
ВЕРЕСЕНЬ  

  

90 років Державному підприємству «Черкаське лісове 

господарство» (1929).  

 

  

Відзначається щорічно з 1984 року. 

1 

 
80-ті роковини початку Другої світової війни 

(Німеччина вторглася до Польщі в  01.09.1939).  

 
 
 
 
 

 

 
День підприємця України. Відзначається в 

першу неділю вересня відповідно до Указу 

Президента України від 05.10.1998 року 

№ 1110/1998 

 



1 145 років з часу заснування (1874) 

ДВНЗ «Херсонського державного аграрного 

університету» 

 

 

 

 

(1899–05.01.1951), Андрій Платонович Платонов (Климентов) – російський 

письменник («Чевенгур», «Повернення», «Жорстокий і прекрасний світ») 

120 років з дня народження. 

 

(1934–21.01.2008), Анатолій Федорович Пазенко – український актор. Народний 

артист України. Лауреат Державної премії України ім. Т. Г. Шевченка. 

Знімався у фільмах: «Від Бугу до Вісли» (1980, генерал Ватутін), «Якщо 

ворог не здається…» (1983, генерал Ватутін), «Війна» (1990, т/ф, 6 а), 

«Злочин з багатьма невідомими» (1993, журналіст Калясантий). 

85 років від дня народження 

2 (1945), – підписано Акт про беззастережну 

капітуляцію Японії. День закінчення Другої 

світової війни. 

Офіційна і загальновизнана дата завершення 

Другої світової війни – 2-е вересня 1945-го року. У цей день рівно у 9-й годині і 2 

хвилини (за токійським часом) був підписаний формальний акт про 

беззастережну капітуляцію останнього активного союзника фашистської 

Німеччини - Японії. Це сталося на борту американського лінкора ББ-63 

«Міссурі». 

 

День нотаріату. Відзначається відповідно до Указу Президента 

України від 22.02.2010 року № 211/2010  

https://www.jnsm.com.ua/cgi-bin/m/td.pl?Year=1899
https://www.jnsm.com.ua/cgi-bin/m/tm.pl?Month=01&Day=05&td=1#DTH
https://www.jnsm.com.ua/cgi-bin/m/tm.pl?Month=01&Day=05&td=1#DTH
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D1%81%D1%82_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D1%81%D1%82_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BC%D1%96%D1%8F_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8_%D1%96%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%96_%D0%A2%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%B0_%D0%A8%D0%B5%D0%B2%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%96%D0%B4_%D0%91%D1%83%D0%B3%D1%83_%D0%B4%D0%BE_%D0%92%D1%96%D1%81%D0%BB%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/1980
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%82%D1%96%D0%BD_%D0%9C%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%AF%D0%BA%D1%89%D0%BE_%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B3_%D0%BD%D0%B5_%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D1%94%D1%82%D1%8C%D1%81%D1%8F%E2%80%A6&action=edit&redlink=1
https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%AF%D0%BA%D1%89%D0%BE_%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B3_%D0%BD%D0%B5_%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D1%94%D1%82%D1%8C%D1%81%D1%8F%E2%80%A6&action=edit&redlink=1
https://uk.wikipedia.org/wiki/1983
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B0_(%D1%84%D1%96%D0%BB%D1%8C%D0%BC)
https://uk.wikipedia.org/wiki/1990
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%BB%D0%BE%D1%87%D0%B8%D0%BD_%D0%B7_%D0%B1%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D1%82%D1%8C%D0%BC%D0%B0_%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D1%96%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BC%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/1993
https://www.dilovamova.com/index.php?page=142&calendar=memory&holiday=490&year=2019
https://www.dilovamova.com/index.php?page=142&calendar=memory&holiday=490&year=2019


3 (1959), Мирослав Іванович Дочинець – український письменник і журналіст.  

60 років від дня народження. 

4 Над будинком Верховної Ради України у 1991 

було піднято жовто-блакитний прапор. 

 

 

 

 

 

135 років Смілянському коледжу харчових 

технологій Національного університету харчових 

технологій (1884).  

 

 

 

 

 

 

(1929), Василя Романовича Назаренка – вчений, винахідник, літератор, 

уродженецб с. Бойківщина Драбівського району.  

90 років від дня народження. 

5 Міжнародний день благодійності. Міжнародний день 

благодійності, затверджений 17.12.2012 року на 58-му 

пленарному засіданні Генеральної Асамблеї ООН. 

6 (1869–08.10.1945), Фелікс Зальтен (Зигмунда Зальцмана) – австрійський 

письменник. Зальтен – автор цілого ряду романів, новел, драм, оповідань, 

статей, нарисів, проте найважливішою книжкою його життя стала невелика 

повість «Бембі».  

150 років від дня народження.   

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B8%D1%81%D1%8C%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%96%D1%81%D1%82
https://www.dilovamova.com/index.php?page=142&calendar=memory&holiday=859&year=2019
https://www.dilovamova.com/index.php?page=142&calendar=memory&holiday=859&year=2019


 

6 (1949), Ярослав Микитович Корнієнко  – фахівець у галузі хімічних технологій, 

доктор технічних наук, професор, уродженець смт. Верхнячка 

Христинівського району.  

70 років від дня народження. 

7 День військової розвідки України. Відзначається 

щорічно 7 вересня. 

8 День пам’яті жертв фашизму. 

 

75-ті роковини початку депортації українців з 

Лемківщини, Надсяння, Холмщини, 

Південного Підляшшя, Любачівщини, 

Західної Бойківщини у 1944-1951 роках. 

(вересень 1944). 

 

 Відзначається щорічно відповідно до рішення 14-

ї сесії ЮНЕСКО 1.141 (1966). 

 

Міжнародний день солідарності 

журналістів.  Відзначається щорічно з 

1958 року відповідно до рішення IV 

конгресу Міжнародної організації 

журналістів. Приурочений до дня 

пам’яті Ю. Фучика. 

https://www.dilovamova.com/index.php?page=142&calendar=memory&holiday=206&year=2019


8  

День працівників нафтової, газової та 

нафтопереробної промисловості України. 

Відзначається в другу неділю вересня 

відповідно до Указу Президента України від 

12.08.1993 року №  302/1993 

 

 

День танкістів України. Відзначається в 

другу неділю вересня відповідно до Указу 

Президента України від 29.08.1997 року 

№ 922/1997 

 

 

 

 

30 років тому (1989) в Києві відбувся I (установчий) з’їзд Народного руху 

України. 

 

(1939), Вільяма Михайловича Задорського  –  хімік-еколог, доктор технічних 

наук, професор, уродженець м. Тальне.  

80 років від дня народження. 

9  

 



 

9  

 

 

День дизайнера-графіка. 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1769–10.11.1838), Іван Петрович Котляревський – 

український письменник, поет, драматург,  

основоположник сучасної української літератури, 

перший класик нової української літератури періоду її 

становлення, автор поеми «Енеїда» (1798 р.) – першого 

твору української літератури, написаного народною 

мовою; серед найвизначніших творів – «Наталка-

Полтавка» (1819), (вперше надрукована в 1838 році 

І. І. Срезневським в «Украинском сборнике») і водевіль 

«Москаль-чарівник» (надрукований 1841 року). 

250 років від дня народження. 

  

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%86%D0%B7%D0%BC%D0%B0%D1%97%D0%BB_%D0%86%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B7%D0%B1%D1%96%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%B2%D1%96%D0%BB%D1%8C
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D1%8C-%D1%87%D0%B0%D1%80%D1%96%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%BA


9 (1964), Валентина Михайлівна Коваленко – поетеса, прозаїк, літературознавець, 

громадсько-політичний і державний діяч, уродженка с. Самгородок 

Смілянського району, жительки с. Білозір’я Черкаського району.  

55 років від дня народження. 

10 
 

90 років тому (1929) засновано Харківську державну академію культури. 

http://www.ic.ac.kharkov.ua/about/history.html  

(1894–25.11.1956), Олександр Петрович Довженко – 

український кінорежисер, письменник («Зачарована 

десна», «Повість полум'яних літ»), художник, класик 

світового кінематографу («Мічурін», «Щорс», «Аероград», 

«Земля», «Арсенал», «Звенигора», «Поема про море»).  

125 років з дня народження. 

 

 

 

http://www.ic.ac.kharkov.ua/about/history.html
https://www.jnsm.com.ua/cgi-bin/m/td.pl?Year=1894
https://www.jnsm.com.ua/cgi-bin/m/tm.pl?Month=11&Day=25&td=1#DTH
https://www.jnsm.com.ua/cgi-bin/m/tm.pl?Month=11&Day=25&td=1#DTH
https://www.jnsm.com.ua/h/0408Q/


10 (1929), Олена Марківна Годованюк – український радянський архітектор, 

лауреат Державної премії України в галузі архітектури (2007). уродженки 

м. Умань.  

90 років від дня народження 

11 Усікновення голови Іоанна Предтечі. 

 

 

 

 

 

 

 

(1804–28.01.1838), Олександр Іванович Полежаєв – російський поет і 

перекладач. 

215 років від дня народження. 

 

 

(1864–12.12.1902), Павло Арсенович Грабовський – 

український поет, лірик, публіцист, перекладач 

(«Пролісок», «З півночі», «Кобза», «Швачка»).  

155 років з дня народження. 

 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BC%D1%96%D1%8F_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8_%D0%B2_%D0%B3%D0%B0%D0%BB%D1%83%D0%B7%D1%96_%D0%B0%D1%80%D1%85%D1%96%D1%82%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B8
https://www.jnsm.com.ua/cgi-bin/m/td.pl?Year=1864
https://www.jnsm.com.ua/cgi-bin/m/tm.pl?Month=12&Day=12&td=1#DTH
https://www.jnsm.com.ua/cgi-bin/m/tm.pl?Month=12&Day=12&td=1#DTH
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%83%D0%B1%D0%BB%D1%96%D1%86%D0%B8%D1%81%D1%82
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D1%87


13 

 

 

День комп’ютерника і програміста 

 
 

 

 

 

(1834–18.07.1871), Анатолій Патрикійович Свидницький – український 

письменник, громадський діяч і фольклорист. 

185 років від дня народження. 

 

(1894–1953), Юліана Тувіма – польського поета, перекладача, мовознавця. 

125 років від дня народження. 

 

(1959–2016), Микола Миколайович Щербина – черкаський 

краєзнавець, учитель вищої категорії, Почесний краєзнавець 

України (2011), колишній житель м. Черкаси.  

60 років від дня народження. 

14 

 

 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%94%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D1%86%D1%8C_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%94%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D1%86%D1%8C_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8


14 

 

Відзначається в другу суботу 

вересня відповідно до Указу 

Президента України від 12.01.1996 

року № 52/19 

 (1859–08.05.1944), Тадеуш-Стефан Францович Зєлінський (псевд. – Тадей) – 

видатний російський і польський науковець, дослідник античної культури, 

корифей російської та польської класичної філології, а також мислитель і  

громадський діяч, уродженець с. Скрипчинці Корсунь-Шевченківського району.  

160 років від дня народження. 

 

(1934), Григорій Давидович Усач – український і єврейський поет, прозаїк, 

драматург. 

85 років з дня народження. 

15 

 

 

Міжнародний день демократії (з 2008 року). Відзначається щорічно відповідно 

до рішення Генеральної Асамблеї ООН А / RES / 62 / 7 

 

Всесвітній день боротьби з лімфомами. 

https://www.dilovamova.com/index.php?page=142&calendar=un&holiday=646&year=2019
https://www.dilovamova.com/index.php?page=142&calendar=health&holiday=427&year=2019


15 

 

 

День працівників лісу. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

День народження «Грінпіс» 

 

 

 День народження 

  

Всенародний День Батька. 

 

 

https://www.dilovamova.com/index.php?page=142&calendar=ecology&holiday=216&year=2019
https://www.dilovamova.com/index.php?page=142&calendar=popular&holiday=456&year=2019


 

 

 

 

 

15 

 

 (1789–14.09.1851), Джеймс 

Фенімор Купер – американський 

письменник (Піонер, Слідопит, 

Останній з могіканів, Звіробой).  

230 років з дня народження. 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1804–22.11.1873), Михайло Олександрович 

Максимович – український вчений-енциклопедист, 

історик, філолог, етнограф; перший ректор 

Київського університету ім. Т. Г. Шевченка.  

215 років з дня народження.  

 

16 

 

16 вересня Генеральна Асамблея ООН проголосила Міжнародним днем захисту 

озонового шару. Цей день відзначається з 

1995 року в пам’ять про підписання 

Монреальського протоколу щодо необхідності 

збереження озонового шару, який фільтрує 

сонячне проміння і попереджує шкідливий вплив 

ультрафіолету на поверхню Землі, тим самим 

зберігаючи життя на планеті. 

 

https://www.jnsm.com.ua/cgi-bin/m/td.pl?Year=1789
https://www.jnsm.com.ua/cgi-bin/m/tm.pl?Month=09&Day=14&td=1#DTH
https://www.jnsm.com.ua/cgi-bin/m/tm.pl?Month=09&Day=14&td=1#DTH
https://www.jnsm.com.ua/cgi-bin/m/td.pl?Year=1804
https://www.jnsm.com.ua/cgi-bin/m/tm.pl?Month=11&Day=22&td=1#DTH
https://www.jnsm.com.ua/cgi-bin/m/tm.pl?Month=11&Day=22&td=1#DTH


16 

 

Втрата озонового шару стратосфери, який захищає усе живе на землі від 

згубної дії ультрафіолетового випромінювання сонця, вважається однією з 

головних глобальних екологічних проблем, з якими світова спільнота 

ввійшла у нове тисячоліття. 

Подолання цієї проблеми можливе лише завдяки скоординованим діям 

усіх націй та верств суспільства на глобальному рівні. Усвідомлюючи це, 

уряди практично усіх країн світу приєдналися до Монреальського протоколу 

і, тим самим, взяли на себе зобов’язання із досягнення головної мети – 

згортання виробництва та використання озоноруйнівних речовин у різних 

секторах промисловості.  

 День пам’яті українських журналістів. 

17 День працівників цивільного захисту 

України (День рятівника). 

 

 

   

 

https://www.dilovamova.com/index.php?page=142&calendar=ecology&holiday=211&year=2019
https://www.dilovamova.com/index.php?page=142&calendar=ecology&holiday=211&year=2019


 

17 (1864–25.04.1913), Михайло Михайлович 

Коцюбинський – український письменник («Хо», 

«Для загального добра», «Fata morgana», 

«Подарунок на іменини», «Тіні забутих предків») і 

громадський діяч. 

155 років з дня народження.  

18 Міжнародний день читання електронних 

книжок у вільному доступі. 

 

 

 

 

 

День HR-менеджера. 

 

 

 

 

 

(1929–28.11.1970), Алла Олександрівна Горська – українська художниця-

шістдесятниця і відомий діяч правозахисного руху 1960-х років в Україні. 

90 років від дня народження 

19 День народження «смайлика».  

 

https://www.jnsm.com.ua/cgi-bin/m/td.pl?Year=1864
https://www.jnsm.com.ua/cgi-bin/m/tm.pl?Month=04&Day=25&td=1#DTH
https://www.jnsm.com.ua/cgi-bin/m/tm.pl?Month=04&Day=25&td=1#DTH
https://www.jnsm.com.ua/h/0425T/


20  

День рекрутера. 

 (1809–20.12.1868), Нестор Васильович Кукольник – письменник українського 

русинського походження, драматург, поет, літературний критик, композитор, 

видавець, громадський діяч. 

205 років від дня народження 

 

(1929–25.10.1992), Іван Олексійович Світличний – український радянський 

літературознавець, мовознавець, літературний критик, поет, перекладач, діяч 

українського руху опору 1960 – 1970-их років, репресований.  

90 років від дня народження. 

 

(1964), Сергій Вікторович Дзюба – українського поета, прозаїка, публіциста, 

драматурга, перекладача, критика  

55 років від дня народження 

21 Міжнародний день миру. Відзначається 

щорічно відповідно до рішення Генеральної 

Асамблеї ООН A / RES / 55 / 282 

 

 

 

 

 

 

 

День фармацевтичного працівника України.  

 

 

 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%86%D1%96
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%86%D1%96
https://www.dilovamova.com/index.php?page=142&calendar=un&holiday=217&year=2019
https://www.dilovamova.com/index.php?page=142&calendar=health&holiday=214&year=2019


 

21 День винахідника і раціоналізатора 

України.  

 

 Різдво Пресвятої Богородиці.  

Друга Пречиста. 

 

330 років з часу першої письмової згадки про  

                                                        смт. Драбів (1689).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1784–1851), Остап (Євстафія) Петрович Рудиковський – український 

військовий медик, поет, казкар («Климова капуста», «Мужича казка», 

«Вибір женихів» та ін.), вірші про козаччину («Помин», «Козаки в щасті» та 

ін.), пісні.  

235 років від дня народження. 

https://www.dilovamova.com/index.php?page=142&calendar=professional&holiday=212&year=2019
https://www.dilovamova.com/index.php?page=142&calendar=professional&holiday=212&year=2019


22 

 

 

 

 

 

 

День партизанської слави. Відзначається 

щорічно відповідно до Указу Президента 

України № 1020/2001 від 30.10.2001 р. 

 

Вперше День без автомобілів відмічався 

в 1998р. у Франції, коли в ряді міст було 

припинено автомобільний рух. У наступні 

роки цю традицію перейняли інші 

європейські країни та міста, а останніми 

роками – і деякі неєвропейські країни (наприклад, Канада, США). День без 

автомобілів святкується за рішеннями органів місцевої влади. Як правило, в 

цей день забороняється пересування на автомобілях, а мешканці 

використовують альтернативні способи пересування. Часом акція триває 

більше ніж один день. Мета такого заходу – привернути увагу до проблеми 

забруднення атмосферного повітря транспортними засобами, знизити рівень 

концентрації вихлопних газів у міському повітрі, зменшити шумове 

навантаження, сприяти розвиткові альтернативних видів пересування. День 

без автомобілів в Україні офіційно не відзначається, однак такі акції 

проходять за ініціативою громадськості чи місцевих органів влади в 

окремих містах України.  

22 День машинобудівника України. 

 

 

 

 

 

 



(1909–19. 01.1974), Ілля Маркович Кружков – живописець, графік, заслужений 

діяч мистецтв України, уродженець м. Умань.  

110 років від дня народження.  

 

(1939), В'ячеслав Михайлович Малець – український прозаїк.  

80 років від дня народження. 

23 (1919–01.09.2010), Семен Васильович Савченко – поет, гуморист, уродженець 

с. Вереміївка Чорнобаївського району. 

100 років від дня народження. 

 

(1934), Микола Миколайович Ільницький – український поет, 

літературознавець, критик.  

85 років від дня народження 

 

(1939), В'ячеслав Михайлович Малець – український прозаїк. 

80 років від дня народження. 

 

(1974–19.01.2015), Олексій Анатолійович Панченко – солдат АТО, який 

загинув, захищаючи Донецький аеропорт, уродженецб м. Черкаси. В м. 

Черкаси його ім’ям названо вулицю.  

45 років від дня народження. 

 

24 

 

 

Міжнародний день караванника.  



(1739–1791), Григорій Олександрович Потьомкін – відомий державний і 

військовий діяч, дипломат, генерал-фельдмаршал (з 1784), князь. Великий 

Гетьман Катеринославських та Чорноморських козацьких військ, діяльність 

якого пов’язана з Херсонщиною. 

280 років від дня народження. 

(1894–10.06.1976), Роман Григорович Купчинський – український поет, 

прозаїк, журналіст, композитор, критик, громадський діяч.  

125 років від дня народження. 

25 165 років з часу початку (1854) 

героїчної оборони Севастополя в 

Кримській війні. 

 

 

 

 

 

 

(1804–19.11.1863), Міхал Грабовський (псевд. – Едвард Тарша) – польський 

письменник, публіцист, літературний критик, історик, представник 

«української школи» в польськомовній літературі, який навчався в 

м. Умань.  

215 років від дня народження.    

26  

 

 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%82
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB-%D1%84%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%B4%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%88%D0%B0%D0%BB
https://uk.wikipedia.org/wiki/1784
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BD%D1%8F%D0%B7%D1%8C
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B5_%D0%BA%D0%BE%D0%B7%D0%B0%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B5_%D0%B2%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%BA
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%BA
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0_%D0%B2_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%8C%D0%BA%D1%96%D0%B9_%D0%BB%D1%96%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D1%96


  Всесвітній день моря входить до 

переліку міжнародних днів, що 

відзначаються під егідою 

Організації Об'єднаних Націй. 

Поява цього свята датована 1978 

роком, саме тоді було прийнято 

рішення десятого з'їзду Асамблеї Міжурядової морської консультативної 

організації щодо заснування Всесвітнього дня моря. 

Ідея святкування Всесвітнього дня моря виникла як реакція на 

масштабний вилов риби в морях і океанах нашої планети. Бездумні дії 

людини наносять непоправну шкоду природі і стають причиною зникнення 

багатьох рідкісних видів риби. Крім того, це призводить до забруднення вод 

і глобального потепління на планеті. 

Одним з факторів, що згубно впливає на стан світового океану, є 

забруднення вод нафтою. Величезні нафтові плями, що покривають сотні 

гектарів морських площ, стають причиною загибелі риби. За статистикою, 

щорічно в світовий океан в результаті аварій потрапляє більше 20 мільйонів 

барелів нафти. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1909– рік смерті невідомий), Іван Павлович Шаповал – скульптор, 

уродженець с. Павлівщина Драбівського району. 

110 років від дня народження. 



27 
Воздвиження Чесного і Животворного 

Хреста Господнього. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Міжнародний день кроликів. 

 

 

 

27 
(1894–05.09.1993), Анастасія Іванівна Цвєтаєва – відома поетеса та прозаїк. 

125 років від дня народження. 



 

28  (1918–02.09.1970), Василь Олександрович 

Сухомлинський – видатний український педагог-

гуманіст, письменник, директор Павлиської середньої 

школи. 

101 рік від дня народження. 

 

 

 

 

 

  

28 (1929) Дмитро Васильович Павличко – український поет 

(«Любов і ненависть», «Моя земля»), перекладач, 

літературний критик, громадсько-політичний діяч, Герой 

України.  

90 років від дня народження. 



 

29 

 

Міжнародний день глухонімих (з 1980 р.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

День пам’яті трагедії Бабиного Яру (1941) 

 

 

 

 

(1874–16.01.1938), Володимир Федорович Дурдуківський – літературознавець, 

мовознавець, педагог, директор Першої української гімназії у Києві (за 

радянської влади – 1-ї української Трудової школи ім. Т.Шевченка), 

уродженець с. Пединівка Звенигородського району. Був репресований.  

145 років від дня народження. 

(1919–14.08.1968), Іван Євтихійович Хоменко – український поет. Член Спілки 

письменників України. 

100 років від дня народження. 

https://www.dilovamova.com/index.php?page=142&calendar=memory&holiday=693&year=2019
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%96%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D1%86%D1%8C
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D1%86%D1%8C
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B3
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D1%88%D0%B0_%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%B3%D1%96%D0%BC%D0%BD%D0%B0%D0%B7%D1%96%D1%8F_%D1%83_%D0%9A%D0%B8%D1%94%D0%B2%D1%96


  

30 

 

Свято Віри, Надії, Любові та їхньої 

матері Софії. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Міжнародний день усиновлення 

 

 (1924-1984), Трумен Гарсіа Капоте – американський письменник. 

95 років від дня народження 

 


