича до 
Львова. 

 

100 років від часу заснування (1917) «Союзу українок» – 
найбільшої добровільної всеукраїнської жіночої громадсько-
просвітницької організації. 
   

СІЧЕНЬ  

01.01 

Новий рік! 

День Святого Петра Могили (Петро Могила – нар. 31 
грудня 1596 (10 січня 1597), Сучава — помер  
1 (11) січня 1647, Київ) — молдовський боярин, український 
політичний, церковний і освітній діяч Речі Посполитої, 
архімандрит Києво-Печерського монастиря з 1627 року, 
Митрополит Київський, Галицький і всієї Русі з 1632 року, 
екзарх Константинопольського патріарха. Канонізований 
Церквою 1996 року. Вважається «батьком руської теології»). 
Всесвітній день миру (або «День всесвітніх молитов 
про мир» — міжнародне свято, під час якого віруючі 
звертаються з молитвами до Бога послати мир на Землю і 
припинити всі кровопролитні війни. Відзначається щороку,  
1 січня, в перший день кожного нового року. Загальне гасло 
Всесвітнього дня миру: «Пробач, і ти отримаєш мир».). 
60 років від дня народження Василя Дмитровича 
Кожелянка (1957—2008), українського письменника. 
80 років від дня народження Віктора Івановича Кави (1937-
2004), українського дитячого письменника. 

03.01 

125 років від дня народження Джона Рональда Ройла 
(Руєла) Толкіна (Толкієна) (1892—1973), англійського 
казкаря, прозаїка. 
75 років від дня народження Анатолія Григоровича 



Погрібного (1942—2007), українського літературознавця, 
письменника, критика, публіциста, політичного, 
культурного і громадського діяча. 

05.01 

180 років від дня народження Стефана Васильовича 
Кульженка (1837−1906), українського друкаря і видавця-
просвітителя.  
85 років від дня народження Умберто Еко (1932—2016), 
італійського письменника, філософа, лінгвіста, 
літературного критика. 

06.01 Святвечір. Багата кутя. 
07.01 Різдво Господа Ісуса Христа. 
08.01 Собор Пресвятої Богородиці. Святки. 
11.01 Всесвітній день «спасибі». 

12.01 
80 років від дня народження Миколи Петровича 
Удовиченка (1937-1994), українського поета. 

13.01 

День святої Меланії Римлянки. Щедрий вечір 

105 років від дня народження Стефанії Василівни 
Кульчицької (1912—1989), українського майстра 
декоративної вишивки. 

14.01 

День Святителя Василія Великого.  
Новий рік за старим стилем. 
135 років від дня народження Івана Івановича Огієнка 
(митрополит Іларіон, 1882-1972), українського вченого, 
державного, освітнього й релігіозного діяча, мовознавця, 
історика, педагога. 
80 років від дня народження Євгена Пилиповича Гуцала 
(1937-1995), українського прозаїка, поета, публіциста й 
кінодраматурга. 

15.01 

395 років від дня народження Жана Батиста Мольєра (1622-
1673), французького драматурга, актора, творця класичної 
комедії, режисера. 
135 років від дня народження Івана Івановича Огієнка 
(1882—1972), українського православного митрополита, 
мовознавця, богослова, культурного діяча. 

17.01 

75 років від дня народження Романа Горака (1942), 
письменника, прозаїка, дослідника творчості Івана Франка, 
директора Львівського національного літературно-
меморіального музею Івана Франка з 1993 року. Заслужений 
працівник культури України. Кандидат хімічних наук, 
професор. 

18.01 

Святвечір. Голодна кутя. 

175 років від дня народження Лева Григоровича 
Лопатинського (1842—1922), українського мовознавця і 
етнографа. 
135 років від дня народження Богдана Михайловича 



Комарова (1882—1975), українського бібліографа, 
публіциста, мемуариста.  
135 років від дня народження Алена Александера Мілна 
(1882—1956), англійського поета, драматурга 

19.01 Богоявлення Господнє. Водохреще. 
21.01 Міжнародний день обіймів. 
22.01 День Соборності  (День Злуки). 

24.01 

285 років від дня народження П’єра Огюстена де Бомарше 
(1732-1799), французького драматурга, дипломата, 
громадського діяча. 

25.01 День студентів  (День великомучениці Тетяни). 

27.01 

Міжнародний день пам’яті  жертв Голокосту. 
(Відзначається відповідно до рішення Генеральної Асамблеї 
ООН A/RES/60/7 від 21.11.2005 р.). 
185 років від дня народження Льюїса Керрола (Чарльз 
Доджсон, 1832-1898), англійського письменника, 
математика, священника. 

29.01 

День пам’яті Героїв  Крут (1918). 
220 років від дня народження Франца Петера Шуберта 
(1797-1828), австрійського композитора. 

 

ЛЮТИЙ  

01.02 
130 років від дня народження Євгена Филимоновича Маланюка 
(1887-1968), українського поета, мистецтвознавця, літературознавця. 

02.02 

205 років від дня народження Євгена Павловича Гребінки (1812-
1848), українського й російського поета, прозаїка, байкаря, видавця, 
громадського діяча. 
135 років від дня народження Джеймса Джойса (1882-1941), 
ірландського письменника. 

04.02 
80 років від дня народження Григорія Титовича Гайового (1937), 
українського поета, гумориста. 

07.02 

День безпеки в Інтернеті. 
205 років від дня народження Чарлза Діккенса (1812-1870), 
англійського письменника-реаліста. 

08.02 

195 років від дня народження Опанаса Васильовича Маркевича 
(Марковича) (1822—1867), українського фольклориста, етнографа, 
композитора. 

13.02 Всесвітній день радіо.     

14.02 

День Святого Валентина. День закоханих. 
Міжнародний день дарування книг  (Його започаткувала 
американка Еммі Бродмур у 2012 році. Ідею підказав її маленький 
син, який запитав маму, чому немає особливого дня, коли люди 
дарують один одному книги. Це одне з наймолодших свят в 
календарі, його святкують з 2012 року. У цей день, зазвичай, 
прийнято дарувати книжки один одному та членам родини, 



залишати книжки в людних місцях, надавати знижки в книгарнях, 
організовувати волонтерські кампанії зі збирання книжок, 
жертвувати твори друку бібліотекам. 
   З кожним роком все більше книжок, як уже прочитаних, так і 
зовсім нових, вирушає в дорогу в усі куточки світу. Міжнародний 
день дарування книг - це добровільна ініціатива. Вона спрямована на 
підвищення інтересу і доступу до книги. Основна мета Міжнародного 
дня дарування книг – надихнути людей по всьому світу подарувати 
14 лютого книгу. 
Як можна відсвяткувати цей день: 

-        Подарувати книгу бібліотеці, або другові, родичу, незнайомій 
людині; 

-        Залучіть до цього свята друзів через соціальні мережі; 
-        Приєднайтесь до буккросингу ("прочитав – передай іншому"). 

15.02 

День вшанування учасників бойових дій на території інших 
держав (Відзначається в Україні згідно з Указом Президента № 
180/2004 від 11 лютого 2004 року). 
Стрітення Господнє. 

17.02 

День спонтанного прояву доброти. 

125 років від дня народження Йосифа Сліпого (1872-1984), єпископа 
Української греко-католицької церкви, кардинала Римо-католицької 
церкви; з 1 листопада 1944 року Митрополит Галицький та 
Архієпископ Львівський, з 23 грудня 1963 року Верховний 
Архієпископ Львівський — предстоятель Української греко-
католицької церкви. 
105 років від дня народження Аліси Мері Нортон (Андре Нортон) 
(1912-2005), американської письменниці-фантастки 

20.02 

День Героїв Небесної Сотні (Пам'ятний день встановлено указом 
Президента України Петра Порошенка 11 лютого 2015 року з метою 
увічнення великої людської, громадянської і національної відваги та 
самовідданості, сили духу і стійкості громадян, завдяки яким змінено 
хід історії нашої держави, гідного вшанування подвигу Героїв 
Небесної Сотні, які віддали своє життя під час Революції гідності 
(листопад 2013 року — лютий 2014 року), захищаючи ідеали 
демократії, відстоюючи права і свободи людини, європейське 
майбутнє України). 
Всесвітній день соціальної справедливості (англ. World Day of 
Social Justice, ісп. Día Mundial de la Justicia Social, фр. Journée 
mondiale de la justice sociale) — міжнародний день, що відзначається 
ООН щороку 20 лютого, починаючи з 2009 року. 
  У цей день ООН «пропонує всім державам-членам присвятити цей 
спеціальний день проведенню на національному рівні конкретних 
заходів відповідно до мети та завдань Всесвітньої зустрічі на вищому 
рівні в інтересах соціального розвитку та XXIV спеціальної сесії 
Генеральної Асамблеї». 



    Відзначається щорічно відповідно до рішення Генеральної 
Асамблеї ООН A/RES/62/ 10 від 18.12.2007 р. В Україні відзначається 
згідно з Указом Президента України № 1021/2001 від 04.11. 2011 р.). 

21.02 

Міжнародний день рідної мови (день, який відзначають щороку 
21 лютого, починаючи з 2000 року. Про «підтримку мовного та 
культурного різноманіття та багатомовності» було оголошено на 
ХХХ сесії Генеральної конференції ЮНЕСКО, що проходила 26 
жовтня — 17 листопада 1999 року в Парижі. 
   Оскільки з 6 000 розмовних мов світу близько половині загрожує 
зникнення, ЮНЕСКО прагне підтримувати мову як ознаку 
культурної приналежності особи. Окрім того, організація вважає, що 
вивчення іноземних мов та багатомовність є ключами до 
взаєморозуміння та взаємоповаги). 

24.02 

45 років від дня народження Лесі Демської-Будзуляк (1972, нар. в 
Бориславі), української письменниці, перекладача, кандидата 
філологічних наук. 

25.02 

130 років від дня народження Леся Курбаса (Олександр Зенон, 1887-
1937), українського театрального режисера, громадського діяча, 
актора, драматурга й публіциста, педагога, перекладача, фундатора 
нового українського модерного театру «Березіль». 

26.02 

215 років від дня народження Віктора Гюго (1802-1885), 
французького письменника-романіста, публіциста, громадського 
діяча. 

27.02 
115 років від дня народження Джона Ернста Стейнбека (1902—1968), 
американського прозаїка. 

 

 

БЕРЕЗЕНЬ  

01.03 

Всесвітній день цивільної оборони. 

Всесвітній день імунітету. 

Всесвітній день кішок. 

02.03 

135 років від дня народження Архипа Юхимовича Тесленка (1882-
1911), українського письменника, драматурга, етнографа, 
публіциста. 
75 років від дня народження Джона Уінслоу Ірвінга (1942), 
американського письменника та сценариста. 

03.03 

Всесвітній день письменника. 
50 років від дня народження Ізабель Абеді (1967), німецької 
дитячої письменниці. 

05.03 

190 років від дня народження Леоніда Івановича Глібова (1827-
1893), українського педагога, байкаря, поета-лірика, драматурга, 
публіциста, журналіста, видавця, культурно-освітнього діяча. 
Всесвітній день дитячого телебачення і радіомовлення. 

06.03 
90 років від дня народження Габрієля Гарсія Маркеса (1927—
2014), колумбійського письменника-прозаїка, журналіста, 



видавця і політичного діяча; лауреата Нобелівської премії з 
літератури (1982). 

08.03 Міжнародний жіночий день. 

09.03 

День народження Тараса Григоровича Шевченка (1814-1861), 
видатного українського  поета, художника, мислителя, 
просвітника, громадського діяча.   

10.03 

День смерті Тараса Григоровича Шевченка (1814-1861), 
видатного українського  поета, художника, мислителя, 
просвітника, громадського діяча. 
230 років від дня народження Устима Якимовича Кармалюка 
(1787-1835), українського народного героя. 

15.03 Всесвітній день захисту прав споживачів. 

16.03 
135 років від дня народження Христини Олексіївни Алчевської 
(1882-1931), української поетеси, перекладача, педагога. 

18.03 

85 років від дня народження Джона Апдайка (1932), 
американського прозаїка. 
65  років  від  дня  народження  Юрія  Павловича  Винничука 
(1952), українського журналіста, письменника, редактора. 

20.03 

День Землі (англ. Earth Day) — назва, яку використовують щодо 
різних заходів, що їх проводять навесні з метою спонукати людей 
бути уважнішими до тендітного і вразливого довкілля планети 
Земля. Також «День Землі» — громадянська ініціатива, відкрита 
для приєднання будь-яких людей, груп і організацій. 
  День Землі святкується у багатьох країнах у день весняного 
рівнодення, щоб відзначити момент, коли починається весна (у 
Північній півкулі) або осінь (у Південній). ООН святкує День 
Землі зазвичай 20-21 березня. 
   26 лютого 1971 року Генеральний секретар ООН У Тан підписав 
спеціальну декларацію, присвячену цій події. Щороку 20-21 
березня у штаб-квартирі ООН у Нью-Йорку дзвонить дзвін миру. 
     Є два основні періоди проведення Днів Землі — у березні 
(ближче до весняного рівнодення) і 22 квітня. Крім того, окремі 
активісти й ініціативні групи планують і проводять заходи до Дня 
Землі ближче до моменту літнього сонцестояння, щоб 
максимально використовувати теплу погоду і вільний час людей). 

21.03 

Всесвітній день поезії.  
Міжнародний день боротьби за ліквідацію расової 
дискримінації.   

22.03 

Всесвітній день водних ресурсів (Запроваджений 
Генеральною Асамблеєю ООН в 1993 році (резолюція № 
А/RES/47/193 Проведення Міжнародного дня водних ресурсів). 
Резолюцією відзначено, що враховуючи важливість водних 
ресурсів у розвитку економічної діяльності і соціального 
благополуччя, яка не отримує широкого усвідомлення, 22 березня 
кожного року оголошується Міжнародним днем води, який 



починає відзначатися з 1993 року. 
  Також, резолюцією рекомендовано державам в цей день 
проводити заходи, які присвячені підвищенню інформованості 
громадськості стосовно важливості збереження та освоєння 
водних ресурсів. Щороку, ці заходи здійснюються шляхом 
публікації і поширення агітаційної інформації, організації 
конференцій, «круглих столів», семінарів і виставок. Метою 
проведення заходів, присвячених цій даті, є привернення уваги до 
проблем якості питної води, необхідності охорони водних ресурсів 
та їх раціонального використання. У 2000 році ООН прийняла 
Декларацію тисячоліття. Розроблена спеціальна Програма дій на 
ХХІ століття, метою якої є забезпечення кожного жителя нашої 
планети чистою питною водою). 
175 років від дня народження Миколи  Віталійовича Лисенка 
(1842-1912), видатного українського композитора, диригента, 
етнографа, педагога, громадського діяча. 

23.03 

130 років від дня народження Йозефа Чапека (1887-
1945),чеського художника, графіка, фотографа, ілюстратора 
книжок, есеїста і поета; класика чеської дитячої літератури. 

24.03 Всесвітній день боротьби з туберкульозом.  
25.03 День Служби безпеки України.  
27.03 Міжнародний день театру. 

28.03 
55 років від дня народження Олега Паламарчука (1962, нар. в 
Дрогобичі), бориславського поета, перекладача. 

29.03 
115 років від дня народження Марселя Еме (1902-1967), 
французького драматурга, автора казок. 

31.03 

70 років з дня смерті Уляни Кравченко (Юлії Шнайдер) (1860-
1947), української письменниці, активістки українського жіночого 
руху, першої на західній Україні жінки-поетеси, чиї твори стали 
популярними. 

 

КВІТЕНЬ  

01.04 
День Сміху! 

Міжнародний день птахів. 

02.04 

Міжнародний день дитячої книги (відзначається у день 
народження Г.-Х. Андерсена (1805 – 1875), датського письменника-
казкаря). 
День геолога. 

03.04 

80 років від дня народження Михайла Шалати (1937) - громадський 
діяч, краєзнавець, письменник, критик, педагог, кандидат 
філологічних наук, шашкевичезнавець, проф. Дрогобицького 
педагогічного у-ту ім. І. Франка, Почесний громадянин Дрогобича,  
член Національної спілки письменників України, літературознавець, 
перший заступнико голови Дрогобицької філії і член Президії 
Львівської обласної організації Товариства зв’язків з українцями за 



межами України, депутат Дрогобицької міської ради І 
демократичного скликання, голова Дрогобицької "Просвіти" (1995), .  
За заслуги перед Україною нагороджений орденами «За трудову 
доблесть», "Будівничий України" і "За заслуги ІІІ ступеня". 

05.04 

135 років від дня народження В’ячеслава Липинського (1882-1931),  
українського політичного діяча, історика, історіософа, соціолога, 
публіциста, теоретика українського консерватизму. Один із 
організаторів Української демократично-хліборобської партії. За 
гетьманату — посол України в Австрії. 

06.04 Міжнародний день спорту на благо миру та розвитку. 

07.04 
Благовіщення Пресвятої Богородиці. 

Всесвітній день здоров’я. 

08.04 

Вхід Господній в Єрусалим (Вербна неділя). 

135 років від дня народження Дмитра Дорошенка (1882-1951), 
українського політичного діяча, дипломата, історика, публіциста, 
літературознавця, бібліографа. Засновник «Просвіти» на Катерино-
славщині. Член Київського товариства старожитностей і мистецтв. З 
квітня 1917 — крайовий комісар Галичини й Буковини. Член УПСФ, 
Центральної Ради, Чернігівський губернський комісар. У травні-
листопаді 1918 — міністр закордонних справ Української Держави. З 
1919 — в еміграції, де був організатором і співробітником українських 
наукових установ. Один із засновників Музею визвольної боротьби 
України у Празі. 

11.04 

Міжнародний день визволення в’язнів фашистських 
концтаборів (пам'ятна дата, що відзначається громадськими 
організаціями та окремими органами влади в Україні та колишніх 
республіках Радянського Союзу 11 квітня на честь події, яка мала 
місце 11 квітня 1945 року, коли в'язні концтабору у Бухенвальді 
почали інтернаціональне повстання проти гітлерівців). 
5 років від дня смерті Євгена Титикайла (1937-2012, нар. у Бориславі), 
українського поета. 

12.04 Всесвітній день авіації і космонавтики.  
14.04 День ДАІ МВС України. 

15.04 

565 років від дня народження Леонардо да Вінчі (1452-1519), 
італійського живописця, скульптора, архітектора, ученого-
енциклопедиста, інженера-механіка, математика, філософа, 
представника доби Високого Відродження. 
Український День навколишнього середовища (День 
навколишнього середовища відзначається в Україні щорічно у третю 
суботу квітня з 1998 року згідно з Указом Президента України «Про 
День довкілля» № 855/98. 
    Цього дня громадські організації проводять заходи, спрямовані на 
поліпшення стану навколишнього середовища, очищення водних 
джерел, озеленення, збереження заповідних об’єктів, поширення 
екологічних знань. 



Спочатку свято було задумано для того, щоб відзначити 
Стокгольмську конференцію з довкілля, яка стала однією з 
найважливіших в історії екологічного руху. 
    Цього дня була заснована UNEP (United Nations Environment 
Network) - Екологічна програма ООН, яка зараз є основним 
організатором та ідеологом Дня довкілля. 
В 2017 році Український День навколишнього середовища припадає 
на 15 квітня). 

16.04 Пасха Христова – Великдень. 

17.04 

День пожежної охорони (Враховуючи вагомий внесок працівників 
пожежної охорони України у справу боротьби з вогняною стихією, 
захисту життя і здоров’я людей, майна від пожеж, на підтримку 
ініціативи громадських об’єднань та Державної служби України з 
надзвичайних ситуацій, Указом Президента України від 11-го жовтня 
2013-го № 555/2013 встановлено професійне свято - «День пожежної 
охорони», яке тепер відзначається щорічно 17-го квітня.  
    В підтримку ініціативи працівників пожежної охорони України з 
1995 року по 2004 рік Указом Президента України від 2 січня 1995 
року №7/95 було встановлено професійне свято - День працівників 
пожежної охорони України, який відзначався щорічно 29 січня.). 

18.04 

Міжнародний день пам’яток та історичних місць. 
80 років від дня народження Володимира Григоровича Рутківського 
(1937), українського поета, прозаїка, дитячого письменника, 
журналіста. 

22.04 День Землі. 

23.04 
Всесвітній день книг і авторського права. 
Всеукраїнський день психолога. 

24.04 Міжнародний день солідарності молоді. 

25.04 
110 років від дня народження Миколи Петровича Трублаїні (1907-
1941), українського письменника. 

26.04 
Міжнародний день пам’яті Чорнобиля (1986). 
Міжнародний день інтелектуальної власності. 

28.04 Всесвітній день охорони праці.  
29.04 Міжнародний день танцю. 

 

ТРАВЕНЬ  

01.05-
02.05 

Свято Весни і  Праці. 

02.05 
115 років від дня народження Алана Маршалла (1902-1984), 
австралійського прозаїка. 

03.05 
День Сонця.  
Всесвітній день свободи преси. 

05.05 

Міжнародний день боротьби за права інвалідів. 
110 років від дня народження Ірини Вільде (Дарини 
Дмитрівни Полотнюк) (1907—1982), українського прозаїка. 



95 років від дня народження Анатолія Андрійовича Дімарова 
(1922—2014), українського прозаїка. Лауреата Державної 
премії України імені Т. Г. Шевченка (1982). 

07.05 День радіо. 

08.05 

Міжнародний день Червоного Хреста і Червоного 
Півмісяця. 
День пам’яті та примирення.  

09.05 День перемоги над нацизмом у Другій світовій війні. 

12.05 Всесвітній день медичних сестер. 
14.05 День Матері в Україні (друга неділя травня). 

15.05 

Міжнародний день сім’ї. 
160  років від дня народження Андрія Яковича Чайковського 
(1857—1935), українського письменника.  

16.06 

200 років від дня народження Миколи Івановича 
Костомарова (1817-1885), українського й російського історика, 
письменника, літературознавця, педагога, етнографа, 
фольклориста, суспільно-політичного діяча. 

17.05 

Всесвітній день інформаційної спільноти. 
95 років від дня народження Анатолія Андрійовича Дімарова 
(1922), українського письменника. 

18.05 

Міжнародний день музеїв. 
День вишиванки (третій четвер травня). 
День боротьби за права кримськотатарського народу. 

20.05 
День Європи в Україні (третя субота травня). 
День науки в Україні (третя субота травня). 

21.05 

День пам’яті жертв політичних репресій. 

День молодіжних і дитячих громадських організацій 
України. 
Всесвітній день культурного різноманіття в ім’я 
діалогу та розвитку. 

22.05 

Міжнародний день біологічного різноманіття. 
Перепоховання Тараса Шевченка на Чернечій горі у Каневі 
(1861 р.). 

23.05 
175 років від дня народження Марії Конопницької (1842—
1910), польської письменниці. 

24.05 

День слов’янської писемності і культури. 
Європейський День Парків. 
105 років від дня народження Михайла Панасовича 
Стельмаха (1912-1983), українського прозаїка, поета, 
драматурга, громадського діяча. 

25.05 
Вознесіння Господнє. 
День філолога. 

27.05 

День працівників видавництв, поліграфії і 
книгорозповсюдження (остання субота травня). 
90 років від дня народження Лесі Храпливої (1927), 



української письменниці, пластової діячки і педагога на 
еміграції: співробітниці дитячих та жіночих журналів у США й 
Канаді, у роках 1953—70 редактора пластового журналу 
«Готуйсь». Членкиня Об'єднання українських письменників 
«Слово». 

28.05 

День прикордонника. 
День хіміка. 
День смерті Івана Яковича Франка (101 р.). 

29.05 Міжнародний день миротворців ООН. 
31.05 Всесвітній день без  тютюну.  

 

ЧЕРВЕНЬ  

01.06 

Міжнародний день захисту дітей. 

Всесвітній день батьків. 
80 років від дня народження Вадима Петровича 
Скомаровського (1937), українського поета. 

04.06 

День Святої Трійці. П’ятидесятниця. 
Міжнародний день безневинних дітей – жертв 
агресії. 

05.06 
Всесвітній день охорони навколишнього 
середовища. 

06.06 День журналіста України. 
08.06 Всесвітній день океанів. 

09.06 Міжнародний день друзів. 
12.06 Всесвітній день боротьби з дитячою працею. 
14.06 Всесвітній день донора крові. 

15.06  
День захисту людей похилого віку (Всесвітній день 
розповсюдження інформації про зловживання відносно 
літніх людей). 

17.06 
105 років від дня народження Валентина Васильовича 
Бичка (1912-1994), українського поета. 

18.06 

День медичного працівника.  
125 років від дня народження Юрія Олексійовича Меженка 
(Іванова-Меженка) (1892—1969), українського бібліографа, 
книгознавця, літературознавця. 

20.06 

Всесвітній день біженців. 
80 років від дня народження Петра Гоця (1937-2013), 
поета, українського бібліотекаря-бібліографа  
(Працював завідувачем інформаційно-бібліографічного 
відділу у Львівській центральній міській бібліотеці ім. Лесі 
Українки. 
    За часів незалежності 9 років очолював при Львівському 
національному аграрному університеті Музей Степана 
Бандери. 
    За часів України почав друкуватися, загалом більше 



трьох з половиною десятків книг та брошур, вийшли його 
поетичні збірки: 
«Євшан пробудження», 1991, Луцьк, 
«Дорога до Лесі», Луцьк, «Надстир'я», 1992 — премія імені 
Лесі Українки — Житомирського обласного відділення 
Українського фонду культури, 
«Тисячоліття», Луцьк, «Надстир'я», 1994, 
«Молюся на Тебе», Луцьк, «Надстир'я», 1995, 
«Мого життя мереживо прозоре», 1996, 
«Кара Божа, або Львівські студії», 2002, 
«У Степана — уродини: поезії про Степана Бандеру», 2003, 
«Правий берег, лівий берег, посередині — Дніпро», 2004, 
«Поклади свої руки на вітер», 2005, 
«Мандрівка до Адама і Елізи», 2007, 
«Найдорожче — батько, мати», 2007, 
«Присвяти», 2007, 
«Лесина колиска», 2008, 
«Високий Замок», Львів, 
«Мадонна», 
віршована фотокнига «Обабіч Турії». 
    1997 року визнаний людиною року Львова в номінації 
«Найкращий бібліотекар міста»). 

22.06 
День скорботи и вшанування пам’яті жертв Війни в 
Україні. 

 

25.06 

День митної служби України. 
День дружби та єднання слов’ян. 

День молоді. 
Міжнародний день моряка. 
95 років від дня народження Івана Михайловича 
Логвиненка (1922-2004), українського прозаїка. 

26.06 
Міжнародний день боротьби проти зловживання 
наркотиками та їх незаконного обігу. 

27.06 Всесвітній день рибальства. 

28.06 

День Конституції України. 
305 років від дня народження Жан-Жака Руссо (1712—
1778), французького філософа-просвітителя, письменника. 

 

ЛИПЕНЬ 

01.07 День архітектури України. 

06.07 

80 років від дня смерті Богдана-Ігоря Антонича (1909-1937), 
українського поета, прозаїка, перекладача, літературознавця, 
редактора журналу «Дажбог», члена літературної групи «Листопад». 

07.07 
Пророка Іоанна Предтечі (Хрестителя).  
Свято Івана Купайла. 

08.07 110 років від дня народження Олега Ольжича  



(Олега Олександровича Кандиби) (1907—1944), українського поета, 
вченого, громадського діяча. Син відомого українського поета 
Олександра Олеся. 
Очолював культурно-освітню референтуру Проводу Українських 
Націоналістів (1937) і Революційний Трибунал ОУН (1939—1941). 
Заступник Голови ПУН та Голова ПУН на українських землях (з 
05.1942), Голова ПУН ОУН (01.1944—10.06.1944). 

10.07 
225 років від дня народження Фредеріка Джозефа Маррієта (1792-
1848), англійського письменника, автора пригодницьких романів. 

12.07 Святих Верховних апостолів Петра і Павла. 

15.07 
100 років від дня народження Марії Авакумівни Познанської (1917-
1995), української поетеси. 

21.07 
110 років від дня народження Олени Іванівни Теліги (1907—1942), 
української поетеси, публіциста. 

24.07 
215 років від дня народження Олександра Дюма (1802—1870), 
французького прозаїка. 

28.07 

День хрещення Київської Русі – України (Відзначається 
щорічно відповідно до Указу Президента України № 668/2008 від 
25.07.2008 р.). 
День пам’яті святого рівноапостольного князя 
Володимира-хрестителя Київської Русі. 

30.07 

80 років від дня народження Євгена Титикайла (1937-2012), 
українського поета.  
   (Народився в м. Борислав Львівської області в родині робітника 
нафтових копалень. Із 1941 по 1952 р., рятуючись від голоду та 
матеріальних нестатків, проживав на Волині. Після повернення до 
Борислава закінчив філологічний факультет Дрогобицького 
педагогічного інституту ім. І. Франка (факультет української мови та 
літератури), працював журналістом у міськгазеті «Нафтовик 
Борислава» та в студентській багатотиражній газеті педінституту в 
Дрогобичі, а поміж тим — землекопом, робітником взуттєвої 
фабрики, техніком комунальної служби. 
      Член Національної Спілки письменників України. Друкувався в 
багатьох газетах та журналах України, а також за рубежем (Польща, 
США). 
    Автор поетичних збірок «Крайка», «Тривожні громи», «Пролог», 
«Три суті надії», «Бориславські сонети», «Дні і ночі Волині», 
«Одкровення», «Сто сонетів і один». 
   У травні 2010 Євген Титикайло видав нову поетичну книгу 
«Часослов». З цієї нагоди відбувся авторський вечір поета у 
читальній залі центральної міської бібліотеки м. Борислава. На 
вечорі панові Євгену вручено посвідчення Почесного громадянина 
Борислава. Останні роки життя провів у Бориславі, де й помер у 
самотності 11 квітня 2012 року). 

 



СЕРПЕНЬ 

02.08 Святого Пророка Іллі. 

05.08 
80 років від дня народження Юрія Михайловича Хорунжого 
(1937-2007), українського письменника. 

09.08 

Міжнародний день корінних народів світу (Відзначається 
щорічно відповідно до рішення Генеральної Асамблеї ООН 
A/RES/49/214 від 17.02.1995 р.). 

10.08 
105 років від дня народження Жоржі Амаду (1912—2001), 
бразильського письменника. 

11.08 
120 років від дня народження Енід Мері Брайтон (1897—1968), 
англійської дитячої письменниці. 

14.08 

Маковій. 
80 років від дня народження Володимира Олександровича 
Базилевського (1937), українського поета, письменника, 
літературного критика, перекладача. 

16.08 

165 років від дня народження Миколи Павловича Дашкевича 
(1852—1908), українського літературо-знавця, історика, 
фольклориста. 

19.08 

Свято Преображення Господа Ісуса Христа. Спаса. 
115 років від дня народження Олеся (Олександра) Васильовича 
Донченка (1902—1954), українського прозаїка. 
65 років від дня народження Марії Іванівни Чумарної (Чепурко) 
(1952), української поетеси, педагога, журналіста, громадсько-
культурної діячки. 

20.08 
170 років від дня народження Болеслава Пруса (1847—1912), 
польського письменника. 

23.08 

День Державного Прапора України (Відзначається в Україні 
згідно з Указом Президента (№ 987/2004 від 23 серпня 2004 року) 
щорічно). 
150 років від дня народження Осипа Семеновича Маковея (1867-
1925), українського письменника. 

24.08 

День незалежності України (Національне свято (1991). 
Відзначається щорічно як державне загальнонародне свято 
відповідно до Постанови ВР України № 2143−XII від 20.02.1992 р. 
Вважається святковим неробочим днем відповідно до ст. 73 
Кодексу законів про працю). 
80 років від дня народження Ніни Бічуї (1937), українського 
прозаїка. (Народилася 24 серпня 1937 р. у місті Києві. Навчалась у 
СШ № 5. Закінчила факультет журналістики Львівського 
університету. Була на журналістській роботі. Працювала завлітом 
Львівського театру юного глядача. Авторка книг «Дрогобицький 
звіздар», «Повісті», «Квітень у човні», «Родовід», «Бенефіс», 
«Десять слів поета» та книжок для дітей — «Канікули у 
Світлогорську», «Шпага Славка Беркути» (Видавництво Старого 
Лева, 2010), «Звичайний шкільний тиждень». «Яблуня і 



зернятко». Новели і повісті, перевидані у 2000-х роках, увійшли до 
книжок «Землі роменські», «Великі королівські лови» 
(Літературна агенція «Піраміда», 2011), «Три театральні повісті» 
(видавництво «Срібне слово», 2015). 
      Перекладає з польської – твори Ольги Токарчук, Яцека 
Бохенського, Людвіка Єжи Керна, Єжи Ґротовського). 
70 років від дня народження Пауло Коельйо (1947), бразильського 
письменника. 

27.08 

115 років від дня народження Юрія Івановича Яновського (1902—
1954), українського письменника. 
День народження Івана Яковича Франка (161 р.) (1856-1916), 
видатного українського письменника, поета, публіциста, 
перекладача, ученого, громадського і політичного діяча. Доктор 
філософії (1893), дійсний член Наукового товариства імені 
Шевченка (1899), почесний доктор Харківського університету 
(1906). 

28.08 Успіння Пресвятої Богородиці. 

29.08 

Перенесення нерукотворного образу Господа Ісуса 
Христа. 
155 років від дня народження Моріса Метерлінка (1862—1949), 
бельгійського драматурга. 

30.08 
95 років від дня народження Павла Прокоповича Глазового (1922 
— 2004), українського поета-гумориста. 

 

ВЕРЕСЕНЬ 

01.09 День знань. 

10.09 

50 років від дня народження Валентина Бердта (Валентин 
Корнійович Бердута) (1967), українського письменника, 
журналіста, редактора, видавця. 

11.09 

155 років від дня народження О'Генрі (Вільям Сідні Портер) 
(1862—1910), американського прозаїка. 
105  років від дня народження Дмитра Васильовича Ткача (1912—
1993), українського прозаїка. 

15.09 Міжнародний день демократії. 

16.09 

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

17.09 

Всенародний День Батька. 
День працівників лісу. 

День працівників цивільного захисту України (День 
рятівника). 

21.09 

Різдво Пресвятої Богородиці. 

Міжнародний день миру. 
70 років від дня народження Стівена Едвіна Кінга (1947), 
американського письменника. 



22.09 
День партизанської слави (Відзначається щорічно відповідно 
до Указу Президента України № 1020/2001 від 30.10.2001 р.). 

23.09 
145 років від дня народження Соломії Амвросіївни 
Крушельницької (1872— 1952), української співачки, педагога. 

25.09 

120 років від дня народження Вільяма Катбер Фолкнера (1897—
1962), американського романіста і новеліста. 
85 років від дня народження Анатолія Борисовича Солов'яненка 
(1932-— 1999), українського співака. 
50 років від дня народження Олега Євгеновича Авраменка (1967), 
сучасного українського письменника-фантаста. 

27.09 

Воздвиження Чесного і Животворного Хреста 
Господнього.  
Всесвітній день туризму. 

30.09 
Віри, Надії, Любові та їхньої матері Софії. 

Всеукраїнський День бібліотек. 
 

ЖОВТЕНЬ 

01.10 

День ветерана. 
Міжнародний день людей похилого віку. 

Міжнародний день музики. 

04.10 

170 років від дня народження Луї Анрі Буссенара (1847—1910), 
французького письменника. 
80 років від дня народження Жаклін Джілл Колінз (1937-2015), 
англійської та американської письменниці. 

05.10 

Всесвітній день учителя (Відзначається щорічно в 
ознаменування річниці підписання Рекомендації ЮНЕСКО та 
Міжнародної організації праці (МОП) щодо становища вчителів). 
65 років від дня народження Марини Андерсон (Маргарет Бінглі) 
(1952), сучасної англійської письменниці. 
65 років від дня народження Богдана Британа (1952), 
бориславського поета і журналіста. 

06.10 
90 років від дня народження Бориса Терентійовича Загорулька 
(1927—1985), українського письменника. 

08.10 

День художника України (Відзначається щорічно у другу 
неділю жовтня відповідно до Указу Президента України № 
1132/98 від 09.11.1998 р.). 
День юриста України. 

09.10 

Всесвітній день пошти. 
470 років від дня народження Мігеля де Сервантеса (1547—1616), 
іспанського письменника. 

11.10 

75 років від дня народження Володимира Олександровича 
Яворівського (1942), українського прозаїка, публіциста, політика. 
345 років від дня народження та 275-річчя від дня смерті Пилипа 
Орлика (1672-1742), українського політичного, державного і 
військового діяча, Гетьмана Війська Запорозького у вигнанні 



(1710-1742), поета, публіциста. Представник білоруського 
шляхетського роду Орликів (чеського походження), що 
користалися білоруським гербом «Новина» та писалися 
литвинами (білорусами). Один із упорядників «Договорів і 
постанов» — конституційного акту, який іноді називають 
«першою в світі Конституцією», фактично — козацького 
суспільного договору. 

12.10 Всесвітній день зору. 

14.10 

Покрова Пресвятої Богородиці. 

День захисника України (Відзначається щорічно відповідно до 
Указу Президента України №806/ 2014 від 14.10.2014 р.). 
День Українського козацтва. 

17.10 Міжнародний день боротьби за ліквідацію злиднів. 

18.10 
35 років від дня народження Віктора Кравцова (1982), 
бориславського поета, голови міської організації «Цвіт нації». 

20.10 Міжнародний день кухаря і кулінара. 

24.10 

Міжнародний день Організації Об’єднаних Націй (День 
ООН) (Відзначається щорічно відповідно до рішення Генеральної 
Асамблеї ООН A/RES/168 (ІІ) від 31.10.1947 р.). 
Всесвітній день розвитку інформації (Відзначається щорічно 
відповідно до рішення Генеральної Асамблеї ООН A/RES/3038 
(ХХVІІ) від 19.12.1972 р.). 

25.10 

70 років від дня народження Нелі Семенівни Шейко-Медведєвої  
(1947, нар. у Бориславі), української поетеси, драматурга, 
театрального критика. 

28.10 

День          визволення     України   від фашистських 
загарбників (1944) (Відзначається щорічно відповідно до Указу 
Президента України № 836/ 2009 від 20.10.2009 р.). 

31.10 
85 років від дня народження Кетрін Патерсон (1932), 
американської дитячої письменниці. 

 

ЛИСТОПАД 

01.11 
День народження Європейського союзу (Дата 
заснування ЄС). 

03.11 

День ракетних військ і артилерії України. 
55 років від дня народження Ірен Віталіївни Роздобудько 
(1962), української журналістки, письменниці, сценаристки, 
поетеси. 

04.11 День залізничника України. 
05.11 День працівника соціальної сфери України. 

06.11 
70 років від дня народження Мішель Магоріан (1947), 
англійської дитячої письменниці. 

09.11 

Всеукраїнський день працівників культури та 
аматорів народного мистецтва. 
День преподобного Нестора Літописця.  



День української писемності та мови. 

Міжнародний день боротьби проти фашизму, расизму 
та антисемітизму. 

145 років від дня народження Богдана Сильвестровича 
Лепкого (1872— 1941), українського письменника, художника, 
педагога, перекладача, літературознавця. 

10.11 

Всесвітній день молоді. 
Всесвітній день науки. 

130 років від дня народження Арнольда Цвейга (1887—1968), 
німецького письменника. 

14.11 

110 років від дня народження Астрід Анни Емілії Ліндгрен 
(1907—2002), шведської письменниці-казкаря. 
105 років від дня народження Андрія Самійловича Малишка 
(1912—1970), українського поета, лауреат державної премії 
УРСР ім. Т.Г.Шевченка (1964). 

16.11 

Всесвітній День ґудзиків (Цікаве свято, про яке неодмінно 
здогадуються, а може навіть знають професійні кравці і їх 
уважні клієнти - «Всесвітній День ґудзиків», відзначається 
щорічно 16-го листопада. Воно було засновано американською 
організацією National Button Society, започаткованою в 1938-
му році, ще в XX столітті. 
     Деякі з нас іноді навіть не помічають на скільки важливий 
для нас цей елемент нашого одягу, адже без нього було б все 
набагато складніше. Найдавніші ґудзики або предмети, схожі 
на сучасні ґудзики, використовувалися далеко не для того, для 
чого ми використовуємо їх зараз - виключно як прикраси, а не 
для застібання.  
      Для застібання використовувалися зав’язки, шнурівки, 
вироби з рослин і кісток тварин, в якості шпильок. Гудзик був 
своєрідним предметом розкоші, що виконував не тільки 
декоративні функції, але й ніс цілком певне інформаційне 
значення. 
       Завдяки старанню майстерних умільців, у світовій практиці 
такий виріб, як ґудзик давно став предметом колекціонування, 
а деякі унікальні екземпляри, навіть музейними експонатами. 
Досить великі зібрання ґудзиків найрізноманітніших зразків є 
у музеях Швеції, США, Польщі та Чехії. Одна з найбільших 
приватних колекцій, вважають, належить американцю 
Стівенсу, що проживає в містечку Бішопвіль (штат Південна 
Кароліна). Свою колекцію він почав збирати ще в 1983-му 
році. За іншими даними, найзначнішу колекцію ґудзиків у 
світі (близько 100.000 примірників) зібрали в іншому 
американському місті - Нью-Джерсі. У Швеції, наприклад, 
основу колекції застібок в Стокгольмському музеї склав 
переданий одним з місцевих церковних пасторів в дар набір з 



більш 40000 одиниць ґудзиків.) 

День працівників радіо, телебачення та зв’язку 
України. 
Міжнародний день терпимості (толерантності). 
Міжнародний день філософії 

20.11 

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

21.11 
Всесвітній день телебачення. 
День Гідності та Свободи. 

24.11 Всесвітній день інформації. 

25.11 

День пам’яті жертв голодомору (Цей День щорічно 
відзначається в Україні в четверту суботу листопада. 
     Президент України, підтримавши ініціативу громадських 
організацій, міністерства культури і мистецтв, Державного 
комітету у справах релігій, Державного комітету телебачення і 
радіомовлення, ухвалив встановити в країні День пам’яті 
жертв голодомору і політичних репресій. Заходи, присвячені 
цьому дню, щорічно проходять в четверту суботу листопада. 
     Спочатку Указом президента України від 26 листопада 1998 
року остання субота листопада оголошувалась Днем пам’яті 
жертв голодомору, потім Указом від 31 жовтня 2000 року цей 
день став іменуватися Днем пам’яті жертв голодомору і 
політичних репресій. У 2007-му році, згідно Указу Президента 
України № 431/2007 від 21-го травня 2007-го року, в назву 
цього пам’ятного Дня були внесені зміни: "Внести до Указу 
Президента України от 26 листопада 1998 року N 1310 (1310/98 
) "Про встановлення Дня памяті жертв Голодоморів та 
політічніх репресій" (в редакції Указа від 15 липня 2004 року 
№ 797 (797/2004) зміни, виключивши у назві та тексті слова 
"та політічніх репресій". 
     Зараз День пам’яті жертв голодомору щорічно 
відзначається в четверту суботу листопада. 
     В 2017 році День пам’яті жертв голодомору припадає на 25 
листопада). 
Міжнародний день боротьби за ліквідацію насильства 
над жінками (Генеральна Асамблея ООН оголосила 25 
листопада Міжнародним днем боротьби за ліквідацію 
насильства відносно жінок в 2000 році й запропонувала 
урядам, міжнародним організаціям і неурядовим організаціям 
проводити в цей день заходи, спрямовані на привернення 
уваги громадськості до цієї проблеми. 
     Цього дня в 1961 році в Домініканській Республіці за 
наказом домініканського правителя Рафаеля Трухильо були 
по-звірячому вбиті три сестри Мірабал, які були політичними 



активістками. 
     Послання Генерального секретаря: «Насильство у 
відношенні жінок заподіює невимовні страждання, горе 
сім’ям, від якого страждають і старий, і малий, і доводить 
громади до зубожіння. Воно не дозволяє жінкам 
використовувати всі свої потенційні можливості, обмежує 
економічне зростання і підриває розвиток»). 

26.11 
85 років від дня народження Михайла Миколайовича Ткача 
(1932—2007), українського поета, кіносценариста. 

28.11 

Початок Різдвяного посту (28 листопада (15 листопада за 
старим стилем) починається Різдвяний піст, який ще назвают 
Пилипів, бо він починається на наступний день після 
святкування пам’яті святого апостола Пилипа. Мета посту 
приготувати віруючих до зустрічі одного з головних свят 
Церкви - Різдва Господа нашого Ісуса Христа. Різдвяний піст 
триває сорок днів). 

30.11 
350 років від дня народження Джонатана Свіфта (1667—1745), 
англійського прозаїка. 

 

ГРУДЕНЬ 

01.12 

Всесвітній день боротьби зі СНІДом. 

День працівників прокуратури України. 
300 років від дня народження Георгія (Григорія) 
Кониського (1717—1795), українського письменника, 
педагога, релігійного і громадсько-культурного діяча. 
80  років від дня народження Андрія Олександровича 
Содомори (1937), українського перекладача, письменника, 
науковця. 

02.12 

Міжнародний день боротьби за скасування рабства. 
80  років від дня народження Петра Ільковича Осадчука 
(1937—2014), українського поета. 

03.12 

Міжнародний День інвалідів. 
295 років від дня народження Григорія Савича Сковороди 
(1722—1794), українського просвітителя-гуманіста, філософа, 
поета. 
120 років від дня народження Андрія Васильовича Головка 
(1897—1972), українського прозаїка. 
80 років від дня народження Володимира Івановича 
Міщенка (1937—2008), українського письменника. 

04.12 
Введення в храм Пресвятої Богородиці. 

День інформатики. 

05.12 

День працівників статистики в Україні. 
Міжнародний день добровольців в ім’я 
економічного і соціального розвитку (Всесвітній 
день волонтерів) 



06.12 

День Збройних Сил України (Відзначається, щорічно 
відповідно до Постанови Верховної Ради України № 3528-
ХІІ від 19.10.1993 р.). 
125 років від дня народження Романа-Миколи Дашкевича 
(1892-1963, Борислав) - галицький український політичний і 
військовий діяч, полковник армії УНР (генерал-хорунжий в 
еміграції), правник, один із засновників української 
артилерії. 

07.12 

День місцевого самоврядування в Україні. 
70 років від дня народження Енн Файн (1947), англійської 
дитячої письменниці. 
125 років від дня народження Олени-Марії Степанів-
Дашкевич (1892-1963), українського історика, географа, 
громадської та військової діячки; перша в світі жінка, 
офіційно зарахована на військову службу у званні офіцера; 
четар Української Галицької Армії. Сестра Ананія Степаніва, 
мати Ярослава Дашкевича. В'язень радянських таборів. 

09.12 

Міжнародний день боротьби з корупцією. 

Міжнародний день пам’яті жертв злочинів геноциду, 
вшанування їхньої людської гідності і попередження 
цих злочинів. 

10.12 

День благодійності. 

День Нобеля (День Нобеля - це щорічне вручення 
Нобелівської премії, яке проходить 10 грудня в Стокгольмі. 
Нобелівські премії користуються міжнародним визнанням 
як найпочесніша громадянська відзнака. Кожен лауреат 
отримує золоту медаль із зображенням Нобеля і диплом. 
    Нобелівські премії з фізики, хімії, фізіології або медицини, 
літератури та економіки вручає лауреатам його Величність 
Король Швеції на церемонії, що проходить у річницю смерті 
Альфреда Нобеля (в 1896 році в Сан-Ремо). Розмір грошової 
премії змінюється щорічно і становить приблизно 1 мільйон 
доларів. Нобелівські премії мають великий міжнародний 
престиж і, крім того, пропонують лауреатам значну 
економічну підтримку). 
День захисту прав людини (Відзначається щорічно 
відповідно до резолюції Генеральної Асамблеї ООН A / RES / 
423 (V) від 04.12.1950 р.). 

13.12 

Святого апостола Андрія Первозванного. 

220 років від дня народження Генріха Гейне (1797—1856), 
німецького поета. 
80 років від дня народження Пауля Маара (1937), 
німецького дитячого письменника, драматурга, ілюстратора. 

14.12 
День вшанування учасників ліквідації наслідків 
аварії на Чорнобильській АЄС (Відзначається щорічно 



відповідно до Указу Президента України № 945/2006 від 
10.11.2006 р.). 

17.12 
Великомучениці Варвари. 
День працівника державної виконавчої служби. 

18.12 
125 років від дня народження Миколи Гуровича Куліша 
(1892—1942), українського драматурга. 

19.12 

Святителя Миколая Чудотворця (Миколи 
Зимового). 

Міжнародний день допомоги бідним  
(19 грудня світова спільнота відзначає Міжнародний день 
допомоги бідним. 
     За даними міжнародних експертів на кінець 20 століття, 
близько чверті всього населення планети, тобто півтора 
мільярда людей, живе в злиднях. У зв’язку з цим ООН 
прийнято кілька програм, що ставлять своєю метою 
викорінювання убогості. 
    Перші програми з ліквідації бідності почали діяти ще 10 
років тому, проте поки що число тих, які живуть за межею 
бідності не зменшується. 
   Організація об’єднаних націй розглядає бідність як «стан 
тривалої вимушеної відсутності необхідних ресурсів для 
забезпечення задовільного способу життя». Вона означає не 
тільки брак грошей, а й гідної роботи, зручного житла, 
доступу до хорошої освіти та охорони здоров’я). 

20.12 

Міжнародний день солідарності людей (Проголошено 
цей день Генеральною Асамблеєю ООН в резолюції, 
присвяченій проведенню першого Десятиліття ООН по 
боротьбі за ліквідацію убогості. Відзначається щорічно 20 
грудня, починаючи з 2006-го року. 
    Резолюція ООН посилається на Декларацію тисячоліття, в 
якій говориться, що солідарність буде в XXI-му столітті 
однією з фундаментальних цінностей людства. 

21.12 
100 років від дня народження Генріха Теодора Белля (1917-
1985), німецького письменника. 

24.12 

80 років від дня народження В’ячеслава Чорновола (1937-
1999), українського політика, публіциста, літературного 
критика, діяча руху опору проти зросійщення та 
національної дискримінації українського народу, 
політичного в'язня СРСР. (Провідник українського 
національно-демократичного визвольного руху кінця 80-х — 
90-х років; Герой України (2000, посмертно). Лауреат 
Міжнародної журналістської премії ім. Ніколаса Томаліна 
(1975). 
     Ініціатор проголошення Декларації про державний 
суверенітет України 16 липня [[1990 р. та Акта 



проголошення Незалежності України 24 серпня 1991 р. 
Разом із іншими видатними діячами започаткував в Україні 
національно-визвольний рух шістдесятників та дисидентів. 
Засновник та головний редактор підпільного українського 
часопису [Український вісник (1970—1972, 1987—1989) 
«Український вісник»]. Член Української Гельсінської групи. 
Один із ініціаторів створення Української гельсінської 
спілки. Кілька разів ув'язнений за «антирадянську 
пропаґанду» (1967–1969, 1972–1979, 1980–1988). Перебував у 
мордовських таборах суворого режиму і на засланні. 
Сумарно пробув у неволі 17 років. У 1990-1992 рр. — голова 
Львівської обласної ради. Народний депутат України з 
березня 1990 р. Кандидат у Президенти України на виборах 
1991 р. (2 місце, 7 420 727 голосів або 23,27 %). З 1992 р. і до 
смерті — голова Народного Руху України. З жовтня 1991 — 
Гетьман українського козацтва. З 1995 року член української 
делегації в Парламентській Асамблеї Ради Європи. 
     Загинув 25 березня 1999 року за нез'ясованих обставин в 
автокатастрофі на шосе під Борисполем. Похований у Києві 
на Байковому кладовищі на центральній алеї.  

27.12 

70 років з дня смерті Катрі Гриневичевої (1875-1947), 
української письменниці, редактора дитячого журналу 
«Дзвіночок». 

28.12 
15 років (2002) з часу відкриття у м. Львові пам’ятника 
В’ячеславу Чорноволу. 

31.12 
140 років від дня народження Гната Мартиновича 
Хоткевича (1877—1938), українського прозаїка. 

 

 

За матеріалами Дніпропетровської 
 центральної міської бібліотеки  


