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ВЕРЕСЕНЬ 2022 

СВЯТА ТА ДНІ ПАМ’ЯТІ 

1 

День знань https://www.dilovamova.com/index.php?page=10&holiday=196  
 

День пам'яті початку Другої світової війни. Німеччина вторглася до Польщі в 

1939 році.  
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День закінчення Другої світової війни  

https://www.dilovamova.com/index.php?page=10&holiday=490   

День міста Одеса https://uk.wikipedia.org/wiki/Одеса  

https://www.dilovamova.com/index.php?page=10&holiday=372;  

День міста Суми https://uk.wikipedia.org/wiki/Суми  

https://www.dilovamova.com/index.php?page=10&holiday=375;   

День нотаріату https://www.dilovamova.com/index.php?page=10&holiday=478  
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День методиста в Сумах, Україна (офіційне регіональне професійне свято)  

https://www.dilovamova.com/index.php?page=10&event=204690  
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День митного брокера в Україні (в 1992 році в цей день був затверджений наказ 

Державного Митного Комітету, який регламентує діяльність ціх фахівців. 

Неофіційне свято митних брокерів) 

 https://www.dilovamova.com/index.php?page=10&event=204473  

День підприємця України  

https://www.dilovamova.com/index.php?page=10&holiday=197  

Над будинком Верховної Ради України у 1991 було піднято жовто-блакитний 

прапор  https://www.dilovamova.com/index.php?page=10&holiday=859  
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Міжнародний день благодійності   

https://www.dilovamova.com/index.php?page=10&holiday=645  
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День адміністратора центру надання адміністративних послуг в Україні. 

26.05.2021 року Кабінет Міністрів України схвалив проєкт указу Президента 

України Володимира ЗЕЛЕНСЬКОГО про запровадження нового професійного 

свята – Дня адміністратора центру надання адміністративних послуг. Для 

відзначення обрали 6 вересня.  

 

День читання книг. Ці вересневі заходи у першій декаді місяця.  
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День воєнної розвідки України (День військової розвідки)  

https://www.dilovamova.com/index.php?page=10&holiday=472  
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Міжнародний день грамотності. Відзначається щорічно відповідно до рішення 14-ї 

сесії ЮНЕСКО 1.141 https://www.dilovamova.com/index.php?page=10&holiday=198  

 

Рожаниці в Україні (Святкується два дні 8 і 21 вересня). Рожаніці в Україні 

(народно-християнське свято). Ці вересневі заходи у першій декаді місяця мають 

традиційний щорічний характер. Свято Рожаниць або Різдво богородиці 

Святкується два дні, бо Рожанець зображували як матір і доньку. 
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10 років тому (08.09.2012) в Черкасах відбулося відкриття реконструйованого 

Палацу культури «Дружба народів».  

https://uk.wikipedia.org/wiki/Палац_культури_«Дружба_народів»  
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День тестувальника https://www.dilovamova.com/index.php?page=10&holiday=200  
 

Міжнародний день краси  

https://www.dilovamova.com/index.php?page=10&holiday=201  

 

День дизайнера-графіка щорічно відзначають своє професійне свято. 

https://maup.com.ua/ua/pro-akademiyu/novini1/usi-novini1/vitaemo-z-dnem-dizajnera-grafika.html  
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Всесвітній день запобігання самогубствам  

https://www.dilovamova.com/index.php?page=10&holiday=202  

Всесвітній день надання першої медичної допомоги (Відзначається в другу 

суботу вересня). https://www.dilovamova.com/index.php?page=10&holiday=426  

День українського кіно (Відзначають у другу суботу вересня)  

https://www.dilovamova.com/index.php?page=10&holiday=203  

День фізичної культури і спорту України  (Відзначають у другу суботу вересня)  

https://www.dilovamova.com/index.php?page=10&holiday=204  

День борщу в Україні (Відзначають у другу суботу вересня) Ці вересневі заходи у 

першій декаді місяця мають традиційний щорічний характер.   

https://www.dilovamova.com/index.php?page=10&event=205131  

День міста Каховка в Україні https://uk.wikipedia.org/wiki/Каховка  

https://www.dilovamova.com/index.php?page=10&event=204680 ;  

День міста Вінниця Місто виникло в 1363 році.  

https://uk.wikipedia.org/wiki/Вінниця  

https://www.dilovamova.com/index.php?page=10&holiday=359  

День міста Житомир. Рік заснування міста - 884.  

https://uk.wikipedia.org/wiki/Житомир  

https://www.dilovamova.com/index.php?page=10&holiday=363  

День міста Луганськ Рік заснування міста - 1795.  

https://uk.wikipedia.org/wiki/Луганськ  

https://www.dilovamova.com/index.php?page=10&holiday=369  

День міста Миколаїв https://uk.wikipedia.org/wiki/Миколаїв  

https://www.dilovamova.com/index.php?page=10&holiday=371   
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УСІКНОВЕННЯ ГЛАВИ ІОАННА ПРЕДТЕЧІ  

https://uk.wikipedia.org/wiki/Усікновення_голови_Івана_Хрестителя  

 

Тиждень освіти дорослих Щорічні події проводяться з 11 по 17 вересня.  

https://www.dilovamova.com/index.php?page=10&holiday=893  
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День пам’яті жертв фашизму. З 1962 року було прийнято вважати кожну другу 

неділю вересня Міжнародним днем пам’яті жертв фашизму.  

https://www.dilovamova.com/index.php?page=10&holiday=206  

Міжнародний день журавля (Відзначається в 2-гу неділю вересня)  

https://www.dilovamova.com/index.php?page=10&event=204641  

День працівників нафтової, газової та нафтопереробної промисловості України 

(Відзначається в 2-гу неділю вересня)  

https://www.dilovamova.com/index.php?page=10&holiday=207  

День танкіста (Відзначається в 2-гу неділю вересня)  

https://www.dilovamova.com/index.php?page=10&holiday=208  

День міста Маріуполь в Україні. Ці вересневі заходи у другий декаді місяця 

мають традиційний щорічний характер. https://uk.wikipedia.org/wiki/Маріуполь;   

https://www.dilovamova.com/index.php?page=10&event=204681  

День міста Дніпро (Відзначається в 2-гу неділю вересня)  

https://uk.wikipedia.org/wiki/Дніпро_(місто)  

 https://www.dilovamova.com/index.php?page=10&holiday=361  
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Міжнародний день Організації Об'єднаних Націй по співпраці Південь-Південь  

https://uk.wikipedia.org/wiki/Міжнародні_дні_ООН  

 

13 

День комп’ютерника і програміста. У високосні роки це свято потрапляє на 12 

вересня, в невисокосного - на 13 вересня.   

https://www.dilovamova.com/index.php?page=10&holiday=205  
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Всесвітній день боротьби з лімфомами проводиться щорічно 15 вересня.  

https://www.dilovamova.com/index.php?page=10&holiday=427  
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День працюючих батьків. Ці вересневі заходи у другий декаді місяця мають 

традиційний щорічний характер. 
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Всесвітній день донора кісткового мозку. (Відзначається в усьому світі в третю 

суботу вересня.)  
 

Всесвітній день прибирання. (Відзначають в третю суботу вересня.)  
 

Міжнародний день «з'їж яблуко». (Відзначають в третю суботу вересня.) Ці 

вересневі заходи у другий декаді місяця мають традиційний щорічний характер. 
 

День безпеки пацієнтів в Україні (Указ Президента України №648/2019)  

https://www.dilovamova.com/index.php?page=10&event=204561  

День працівників цивільного захисту України (День рятівника)  

https://www.dilovamova.com/index.php?page=10&holiday=211  

День фармацевтичного працівника України Дата встановлена в 1999 році. 

 https://www.dilovamova.com/index.php?page=10&holiday=214  

День винахідника і раціоналізатора України (Відзначається в 3-тю суботу 

вересня) https://www.dilovamova.com/index.php?page=10&holiday=212  

 

День міста Кропивницький. Місто засновано в 1754 році.  

https://uk.wikipedia.org/wiki/Кропивницький   

 https://www.dilovamova.com/index.php?page=10&holiday=368  

День міста Херсон. Рік заснування - 1778. (Відзначається в 3-тю суботу вересня)  

https://uk.wikipedia.org/wiki/Херсон  

https://www.dilovamova.com/index.php?page=10&holiday=378  

День хірурга (Відзначається в 3-тю суботу вересня) 
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Всесвітній день моніторингу якості води. Ці вересневі заходи у другий декаді 

місяця мають традиційний щорічний характер.  

 

Міжнародний день читання електронних книг. Перше велике святкування 

International Read an eBook Day відбулося в 2014 році за ініціативою одного з 

провідних дистриб'юторів електронних книг OverDrive. Ці вересневі заходи у 

другий декаді місяця мають традиційний щорічний характер. 
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Міжнародний день рівної оплати праці (заснувала Генасамблея ООН 15.11.2019р. 

Авторами резолюції виступили кілька країн, включаючи Грузію та Україну)  

https://www.dilovamova.com/index.php?page=10&event=204460  

День працівників лісу. (Встановлено Указом Президента Україні у 1993 році.) 

  https://www.dilovamova.com/index.php?page=10&holiday=216 

День батька чи День тата в Україні та Латвії   

https://www.dilovamova.com/index.php?page=10&holiday=456  

День міста Лубни (центр Лубенського району Полтавської області України)  

https://uk.wikipedia.org/wiki/Лубни  

День міста Прилуки (місто в Чернігівській області України, центр Прилуцького 

району) https://uk.wikipedia.org/wiki/Прилуки  

День міста Миргород (місто в Полтавській області, Україна)  

https://uk.wikipedia.org/wiki/Миргород  

День пам'яті загиблих мотоциклістів. Ці вересневі заходи у другий декаді місяця 

мають традиційний щорічний характер.  

https://uk.wikipedia.org/wiki/День_пам%27яті_загиблих_байкерів#:~:text=День%20пам%

27яті%20загиблих%20мотоциклістів,загинула%20в%20Сімферополі%202008%20року  
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День народження смайла https://charivne.info/news/Sohodni-den-narodzhennya-smaylika  

 

Міжнародний піратський день або Міжнародний день пірата. Жартівливе свято. 

Ці вересневі заходи у другий декаді місяця мають традиційний щорічний 

характер.  
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День рекрутера. Ці вересневі заходи у другий декаді місяця мають традиційний 

щорічний характер.  
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СВЯТО РІЗДВА БОГОРОДИЦІ. Православна Церква. Ці вересневі заходи у третьої 

декаді місяця мають традиційний щорічний характер. 

https://uk.wikipedia.org/wiki/Різдво_Пресвятої_Богородиці  

https://www.dilovamova.com/index.php?page=10&event=204460
https://www.dilovamova.com/index.php?page=10&event=204460
https://www.dilovamova.com/index.php?page=10&holiday=216
https://www.dilovamova.com/index.php?page=10&holiday=216
https://www.dilovamova.com/index.php?page=10&holiday=456
../КАЛЕНДАРІ/2023%202022/Календар%20на%202022%202023%20навчальний%20рік/2022%20дос/День%20міста%20Лубни
https://uk.wikipedia.org/wiki/Лубни
../КАЛЕНДАРІ/2023%202022/Календар%20на%202022%202023%20навчальний%20рік/2022%20дос/День%20міста%20Прилуки
https://uk.wikipedia.org/wiki/Прилуки
../КАЛЕНДАРІ/2023%202022/Календар%20на%202022%202023%20навчальний%20рік/2022%20дос/День%20міста%20Миргород
https://uk.wikipedia.org/wiki/Миргород
https://uk.wikipedia.org/wiki/День_пам%27яті_загиблих_байкерів#:~:text=День%20пам%27яті%20загиблих%20мотоциклістів,загинула%20в%20Сімферополі%202008%20року
https://uk.wikipedia.org/wiki/День_пам%27яті_загиблих_байкерів#:~:text=День%20пам%27яті%20загиблих%20мотоциклістів,загинула%20в%20Сімферополі%202008%20року
https://charivne.info/news/Sohodni-den-narodzhennya-smaylika
https://www.dilovamova.com/index.php?page=10&event=205107
https://uk.wikipedia.org/wiki/Різдво_Пресвятої_Богородиці
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Рожаніці в Україні (народно-християнське свято). Рожаниці (Святкується два дні 

8 і 21 вересня). Ці вересневі заходи у першій декаді місяця мають традиційний 

щорічний характер. Свято Рожаниць або Різдво богородиці Святкується два дні, 

бо Рожанець зображували як матір і доньку. 
 

День миру. Свято встановлено Указом Президента України в 2002 році. 

Святкування Дня миру проходить спільно з ініціативами організаторів 

Міжнародного дня миру ООН.  

https://www.dilovamova.com/index.php?page=10&holiday=910  

Міжнародний день миру. https://uk.wikipedia.org/wiki/Міжнародний_день_миру  

 

Всесвітній день подяки. Вперше відзначений в 1965 році. Відзначається щорічно 

21 вересня. https://daytoday.ua/podiya/vsesvitniy-den-podiaky/  
 

День міста Чернігів. Вперше згадується в літописі під 907 роком в «трактаті князя 

Олега з греками» Відзначається щорічно 21 вересня. 

 https://uk.wikipedia.org/wiki/Чернігів  
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День партизанської слави України  

https://www.dilovamova.com/index.php?page=10&holiday=220  

День без автомобілів https://www.dilovamova.com/index.php?page=10&holiday=218  

 

День білого шоколаду. Ці вересневі заходи у третьої декаді місяця мають 

традиційний щорічний характер. https://picantecooking.com/ua/news/22-veresnya-den-bilogo-

shokoladu/?clear_cache=Y&fbclid=IwAR20eVI6aUtlndCVVlyFp_UoGpUXZFFlEgkO1H7lMiJbCEn

M-2IL4k-7oJY  
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День міста Золотоноша (місто обласного підпорядкування, районний центр 

Золотоніського району Черкаської області). Засноване 1576 року, статус міста з 

1781 року. https://uk.wikipedia.org/wiki/Золотоноша 

День міста Полтава. Офіційна дата заснування міста 899 рік. 

 https://uk.wikipedia.org/wiki/Полтава  

https://www.dilovamova.com/index.php?page=10&event=196789
https://www.dilovamova.com/index.php?page=10&event=204685
https://www.dilovamova.com/index.php?page=10&holiday=910
https://www.dilovamova.com/index.php?page=10&holiday=910
https://uk.wikipedia.org/wiki/Міжнародний_день_миру
https://daytoday.ua/podiya/vsesvitniy-den-podiaky/
https://www.dilovamova.com/index.php?page=10&holiday=381
https://uk.wikipedia.org/wiki/Чернігів
https://www.dilovamova.com/index.php?page=10&holiday=220
https://www.dilovamova.com/index.php?page=10&holiday=220
https://www.dilovamova.com/index.php?page=10&holiday=218
https://picantecooking.com/ua/news/22-veresnya-den-bilogo-shokoladu/?clear_cache=Y&fbclid=IwAR20eVI6aUtlndCVVlyFp_UoGpUXZFFlEgkO1H7lMiJbCEnM-2IL4k-7oJY
https://picantecooking.com/ua/news/22-veresnya-den-bilogo-shokoladu/?clear_cache=Y&fbclid=IwAR20eVI6aUtlndCVVlyFp_UoGpUXZFFlEgkO1H7lMiJbCEnM-2IL4k-7oJY
https://picantecooking.com/ua/news/22-veresnya-den-bilogo-shokoladu/?clear_cache=Y&fbclid=IwAR20eVI6aUtlndCVVlyFp_UoGpUXZFFlEgkO1H7lMiJbCEnM-2IL4k-7oJY
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B0%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://uk.wikipedia.org/wiki/Золотоноша
../КАЛЕНДАРІ/2023%202022/Календар%20на%202022%202023%20навчальний%20рік/2022%20дос/День%20міста%20Полтава
https://uk.wikipedia.org/wiki/Полтава
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День народження Яндекс. Офіційно пошукова машина Яндекс була анонсована на 

виставці Softool 23 вересня 1997 року.  

https://www.dilovamova.com/index.php?page=10&holiday=221 

День осіннього рівнодення - це день астрономічного початку осені.  

https://www.dilovamova.com/index.php?page=10&holiday=219  
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День міста Нова Каховка в Україні. Засноване 28 лютого 1952 року. День міста 

традиційно відзначається в останню неділю вересня.  

https://uk.wikipedia.org/wiki/Нова_Каховка  

День міста Хмельницький. Датою заснування міста вважається 1431 рік.  

https://uk.wikipedia.org/wiki/Хмельницький  

Міжнародний день караванника.  

https://www.dilovamova.com/index.php?page=10&holiday=469  

Міжнародний день кролика.  (Проводять в четверту суботу вересня) 
 

Європейський день грибів. Відзначається в четверту суботу вересня. Ці вересневі 

заходи у третьої декаді місяця мають традиційний щорічний характер.  

https://acc.cv.ua/news/storystorynka/tsikavo/26-veresnya---evropeyskiy-den-gribiv-63711  
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50 років тому (25.09. 1972) введено в дію Канівську ГЕС.  

https://uk.wikipedia.org/wiki/Канівська_ГЕС  

 

Всеукраїнський день дошкілля (Відзначають в останню неділю вересня. Дата 

заснована в 2011 році.) https://www.dilovamova.com/index.php?page=10&holiday=224  

 

Всесвітній день мрії. Ці вересневі заходи у третьої декаді місяця мають 

традиційний щорічний характер. 
 

Всесвітній день річок. Відзначають з 2005 року в останню неділю вересня. 
 

Всесвітній день фармацевта. Ці вересневі заходи у третьої декаді місяця мають 

традиційний щорічний характер. 

 

https://www.dilovamova.com/index.php?page=10&holiday=221
https://www.dilovamova.com/index.php?page=10&holiday=219
https://www.dilovamova.com/index.php?page=10&event=204679
https://uk.wikipedia.org/wiki/Нова_Каховка
../КАЛЕНДАРІ/2023%202022/Календар%20на%202022%202023%20навчальний%20рік/2022%20дос/День%20міста%20Хмельницький
https://uk.wikipedia.org/wiki/Хмельницький
https://www.dilovamova.com/index.php?page=10&holiday=469
https://acc.cv.ua/news/storystorynka/tsikavo/26-veresnya---evropeyskiy-den-gribiv-63711
https://uk.wikipedia.org/wiki/Канівська_ГЕС
https://www.dilovamova.com/index.php?page=10&holiday=224
https://www.dilovamova.com/index.php?page=10&holiday=224
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Рош а-Шана. Єврейське свято відзначається на честь створення світу, він 

символізує початок нового року і завершення року, що минає.  

https://www.dilovamova.com/index.php?page=10&holiday=215  

День машинобудівника України  

https://www.dilovamova.com/index.php?page=10&holiday=225  

День найбільшої прогулянки з тваринами в світі. З 2018 р. 
 

День одного чудового музичного хіта. Заснований музичним журналістом Стівом 

Розеном в 1990 році з метою віддати данину поваги тим, хто прославився всього 

за кілька хвилин, а згодом «зник», залишивши нам лише мелодію, що 

закарбувалася в пам'яті. Ці вересневі заходи у третьої декаді місяця мають 

традиційний щорічний характер. 
 

День коміксів. Ці вересневі заходи у третьої декаді місяця мають традиційний 

щорічний характер.  

 

День міста Мелітополь в Україні (Остання неділя вересня) Засноване 1784 року  

https://uk.wikipedia.org/wiki/Мелітополь  
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990 років тому (26.09.1032) засновано Корсунь-Шевченківський Черкаської області.  

https://uk.wikipedia.org/wiki/Корсунь-Шевченківський  

 

Європейський день мов, як спосіб підтримки мовного різноманіття, двомовності 

кожного європейця та розвитку викладання мов у світі.  

https://www.dilovamova.com/index.php?page=10&holiday=222  

Міжнародний день боротьби за повну ліквідацію ядерної зброї    

https://www.dilovamova.com/index.php?page=10&holiday=675  
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60 років тому (27.09.1962) в Чигирині відкрито історико-краєзнавчий музей.  

http://www.history.odessa.ua/publication10/stat12.htm  

 

45 років тому (27.09.1977) пущена в дію перша атомна електростанція Української 

РСР - Чорнобильська АЕС.  
 

https://www.dilovamova.com/index.php?page=10&holiday=215
../КАЛЕНДАРІ/2023%202022/Календар%20на%202022%202023%20навчальний%20рік/2022%20дос/День%20машинобудівника%20України
https://www.dilovamova.com/index.php?page=10&holiday=225
https://www.dilovamova.com/index.php?page=10&event=204880
https://uk.wikipedia.org/wiki/Мелітополь
https://uk.wikipedia.org/wiki/Корсунь-Шевченківський
https://www.dilovamova.com/index.php?page=10&holiday=222
https://www.dilovamova.com/index.php?page=10&holiday=675
http://www.history.odessa.ua/publication10/stat12.htm
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День туризму в Україні (відзначається щорічно відповідно до Указу Президента 

№1047/98 від 21.09.1998 р.) https://www.dilovamova.com/index.php?page=10&holiday=223  
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День «Постав дурне запитання». Ці вересневі заходи у третьої декаді місяця 

мають традиційний щорічний характер. 
 

День свободи від голоду. Вперше відзначено 28 вересня 2006 року. Мета заходів 

спрямована на підвищення обізнаності про проблеми глобального голоду. Ці 

вересневі заходи у третьої декаді місяця мають традиційний щорічний характер. 
 

Міжнародний день загального доступу до інформації. Доступ до інформації 

означає, що кожна людина має право шукати, отримувати і поширювати 

інформацію. Це право є невід'ємною частиною права на свободу вираження 

поглядів, що відображають документи ГА ООН - A/RES/74/5 і UNESCO 38 C/70. 

Ці вересневі заходи у третьої декаді місяця.  
 

Міжнародний день правових знань. Ці вересневі заходи у третьої декаді місяця  
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Всесвітній день моря  https://www.dilovamova.com/index.php?page=10&holiday=227  
 

Всесвітній день серця  https://www.dilovamova.com/index.php?page=10&holiday=429  

 

Всесвітній день здоров'я сітківки ока. Ці вересневі заходи у третьої декаді місяця 
 

День отоларинголога  https://www.dilovamova.com/index.php?page=10&holiday=431  

 

День пам’яті трагедії Бабиного Яру  

https://www.dilovamova.com/index.php?page=10&holiday=693  
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ДЕНЬ МУЧЕНИЦЬ ВІРИ, НАДІЇ, ЛЮБОВІ ТА МАТЕРІ ЇХ СОФІЇ. 

Всеукраїнський день бібліотек  

https://www.dilovamova.com/index.php?page=10&holiday=229  

 

День усиновлення  https://www.dilovamova.com/index.php?page=10&holiday=432  

https://www.dilovamova.com/index.php?page=10&event=197155
https://www.dilovamova.com/index.php?page=10&holiday=223
https://www.dilovamova.com/index.php?page=10&holiday=227
https://www.dilovamova.com/index.php?page=10&holiday=429
../КАЛЕНДАРІ/2023%202022/Календар%20на%202022%202023%20навчальний%20рік/2022%20дос/День%20отоларинголога
https://www.dilovamova.com/index.php?page=10&holiday=431
https://www.dilovamova.com/index.php?page=10&holiday=693
https://www.dilovamova.com/index.php?page=10&holiday=693
https://www.dilovamova.com/index.php?page=10&holiday=229
https://www.dilovamova.com/index.php?page=10&holiday=229
../КАЛЕНДАРІ/2023%202022/Календар%20на%202022%202023%20навчальний%20рік/2022%20дос/День%20усиновлення
https://www.dilovamova.com/index.php?page=10&holiday=432
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Міжнародний день перекладача  

https://www.dilovamova.com/index.php?page=10&holiday=230  

Європейська ніч вчених. Проводять в останню п'ятницю вересня. 
 

Європейський день шкільного спорту. Проводять в останню п'ятницю вересня. 
 

День грязелікування. Використання бруду в лікувальних і косметичних цілях 

сходить до 16 століття, до часів Ренесансу. Ці вересневі заходи у третьої декаді 

місяця мають традиційний щорічний характер. 

 

https://www.dilovamova.com/index.php?page=10&holiday=230
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ЖОВТЕНЬ 2022 

СВЯТА ТА ДНІ ПАМ’ЯТІ 

1 

Всесвітній день стомованих хворих    

 https://www.dilovamova.com/index.php?page=10&holiday=435  

Всесвітній день какао та шоколаду. Ці жовтневі заходи у першій декаді місяця 

мають традиційний щорічний характер. 
 

Всесвітній день пішої ходи. З 2016 року проходить в рамках Європейського тижня 

спорту і офіційно відбувся у вихідні дні 29-30 вересня 2018 року. У світі 

відзначається в перші вихідні жовтня.  
 

Міжнародний день людей похилого віку відзначається на початку жовтня. 

Засновано Генеральної Асамблеї ООН в 1990 році.  

https://www.dilovamova.com/index.php?page=10&holiday=232  

Міжнародний день музики провели 1-го жовтня 1975-го року.  

https://www.dilovamova.com/index.php?page=10&holiday=231  

 

Міжнародний день кави. Відзначають з 2015 року за ініціативою Міжнародної 

кавової організації. Ці жовтневі заходи у першій декаді місяця мають традиційний 

щорічний характер. 
 

День CD-плеєра. В 1982 році перший CD-плеєр, вироблений компанією Sony, став 

доступний широкому споживачеві. Ці жовтневі заходи у першій декаді місяця 

мають традиційний щорічний характер. 

День ветерана День ветерана https://www.dilovamova.com/index.php?page=10&holiday=484   

 

День геронтолога відзначається щорічно 1 жовтня.  

https://www.dilovamova.com/index.php?page=10&holiday=433  

День міста Запоріжжя. Літописна дата народження міста 952 рік. 

 https://www.dilovamova.com/index.php?page=10&holiday=365  

День міста Чернівці. Святкують в першу суботу жовтня.  

https://www.dilovamova.com/index.php?page=10&holiday=382  

 

https://www.dilovamova.com/index.php?page=10&holiday=435
https://www.dilovamova.com/index.php?page=10&holiday=232
https://www.dilovamova.com/index.php?page=10&holiday=231
../на%20САЙТ/День%20ветерана
https://www.dilovamova.com/index.php?page=10&holiday=484
https://www.dilovamova.com/index.php?page=10&holiday=433
https://www.dilovamova.com/index.php?page=10&holiday=433
https://www.dilovamova.com/index.php?page=10&holiday=365
https://www.dilovamova.com/index.php?page=10&holiday=365
https://www.dilovamova.com/index.php?page=10&holiday=382
https://www.dilovamova.com/index.php?page=10&holiday=382
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2 

Тиждень захисту тварин. Проводять впершу повну неділю жовтня. Ці жовтневі 

заходи у першій декаді місяця мають традиційний щорічний характер. 
 

Міжнародний день соціального педагога   

https://www.dilovamova.com/index.php?page=10&holiday=462  

Всесвітній день гри. Цей щорічний захід покликаний спонукати дітей і батьків 

вимкнути телевізор, відкласти смартфони та комп'ютери, і грати разом, особливо 

на відкритому повітрі. Ці жовтневі заходи у першій декаді місяця.  
 

Всесвітній день повітряної кульки. Перші гумові кулі були винайдені в 1824 році. 

Зараз повітряні кулі майже гарантовано викликають у кожного посмішку на 

обличчі. А як вони лопаються!. Ці жовтневі заходи у першій декаді місяця. 
 

Всесвітній день сільськогосподарських тварин. Ці жовтневі заходи у першій 

декаді місяця.  
 

День міста Ужгород. День міста відзначається в 1-у неділю жовтня. 893 рік є роком 

заснування цього славного міста. https://www.dilovamova.com/index.php?page=10&holiday=364  

День територіальної оборони України  

https://www.dilovamova.com/index.php?page=10&holiday=953  

День уролога відзначають у світі щорічно 2 жовтня.  

https://www.dilovamova.com/index.php?page=10&holiday=434  

Український день вчителя (День працівників освіти чи День освітянина)  

https://www.dilovamova.com/index.php?page=10&holiday=236  

День «Заміни звичайну лампочку на енергозберігаючу». Екологічний захід 

проводять в першу неділю жовтня. 
 

3 

55 років тому (03.10.1967) радянське телебачення розпочало регулярні кольорові  

передачі. 

 

Всесвітній День архітектора відзначається в перший понеділок жовтня. Засновано 

Міжнародним союзом архітекторів в 1985 році.  

https://www.dilovamova.com/index.php?page=10&holiday=237 

https://www.dilovamova.com/index.php?page=10&holiday=462
https://www.dilovamova.com/index.php?page=10&holiday=364
https://www.dilovamova.com/index.php?page=10&holiday=364
https://www.dilovamova.com/index.php?page=10&holiday=953
https://www.dilovamova.com/index.php?page=10&holiday=434
https://www.dilovamova.com/index.php?page=10&holiday=434
https://www.dilovamova.com/index.php?page=10&holiday=236
https://www.dilovamova.com/index.php?page=10&holiday=236
https://www.dilovamova.com/index.php?page=10&holiday=237
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Всесвітній день Хабітат або День житла відзначається в перший понеділок жовтня.  

https://www.dilovamova.com/index.php?page=10&holiday=242  

Міжнародний день лікаря https://www.dilovamova.com/index.php?page=10&holiday=241  

 

День грибників. Неофіційне свято грибників і тихе полювання... Ці жовтневі 

заходи у першій декаді місяця мають традиційний щорічний характер  
 

4 

440 років тому (04.10.1582 р.) Папа Римський Григорій XIII оголосив про 

проведення реформи календаря, яка мала на меті ліквідувати помилку в 

обчисленні дат: з моменту введення юліанського календаря до XVI століття 

«набігла» різниця в 10 днів порівняно з астрономічною датою. Згідно з 

нововведеннями Папи, після 4 жовтня 1582 відразу ж наступало 15 жовтня. Новий 

календар отримав назву «григоріанський». 
 

210 років тому (04.10.1812 р. (21 вересня за ст. ст.) – в Криму заклали Нікітський 

ботанічний сад. 

 

Всесвітній тиждень космосу 6 грудня 1999 року Генеральна Асамблея проголосила 

період з 4 по 10 жовтня Всесвітнім тижнем космосу  

https://www.dilovamova.com/index.php?page=10&holiday=234  

Всесвітній день тварин https://www.dilovamova.com/index.php?page=10&holiday=235  

 

День ветеринарної служби в системі міністерства внутрішніх справ в Україні 

 

5 

Всесвітній День вчителя. День учителя - професійне свято всіх працівників сфери 

освіти - був заснований в 1994 році.  

https://www.dilovamova.com/index.php?page=10&holiday=238  

День вчителя https://www.dilovamova.com/index.php?page=10&holiday=240  

 

День працівників карного розшуку  

https://www.dilovamova.com/index.php?page=10&holiday=239  

День енергоефективності. Відзначають з 2016 року. Ці жовтневі заходи у першій 

декаді місяця мають традиційний щорічний характер.  

https://www.dilovamova.com/index.php?page=10&holiday=242
https://www.dilovamova.com/index.php?page=10&holiday=241
https://www.dilovamova.com/index.php?page=10&holiday=234
https://www.dilovamova.com/index.php?page=10&holiday=235
https://www.dilovamova.com/index.php?page=10&event=197624
https://www.dilovamova.com/index.php?page=10&holiday=238
https://www.dilovamova.com/index.php?page=10&holiday=240
https://www.dilovamova.com/index.php?page=10&holiday=239
https://www.dilovamova.com/index.php?page=10&holiday=239
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День осінньої самотності. Ці жовтневі заходи у першій декаді місяця мають 

традиційний щорічний характер. 

 https://www.dilovamova.com/index.php?page=10&event=204675 

Міжнародний день «В школу пішки або на велосипеді». Проводять з 1997 року в 

першу середу жовтня. Ці жовтневі заходи у першій декаді місяця мають 

традиційний щорічний характер.  
 

6 

95 років тому (06.10. 1927 р.) в Нью-Йорку відбулася прем'єра першого звукового 

фільму. https://uk.wikipedia.org/wiki/Звукове_кіно 
 

День охорони місць проживання або Всесвітній день середовища проживання, 

відзначають у всьому світі шостого жовтня. Це свято було затверджено у 1979 

році в рамках Конвенції про охорону дикої флори та фауни і природних 

середовищ існування в Європі.  

https://www.dilovamova.com/index.php?page=10&holiday=243  

День божевільного Капелюшника. Герой з книги «Пригоди Аліси в країні чудес». 

Ці жовтневі заходи у першій декаді місяця мають традиційний щорічний 

характер.  

День помічника лікаря. Асистента. Ці жовтневі заходи у першій декаді місяця 

мають традиційний щорічний характер. 
 

7 

Всесвітній день усмішки https://www.dilovamova.com/index.php?page=10&holiday=436  

 

8 

День юриста України https://www.dilovamova.com/index.php?page=10&holiday=244  
 

Європейський день донорства та трансплантації органів. Проводять в другу 

суботу жовтня.  
 

9 

Всесвітній день пошти (Міжнародний день поштової служби)  

https://www.dilovamova.com/index.php?page=10&holiday=245  

https://www.dilovamova.com/index.php?page=10&event=204675
https://uk.wikipedia.org/wiki/Звукове_кіно
https://www.dilovamova.com/index.php?page=10&holiday=243
https://www.dilovamova.com/index.php?page=10&holiday=436
../КАЛЕНДАРІ/на%20САЙТ/День%20юриста%20України
https://www.dilovamova.com/index.php?page=10&holiday=244
https://www.dilovamova.com/index.php?page=10&holiday=245
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День працівників державної санітарно-епідеміологічної служби України  

https://www.dilovamova.com/index.php?page=10&holiday=248   

День професійних спілок України   

https://www.dilovamova.com/index.php?page=10&holiday=944  

День художника України https://www.dilovamova.com/index.php?page=10&holiday=249  

 

День «Візьми свого плюшевого ведмедика на роботу або в школу». Ці жовтневі 

заходи у першій декаді місяця мають традиційний щорічний характер. 
 

День ріелтора в Україні (неофіційне свято)  
 

10 

90 років тому (10.10.1932 р.) в Запоріжжі запустили ДніпроГЕС ім. Леніна. У 

квітні 2016 року напис «ДнепроГЭС имени В. И. Ленина», розташований на дамбі 

ДніпроГЕСу демонтовано в рамках декомунізаці. 29 липня 2016 року ДніпроГЕС 

остаточно декомунізували. https://uk.wikipedia.org/wiki/Дніпровська_ГЕС  
 

90 років тому (10.10. 1932 р.) в Харківському фізико-технічному інституті вперше 

в СРСР провели ядерну реакцію з розщеплення атомного ядра літію. 

 

Всесвітній день психічного здоров’я  

https://www.dilovamova.com/index.php?page=10&holiday=246  

День працівників стандартизації та метрології України  

https://www.dilovamova.com/index.php?page=10&holiday=247  

Всесвітній день бездомних. Вперше відзначений в 2010 році. Ці жовтневі заходи у 

першій декаді місяця мають традиційний щорічний характер  

Всесвітній день боротьби зі смертною карою. Дата виникла з ініціативи учасників 

конгресу World Coalition Against the Death Penalty після зустрічі в Римі 13 травня 

2002 року, і широко відзначається з 2003 року. Ці жовтневі заходи у першій 

декаді місяця мають традиційний щорічний характер. 
 

11 

Міжнародний день дівчаток https://www.dilovamova.com/index.php?page=10&holiday=496  

 

https://www.dilovamova.com/index.php?page=10&holiday=248
https://www.dilovamova.com/index.php?page=10&holiday=248
../КАЛЕНДАРІ/на%20САЙТ/День%20професійних%20спілок%20України
https://www.dilovamova.com/index.php?page=10&holiday=944
https://www.dilovamova.com/index.php?page=10&holiday=249
https://www.dilovamova.com/index.php?page=10&holiday=249
https://www.dilovamova.com/index.php?page=10&event=204453
https://uk.wikipedia.org/wiki/29_%D0%BB%D0%B8%D0%BF%D0%BD%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/2016
https://uk.wikipedia.org/wiki/Дніпровська_ГЕС
https://www.dilovamova.com/index.php?page=10&holiday=246
https://www.dilovamova.com/index.php?page=10&holiday=247
https://www.dilovamova.com/index.php?page=10&holiday=247
https://www.dilovamova.com/index.php?page=10&holiday=496
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12 

530 років тому (12.10.1492 р.) Христофор Колумб, перепливши Атлантичний 

океан, досягнув сучасних Багамських островів, щиро вірячи, що дістався до 

Східної Азії. 
 

410 років тому (12.10. 1612 р.) армія Речі Посполитої спільно з козацькими 

загонами захопила Москву. 
 

105 років тому (12.10.1917 р.) екіпаж міноносця «Завидний» колишньої російської 

імперії підняв Український прапор і відмовився його спускати. 
 

75 років тому (12.10.1947 р.) в західних областях Української РСР почалася 

наймасовіша за післявоєнний період депортація українців. 

 

Всесвітній день водоростей. Ці жовтневі заходи у другий декаді місяця мають 

традиційний щорічний характер.  
 

Всесвітній день перелітних птахів. За підтримки Програми ООН з навколишнього 

середовища - ЮНЕП. Ці жовтневі заходи у другий декаді місяця мають 

традиційний щорічний характер. 
 

Всесвітній тиждень кісток і суглобів. Ці жовтневі заходи у другий декаді місяця 

мають традиційний щорічний характер. 
 

Міжнародний день боротьби з технологіями управління цифровими правами  

https://www.dilovamova.com/index.php?page=10&event=204781  

День економіста в Україні (відзначають спільно зі всесвітнім святом економістів)  

https://www.dilovamova.com/index.php?page=10&event=204454  

День дайвера. Ці жовтневі заходи у другий декаді місяця мають традиційний 

щорічний характер. 
 

День медсестри швидкої медичної допомоги. Відзначають у другу середу жовтня. 

Ці жовтневі заходи у другий декаді місяця мають традиційний щорічний 

характер. 
 

https://www.dilovamova.com/index.php?page=10&event=204781
https://www.dilovamova.com/index.php?page=10&event=204455
https://www.dilovamova.com/index.php?page=10&event=204454
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День святителя Михайла. Ці жовтневі заходи у другий декаді місяця мають 

традиційний щорічний характер. Православна церква 13 жовтня вшановує пам'ять 

святителя Михайла. 
 

65 років тому (13.10.1957 р.) в СРСР здійснено запуск першого в світі штучного 

супутника Землі. У 1967 Міжнародною федерацією астронавтики цю дату 

проголошено Днем початку космічної ери людства. 

 

Всесвітній день зору https://www.dilovamova.com/index.php?page=10&holiday=439  

 

Міжнародний день зменшення небезпеки лих  

https://www.dilovamova.com/index.php?page=10&holiday=252  

Міжнародний день костюма. Ці жовтневі заходи у другий декаді місяця мають 

традиційний щорічний характер 
 

Міжнародний день скептиків.  

https://www.dilovamova.com/index.php?page=10&event=205237 

День без бюстгальтера. Відзначають з 2011 року.  
 

14 

Покрова Пресвятої Богородиці  

https://uk.wikipedia.org/wiki/Покрова_Пресвятої_Богородиці  

 

День створення Української повстанської армії  

https://www.dilovamova.com/index.php?page=10&event=198155  

День Українського козацтва https://www.dilovamova.com/index.php?page=10&holiday=251   

 

День захисників і захисниць або День захисника України (День захисників 

Вітчизни) Встановлено Указом Президента в 2014 році.  

https://www.dilovamova.com/index.php?page=10&holiday=30  

Всесвітній день яйця https://www.dilovamova.com/index.php?page=10&holiday=440  

 

Міжнародний день стандартизації  

https://www.dilovamova.com/index.php?page=10&holiday=253  

 

https://www.dilovamova.com/index.php?page=10&event=205109
https://www.dilovamova.com/index.php?page=10&holiday=439
https://www.dilovamova.com/index.php?page=10&holiday=252
https://www.dilovamova.com/index.php?page=10&event=205237
../на%20САЙТ/Покрова%20Пресвятої%20Богородиці
https://uk.wikipedia.org/wiki/Покрова_Пресвятої_Богородиці
https://www.dilovamova.com/index.php?page=10&event=198155
https://www.dilovamova.com/index.php?page=10&event=198155
../КАЛЕНДАРІ/на%20САЙТ/День%20Українського%20козацтва
https://www.dilovamova.com/index.php?page=10&holiday=251
https://www.dilovamova.com/index.php?page=10&holiday=30
https://www.dilovamova.com/index.php?page=10&holiday=30
https://www.dilovamova.com/index.php?page=10&holiday=30
https://www.dilovamova.com/index.php?page=10&holiday=440
https://www.dilovamova.com/index.php?page=10&holiday=253
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Міжнародний день ветеринарної медсестри. Проводять в другу п'ятницю жовтн 
 

День екологічної освіти https://www.dilovamova.com/index.php?page=10&event=204626  

 

День лисого і вільного. Ці жовтневі заходи у другий декаді місяця мають 

традиційний щорічний характер. 
 

15 

Всесвітній день боротьби з раком грудей проводиться щорічно 15 жовтня.  

https://www.dilovamova.com/index.php?page=10&holiday=441  

Всесвітній день миття рук. Організація Об’єднаних Націй і, зокрема, Дитячий 

фонд ООН (ЮНІСЕФ) оголосили 15 жовтня «Всесвітнім днем миття рук».  

https://www.dilovamova.com/index.php?page=10&holiday=442  

Всесвітній день студента. У 2010 році Організація Об'єднаних Націй оголосила 15 

жовтня «Всесвітнім днем студентів».  
 

Міжнародним святом «День білої тростини» визнано ще в 1969 р. в Коломбо 

(США). У всесвітньому масштабі цей день відзначався з 15 жовтня 1970 року. 

https://www.dilovamova.com/index.php?page=10&holiday=444  

Міжнародний день сільських жінок  

 https://www.dilovamova.com/index.php?page=10&holiday=497  

День працівників целюлозно-паперової промисловості.  

https://www.dilovamova.com/index.php?page=10&holiday=443  

День Ади Лавлейс. Англійський математик, народилася 10 грудня 1815 року. 

Відома насамперед створенням опису обчислювальної машини, проект якої був 

розроблений Чарльзомом Беббіджем. Одна з перших програмістів. Ці жовтневі 

заходи у другий декаді місяця мають традиційний щорічний характер.  

https://uk.wikipedia.org/wiki/Ада_Лавлейс  

День тигра. Ці жовтневі заходи у другий декаді місяця мають традиційний 

щорічний характер. 
 

16 

175 років тому (16.10.1847) у Лондоні вперше вийшов друком роман Шарлотти 

Бронте «Джейн Ейр», котрий був підписаний псевдонімом Каррер Белл.  

https://uk.wikipedia.org/wiki/Шарлотта_Бронте  https://www.ukrlib.com.ua/world/printit.php?tid=1310  

https://www.dilovamova.com/index.php?page=10&event=204626
https://www.dilovamova.com/index.php?page=10&holiday=441
https://www.dilovamova.com/index.php?page=10&holiday=442
https://www.dilovamova.com/index.php?page=10&holiday=444
https://www.dilovamova.com/index.php?page=10&holiday=497
../../AppData/Roaming/Microsoft/Word/День%20працівників%20целюлозно-паперової%20промисловості
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105 років тому 16-20 жовтня (3-7 жовтня за старим стилем) 1917 в Чигирині 

проходив з'їзд Вільного козацтва України. 

https://uk.wikipedia.org/wiki/Всеукраїнський_з%27їзд_вільного_козацтва_в_Чигирині 

https://uk.wikipedia.org/wiki/Вільне_козацтво  

 

Всесвітній день анестезіолога https://www.dilovamova.com/index.php?page  

 

Всесвітній день здoрoвoгo харчування   

https://www.dilovamova.com/index.php?page=10&holiday=445  

Всесвітній день продовольства  

https://www.dilovamova.com/index.php?page=10&holiday=255  

Всесвітній день хліба чи День пекаря. Ці жовтневі заходи у другий декаді місяця 

мають традиційний щорічний характер. Вперше свято відзначили у 2006 році.  
 

День працівників харчової промисловості   

https://www.dilovamova.com/index.php?page=10&holiday=258  

День алерголога https://www.dilovamova.com/index.php?page=10&holiday=446  

 

День Шефа (День керівника або боса) День заснований в 1962 році в США.  

https://www.dilovamova.com/index.php?page=10&holiday=256  

Козацтву бути https://www.dilovamova.com/index.php?page=10&holiday=652  
 

День бездомної кішки. Ці жовтневі заходи у другий декаді місяця мають 

традиційний щорічний характер. 
 

17 

Всесвітній день донорства та трансплантації органів. Ці жовтневі заходи у 

другий декаді місяця мають традиційний щорічний характер.  
 

Всесвітній день травм. Щорічні заходи розпочалися з 2011 року в Нью-Делі. За 

даними Всесвітньої Організації Охорони здоров'я, травми є однією з основних 

причин смерті та інвалідності в усьому світі. Ці жовтневі заходи у другий декаді 

місяця мають традиційний щорічний характер. 
 

День електронних таблиць. Відзначають з 2010 року. Це дата, коли була випущена 

перша програма електронних таблиць VisiCalc для персональних комп'ютерів – 

https://uk.wikipedia.org/wiki/Всеукраїнський_з%27їзд_вільного_козацтва_в_Чигирині
https://uk.wikipedia.org/wiki/Вільне_козацтво
https://www.dilovamova.com/index.php?page
https://www.dilovamova.com/index.php?page=10&holiday=445
https://www.dilovamova.com/index.php?page=10&holiday=255
https://www.dilovamova.com/index.php?page=10&holiday=258
https://www.dilovamova.com/index.php?page=10&holiday=258
../КАЛЕНДАРІ/на%20САЙТ/День%20алерголога
https://www.dilovamova.com/index.php?page=10&holiday=446
https://www.dilovamova.com/index.php?page=10&holiday=256
https://www.dilovamova.com/index.php?page=10&holiday=652
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17 жовтень 1979 роки. Ці жовтневі заходи у другий декаді місяця мають 

традиційний щорічний характер. 
 

День яскравого одягу. Ці жовтневі заходи у другий декаді місяця мають 

традиційний щорічний характер. 
 

18 

55 років тому (18.10.1967) у США відбулась прем'єра мультфільму Волта Діснея 

«Книга джунглів» за мотивами книг Редьярда Кіплінга. Це був останній фільм, 

випуском якого займався Волт Дісней особисто. 

https://uafilm.tv/7540-kniga-dzhunglv.html  

 

Україна увійшла до Ради Європи. В 1995-му році наша суверенна держава 

Україна офіційно увійшла до Ради Європи.  

https://www.dilovamova.com/index.php?page=10&holiday=653  

День без бороди. Ці жовтневі заходи у другий декаді місяця мають традиційний 

щорічний характер. 
 

19 

125 років тому (21.10.1897 р.) в Миколаєві почав працювати Чорноморський 

суднобудівний завод. 
 

75 років тому (19.10.1947 р.) почалося (19-21 жовтня) масове (близько 150 тис. 

чоловік) вивезення українців у Сибір. 
 

60 років тому (19.10.1962 р.) введено в дію першу чергу Черкаського заводу 

штучного волокна. 

 

Всесвітній день балету. Відзначають в перший тиждень жовтня. 
 

20 

Всесвітній день профілактики остеопорозу щорічно 20 жовтня, починаючи з 1999 

року. https://www.dilovamova.com/index.php?page=10&holiday=448  

Всесвітній день статистики. Дата щорічного святкування 20-е жовтня.  

https://www.dilovamova.com/index.php?page=10&holiday=465  

https://www.jnsm.com.ua/cgi-bin/m/td.pl?Year=1967
https://uafilm.tv/7540-kniga-dzhunglv.html
https://www.dilovamova.com/index.php?page=10&holiday=653
https://www.dilovamova.com/index.php?page=10&holiday=448
https://www.dilovamova.com/index.php?page=10&holiday=465
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Міжнародний день авіадиспетчера  

https://www.dilovamova.com/index.php?page=10&holiday=261  

Міжнародний день кредитних спілок 

 https://www.dilovamova.com/index.php?page=10&holiday=657  

Міжнародний день кухаря і кулінара (заснований в 2004 році за ініціативою 

Всесвітньої асоціації кулінарних співтовариств)  

https://www.dilovamova.com/index.php?page=10&holiday=464  

Міжнародний день педіатрії. Або День педіатра, або Día Internacional de Pediatría 

був заснований в 1973 році під час Всесвітнього конгресу педіатрів, проведеного 

в Аргентині. Дата вибрана на честь заснування Аргентинської Педіатричної 

Асоціації - Sociedad Argentina de Pediatría в 1916 році. Ці жовтневі заходи у 

другий декаді місяця мають традиційний щорічний характер. 

Всеукраїнський день боротьби із захворюванням на рак молочної залози.  

https://www.dilovamova.com/index.php?page=10&holiday=259  

День військового зв’язківця https://www.dilovamova.com/index.php?page=10&holiday=260  

 

Перший приватний комерційний банк в Україні  

https://www.dilovamova.com/index.php?page=10&holiday=655  

День інформаційного перезавантаження. Ці жовтневі заходи у другий декаді 

місяця мають традиційний щорічний характер.  
 

21 

День пам’яті 75 років (21.10.1947р.) від початку проведення радянськими 

карально-репресивними органами операції "Захід" – масової депортації населення 

Західної України до Сибіру https://uk.wikipedia.org/wiki/Операція_«Захід»  

 

Всесвітній день йододефіциту. Всесвітній день профілактики йододефіцитних 

захворювань. Ці жовтневі заходи у третьої декаді місяця мають традиційний 

щорічний характер. 
 

Всесвітній день шампанського. Відзначається в передостанню п'ятницю жовтня.  
 

День балаканини чи День базіки. Ці жовтневі заходи у третьої декаді місяця 

мають традиційний щорічний характер. 
 

https://www.dilovamova.com/index.php?page=10&holiday=261
https://www.dilovamova.com/index.php?page=10&holiday=657
https://www.dilovamova.com/index.php?page=10&holiday=464
https://www.dilovamova.com/index.php?page=10&holiday=259
https://www.dilovamova.com/index.php?page=10&holiday=259
https://www.dilovamova.com/index.php?page=10&holiday=260
../../AppData/Roaming/Microsoft/Word/Перший%20приватний%20комерційний%20банк%20в%20Україні
https://www.dilovamova.com/index.php?page=10&holiday=655
https://uk.wikipedia.org/wiki/Операція_
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День очищення віртуального робочого столу на комп'ютері. Ці жовтневі заходи 

у третьої декаді місяця мають традиційний щорічний характер. 

День перерахунку гудзиків на одязі або День гудзика. Якщо вам нема чим 

зайнятися. Ці жовтневі заходи у третьої декаді місяця мають традиційний 

щорічний характер. 
 

22 

Всесвітній день людей з вадами мовлення почав проводитися щорічно 22 жовтня 

за ініціативою фахівців з дослідження патологій мови з Канади (Canadian 

Association of Speech-Language Pathologists and Audiologists - CASLPA)  

https://www.dilovamova.com/index.php?page=10&holiday=694  

 

23 

105 років тому (23.10.1917 р.) Скоропадський обраний гетьманом українського 

козацтва. 

 

Міжнародний тиждень профілактики отруєнь свинцем. Проводиться з неділі 

останнього повного тижня жовтня. Ці жовтневі заходи у третьої декаді місяця 

мають традиційний щорічний характер 
 

Міжнародний день снігового барса. Ці жовтневі заходи у третьої декаді місяця 

мають традиційний щорічний характер.  
 

24 

Тиждень роззброєння (24-30 жовтня)  

https://www.dilovamova.com/index.php?page=10&holiday=264  

 

Міжнародний день Організації Об’єднаних Націй (День ООН)  

https://www.dilovamova.com/index.php?page=10&holiday=263  

Міжнародний день шкільних бібліотек   

https://www.dilovamova.com/index.php?page=10&holiday=668  

Міжнародний день дій на захист клімату. З 2009 року. Ці жовтневі заходи у 

третьої декаді місяця мають традиційний щорічний характер. 
 

Всесвітній день інформації про розвиток   

https://www.dilovamova.com/index.php?page=10&holiday=694
https://www.dilovamova.com/index.php?page=10&holiday=264
https://www.dilovamova.com/index.php?page=10&holiday=263
https://www.dilovamova.com/index.php?page=10&holiday=668


24 

https://www.dilovamova.com/index.php?page=10&holiday=262  

 

Всесвітній день боротьби з поліомієлітом. Проходить під егідою ООН.  
 

25 

Всесвітній день макаронів, ініційований Світовим конгресом макаронних виробів 

в 1995р, відзначається щорічно 25 жовтня.  

https://www.dilovamova.com/index.php?page=10&holiday=934  

Всесвітній день опери. Офіційне свято відзначається з 2019 року. Ці жовтневі 

заходи у третьої декаді місяця мають традиційний щорічний характер. 
 

День народження Національної спілки художників України. Вона була 

заснована 25-го жовтня 1938-го року як республіканське відділення Спілки 

Художників СРСР і носила назву «Союз радянських художників України».  

https://www.dilovamova.com/index.php?page=10&holiday=656  

Європейський день цивільного права. Ці жовтневі заходи у третьої декаді місяця 

мають традиційний щорічний характер. 
 

Європейський день юристів. Відзначається з 2017. Ці жовтневі заходи у третьої 

декаді місяця мають традиційний щорічний характер. 
 

День військового капелану в Україні. Свято відзначається за православною 

традицією в день пам'яті святителя Мартіна Милостивого, єпископа Турського, 

який вважається засновником та покровителем військових капеланів. 
 

День маркетолога (неофіційне свято фахівців з маркетингу)  

26 

75 років тому (26.10.1947 р.) проведена масова депортація українців із Західної 

України (понад 78 тис. осіб) 
 

27 

140 років тому (27.10.1882 р.) створили перший професійний національний 

реалістичний театр в Україні під керівництвом М. Л. Кропивницького. 

https://uk.wikidark.org/wiki/Чорнобильська_атомна_електростанція  

 

Всесвітній день аудіовізуальної спадщини   

https://www.dilovamova.com/index.php?page=10&holiday=262
https://www.dilovamova.com/index.php?page=10&holiday=934
https://www.dilovamova.com/index.php?page=10&holiday=656
https://www.dilovamova.com/index.php?page=10&event=205083
https://www.dilovamova.com/index.php?page=10&event=204882
https://uk.wikidark.org/wiki/Чорнобильська_атомна_електростанція
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https://www.dilovamova.com/index.php?page=10&holiday=498  

Всесвітній день трудотерапії. Ці жовтневі заходи у третьої декаді місяця мають 

традиційний щорічний характер. 

День свекрухи. Буквально друга мама. Ці жовтневі заходи у третьої декаді місяця 

мають традиційний щорічний характер. 
 

28 

Всесвітній тиждень інсульту. З 28 жовтня по 3 листопада. Ці жовтневі 

заходи у третьої декаді місяця мають традиційний щорічний характер. 

 

День визволення України від фашистських загарбників  

https://www.dilovamova.com/index.php?page=10&holiday=481  

День бабусь та дідусів в Україні (активно відзначають з 2018 року)  
 

Міжнародний день анімації  https://www.dilovamova.com/index.php?page=10&holiday=268  

 

Всесвітній день дзюдо. Ініціатива Міжнародної Федерації Дзюдо з 2010 року. Ці 

жовтневі заходи у третьої декаді місяця мають традиційний щорічний характер 
 

День любителів плюшевих тварин. Ці жовтневі заходи у третьої декаді місяця 

мають традиційний щорічний характер. 
 

29 

Міжнародний день псоріазу  https://www.dilovamova.com/index.php?page=10&holiday=449  

 

Всесвітній день боротьби з інсультом  

https://www.dilovamova.com/index.php?page=10&holiday=946  

День військового фінансиста Збройних Сил України (заснований в 1999 році 

наказом міністра оборони України) 
 

День працівників служби позавідомчої охорони МВС  

https://www.dilovamova.com/index.php?page=10&holiday=269  

День цементу. Або День народження цементу. Ці жовтневі заходи у третьої декаді 

місяця мають традиційний щорічний характер. 
 

30 

https://www.dilovamova.com/index.php?page=10&holiday=498
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35 років тому (30.10.1987 р.) в Києві дебютував український рок-гурт «Воплі 

Відоплясова» («ВВ»). 
 

Міжнародний день ортопедичних медсестер і медбратів. Ці жовтневі заходи у 

третьої декаді місяця мають традиційний щорічний характер. 
 

День працівників підрозділів по боротьбі з незаконним обігом наркотиків в 

Україні (дата Указу Президента України про створення спеціалізованого 

підрозділу в 1993)  
 

День автомобіліста  https://www.dilovamova.com/index.php?page=10&holiday=265  

 

День Франкенштейна. Головна дійова особа роману Мері Шеллі «Франкенштейн, 

або Сучасний Прометей», а також персонаж безлічі книжкових, драматичних і 

кінематографічних адаптацій його сюжету. Ці жовтневі заходи у третьої декаді 

місяця мають традиційний щорічний характер. 
 

День працівників підрозділів по боротьбі з незаконним обігом наркотиків в 

Україні. Дата Указу Президента України про створення спеціалізованого 

підрозділу в 1993. Ці жовтневі заходи у третьої декаді місяця мають традиційний 

щорічний характер. 
 

Перехід на зимовий час https://www.dilovamova.com/index.php?page=10&holiday=266  

 

31 

80 років тому (31.10.1942) завершилася боротьба захисників Керчі в 

Аджимушкайських катакомбах. 

 

Міжнародний день Чорного моря  

https://www.dilovamova.com/index.php?page=10&holiday=270  

Міжнародний день економії https://www.dilovamova.com/index.php?page=10&holiday=271 

 

Всесвітній день міст. Проходить під егідою ООН. Ці жовтневі заходи у третьої 

декаді місяця мають традиційний щорічний характер. 
 

Хеллоуїн. Ніч напередодні «Дня всіх святих». Ці жовтневі заходи у третьої декаді 

місяця мають традиційний щорічний характер. 
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https://www.dilovamova.com/index.php?page=10&holiday=265
../КАЛЕНДАРІ/на%20САЙТ/Перехід%20на%20зимовий%20час
https://www.dilovamova.com/index.php?page=10&holiday=266
https://www.dilovamova.com/index.php?page=10&holiday=270
https://www.dilovamova.com/index.php?page=10&holiday=271
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ЛИСТОПАД 2022 

СВЯТА ТА ДНІ ПАМ’ЯТІ 

1 

510 років тому (01.11.1512) вперше відкрито для відвідувачів розпис Сікстинської 

капели, його виконав Мікеланджело 

 

День народження Європейського союзу (Дата заснування ЄС)  

https://www.dilovamova.com/index.php?page=10&holiday=658  

 

2 

Міжнародний день припинення безкарності за злочини проти журналістів  

https://www.dilovamova.com/index.php?page=10&holiday=680  

День пошуку кіл. Вони всюди ... Ці листопадові заходи у першій декаді місяця 

мають традиційний щорічний характер. 
 

3 

65 років тому (03.11.1957) СРСР успішно провів запуск орбітального супутника 

Супутник-2. На борту, окрім наукового обладнання, перебувала собака Лайка. З 

матеріалів, розкритих в 2002 році, з'ясувалося, що вона померла від перепаду 

температури і шоку через кілька годин після запуску. 

 

Міжнародний день проектного менеджера або День проджект менеджера. 

Відзначають в перший четвер листопада. День інженерних військ України  

https://www.dilovamova.com/index.php?page=10&holiday=274  

День ракетних військ і артилерії України  

https://www.dilovamova.com/index.php?page=10&holiday=275  

День, коли чоловіки готують обід. Відзначають в перший четвер листопада.  
 

4 

100 років тому (04.11.1922) в Єгипті знайдена гробниця Тутанхамона.  
https://uk.wikipedia.org/wiki/Гробниця_Тутанхамона#:~:text=Гробниця%20Тутанхамона%20(

KV62%20англ.,е 

 

День залізничника України https://www.dilovamova.com/index.php?page=10&holiday=276  

https://www.dilovamova.com/index.php?page=10&holiday=658
https://www.dilovamova.com/index.php?page=10&holiday=680
../../AppData/Roaming/Microsoft/Word/День%20інженерних%20військ%20України
https://www.dilovamova.com/index.php?page=10&holiday=274
https://www.dilovamova.com/index.php?page=10&holiday=275
https://www.dilovamova.com/index.php?page=10&holiday=275
https://uk.wikipedia.org/wiki/Гробниця_Тутанхамона#:~:text=Гробниця%20Тутанхамона%20(KV62%20англ.,е
https://uk.wikipedia.org/wiki/Гробниця_Тутанхамона#:~:text=Гробниця%20Тутанхамона%20(KV62%20англ.,е
../КАЛЕНДАРІ/на%20САЙТ/День%20залізничника%20України
https://www.dilovamova.com/index.php?page=10&holiday=276
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День дорожнього регулювальника. 

 

Всесвітній день клоуна https://www.dilovamova.com/index.php?page=10&event=205115  

 

5 

55 років тому (05.11.1967) відкрито музей історії Уманського національного 

університету садівництва (тоді - сільськогосподарського інституту імені 

Горького). 
 

50 років таму (05.11.1972) дала перший струм Канівська ГЕС. 

 

День чоловіків https://www.dilovamova.com/index.php?page=10&holiday=278  

 

6 

День Визволення Києва https://www.dilovamova.com/index.php?page=10&holiday=659  

 

День працівника соціальної сфери України  

https://www.dilovamova.com/index.php?page=10&holiday=273  

Міжнародний день запобігання експлуатації навколишнього середовища під 

час війни та збройних конфліктів 

https://www.dilovamova.com/index.php?page=10&holiday=277  

День нульових завдань. Відзначають в першу неділю листопада. 
 

День переміщень без компаса. Наприклад, по положенню сонця і зірок. Ці 

листопадові заходи у першій декаді місяця мають традиційний щорічний 

характер. 
 

День саксофона. Ці листопадові заходи у першій декаді місяця мають традиційний 

щорічний характер. 
 

7 

79 років таму (7.11.1943) війська 1-го Українського фронту оволоділи містом 

Фастів (зараз місто обласного значення в Київській області України). 

https://uk.wikipedia.org/wiki/Фастів  

 

День холодця https://www.dilovamova.com/index.php?page=10&event=205113  

 

https://www.dilovamova.com/index.php?page=10&event=205115
https://www.dilovamova.com/index.php?page=10&holiday=278
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https://www.dilovamova.com/index.php?page=10&holiday=659
https://www.dilovamova.com/index.php?page=10&holiday=273
https://www.dilovamova.com/index.php?page=10&holiday=273
https://www.dilovamova.com/index.php?page=10&holiday=277
https://uk.wikipedia.org/wiki/Фастів
https://www.dilovamova.com/index.php?page=10&event=205113
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8 

Всесвітній день містобудування  

https://www.dilovamova.com/index.php?page=10&holiday=660  

Міжнародний день КВК https://www.dilovamova.com/index.php?page=10&holiday=280  

 

День приготувати що-небудь сміливе і гостре.  

https://www.dilovamova.com/index.php?page=10&event=204995  

 

9 

65-річчя центрального стадіону в Черкасах. 

60 років тому (09.11.1962) Президія Верховної Ради СРСР прийняла постанову про 

перейменування міста Станіслав на Івано-Франківськ, а Станіславської області 

на Івано-Франківщину. https://uk.wikipedia.org/wiki/Івано-Франківськ  

 

Всеукраїнський день працівників культури та аматорів народного мистецтва  

https://www.dilovamova.com/index.php?page=10&holiday=56  

День української писемності та мови. В Україні вперше відзначили у 1997 році.  

https://www.dilovamova.com/index.php?page=10&holiday=282  

День книги рекордів Гіннеса https://www.dilovamova.com/index.php?page=10&holiday=281  

 

Міжнародний день боротьби проти фашизму, расизму та антисемітизму  

https://www.dilovamova.com/index.php?page=10&holiday=283  

 

10 

Всесвітній День Юзабіліті https://www.dilovamova.com/index.php?page=10&holiday=279  

 

Всесвітній день молоді відзначається щорічно 10 листопада.  

https://www.dilovamova.com/index.php?page=10&holiday=284  

Всесвітній день науки щорічно відзначають 10 листопада.  

https://www.dilovamova.com/index.php?page=10&holiday=398  

Всесвітній день якості https://www.dilovamova.com/index.php?page=10&holiday=286  

 

Міжнародний день бухгалтерії  

https://www.dilovamova.com/index.php?page=10&holiday=399  

Всесвітній день курки. Відзначають у другий четвер листопада.  

https://www.dilovamova.com/index.php?page=10&event=205067  

https://www.dilovamova.com/index.php?page=10&holiday=660
https://www.dilovamova.com/index.php?page=10&holiday=280
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https://www.dilovamova.com/index.php?page=10&holiday=281
https://www.dilovamova.com/index.php?page=10&holiday=283
https://www.dilovamova.com/index.php?page=10&holiday=279
https://www.dilovamova.com/index.php?page=10&holiday=284
https://www.dilovamova.com/index.php?page=10&holiday=398
https://www.dilovamova.com/index.php?page=10&holiday=286
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https://www.dilovamova.com/index.php?page=10&event=205067
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День незабудки. Ці листопадові заходи у першій декаді місяця мають традиційний 

щорічний характер. 
 

День скоромовки. Ці листопадові заходи у першій декаді місяця мають 

традиційний щорічний характер. 
 

Міжнародний день їжака. Ці листопадові заходи у першій декаді місяця мають 

традиційний щорічний характер. 
 

Міжнародний день вишивальниць. Відзначають з 2013 року в День святої 

Параскеви Іконійський, Параскева-Пятница, християнської великомучениці III 

століття. Любителі вишивки вважають її своєю покровителькою. Ці листопадові 

заходи у першій декаді місяця мають традиційний щорічний характер. 
 

11 

150 років тому (11.11.1872) в Одесі засновано Бесарабсько-Таврійський банк. 

 

105 років тому (11.11.1917) український полк, сформований з делегатів III 

Всеукраїнського військового з'їзду, придушив більшовицьке повстання в Києві. 

На засіданні Петроградського революційного комітету вперше в Росії вжито 

термін «ворог народу». 
 

35 років тому (11.11.1987)  картина  Ван Гога «Іриси» продана за рекордну суму - 

$ 53,6 млн. 

 

Всесвітній день орігамі. Ці листопадові заходи у другий декаді місяця мають 

традиційний щорічний характер. 
 

Всесвітній день шопінгу. Ці листопадові заходи у другий декаді місяця мають 

традиційний щорічний характер. 
 

Міжнародний день енергозбереження.  

https://www.dilovamova.com/index.php?page=10&event=204646  

 

https://www.dilovamova.com/index.php?page=10&event=204646
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12 

30 років тому (12.11.1992) починаючи з 23-ї години було припинено 

функціонування рубля в грошовому обігу на території України. Єдиним законним 

засобом платежу став український карбованець, який в готівковому обігу 

представляв купон Національного банку України. 

 

День молодих читачів. Ці листопадові заходи у другий декаді місяця  

 

Всесвітній День боротьби з пневмонією  

https://www.dilovamova.com/index.php?page=10&holiday=450  

 

День фахівця з безпеки  https://www.dilovamova.com/index.php?page=10&holiday=287  

 

Всесвітній тиждень обізнаності про антибіотики. Ці листопадові заходи у другий 

декаді місяця 
 

13 

25 років тому (13.11.1997) відбулося перше в історії засідання Центральної 

виборчої комісії України (цей день вважають датою створення ЦВК України). 

 

День виноградаря і винороба  

https://www.dilovamova.com/index.php?page=10&holiday=952  

Міжнародний день сліпих https://www.dilovamova.com/index.php?page=10&holiday=288  

 

Всесвітній день доброти. Ці листопадові заходи у другий декаді місяця 
 

14 

День боротьби проти діабету. Ця дата відзначається щорічно з 1991 року в день 

народження Фредеріка Бантінга, канадського фізіолога, який відкрив спільно з 

професором Джоном Маклеодом гормон інсулін. 

https://www.dilovamova.com/index.php?page=10&holiday=289  

День логопеда - дефектолога відзначається в другій декаді листопада. На 

міжнародному рівні стало відзначатися в 2004 році. 

https://www.dilovamova.com/index.php?page=10&holiday=400  

День операційної медсестри. Ці листопадові заходи у другий декаді місяця 
 

https://www.dilovamova.com/index.php?page=10&holiday=450
https://www.dilovamova.com/index.php?page=10&holiday=287
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15 

530 років тому (15.11.1492) Христофор Колумб вперше описав тютюн, який 

вживали індіанці. 
 

185 років тому (15.11.1837) була опублікована система стенографії. 

 

135 років тому (15.11.1887) Карлом Гесснера була запатентована цинкова 

батарейка. 
 

65 років тому (15.11.1957) відбувся перший політ міжконтинентального 

пасажирського літака Ту-144. 

 

Міжнародний день письменників, які знаходяться в ув'язненні. Ці листопадові 

заходи у другий декаді місяця 
 

Міжнародний день сиру і хліба. Ці листопадові заходи у другий декаді місяця 
 

16 

Всесвітній День ґудзиків, відзначається щорічно 16-го листопада.  

https://www.dilovamova.com/index.php?page=10&holiday=669  

Всесвітній день географічних інформаційних систем (Всесвітній день ГІС)  

https://www.dilovamova.com/index.php?page=10&holiday=290  

Міжнародний день терпимості (толерантності)  

https://www.dilovamova.com/index.php?page=10&holiday=294  

День працівників радіо, телебачення та зв’язку України  

https://www.dilovamova.com/index.php?page=10&holiday=293  

Псеросійський день проектувальника. Неофіційне професійне свято, 

відзначається з 2005 року.  
 

День "Влаштуй вечірку зі своїм плюшевим другом". Ці листопадові заходи у 

другий декаді місяця 
 

17 

Всесвітній день боротьби проти ХОЗЛ  

https://www.dilovamova.com/index.php?page=10&holiday=451  

https://www.dilovamova.com/index.php?page=10&holiday=669
https://www.dilovamova.com/index.php?page=10&holiday=290
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Всесвітній день недоношених дітей. Відзначається з 2009 року. Ці листопадові 

заходи у другий декаді місяця  
 

Міжнародний день відмови від паління відзначають в третій четвер листопада. 

День виник в 1977 році в США, а заснований ВООЗ як міжнародний в 1988 році.  

https://www.dilovamova.com/index.php?page=10&holiday=300  

Міжнародний день студентів відзначається у всьому світі щорічно 17-го листопада  

https://www.dilovamova.com/index.php?page=10&holiday=295  

Міжнародний день філософії  

https://www.dilovamova.com/index.php?page=10&holiday=301  

День екскурсії. Ці листопадові заходи у другий декаді місяця 
 

День студента в Україні. Ці листопадові заходи у другий декаді місяця  
 

18 

Європейський день захисту дітей від насильства та сексуальної експлуатації. 

Проводять з 2015 року під егідою Ради Європи 
 

День народження Діда Мороза https://www.dilovamova.com/index.php?page=10&holiday=296  

День сержанта Збройних Сил України  

https://www.dilovamova.com/index.php?page=10&holiday=392  

 

19 

80 років тому (19.11.1942) розпочався контрнаступ радянських військ під 

Сталінградом, під час якого було оточено 22 німецьких, італійські та румунські 

дивізії (більше 330 тис. солдатів і офіцерів). 
 

25 років тому (19.11–05.12.1997) почалася експедиція міжнародного екіпажу на 

борту американського космічного корабля багаторазового використання 

«Колумбія», в якій разом з космонавтами з США і Японії брав участь перший 

космонавт незалежної України Леонід Каденюк. 
 

10 років тому (19.11.2012) в Україні набув чинності новий Кримінально-

процесуальний кодекс. 

 

Всесвітній день чоловіків https://www.dilovamova.com/index.php?page=10&holiday=670  

https://www.dilovamova.com/index.php?page=10&holiday=300
https://www.dilovamova.com/index.php?page=10&holiday=295
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День скловиробника в Україні (День працівника скляної промисловості) 

(відзначається згідно з Указом президента № 1417/2003 від 9 грудня 2003)  

https://www.dilovamova.com/index.php?page=10&holiday=298  

День працівників гідрометеорологічної служби України  

https://www.dilovamova.com/index.php?page=10&holiday=299   

Всесвітній день запобігання насильству над дітьми. Створено в 2000 році 

Фондом Всесвітнього саміту жінок. Ці листопадові заходи у другий декаді місяця. 
 

Всесвітній день зерна або Міжнародний день цільно зернової продукції.  

https://www.dilovamova.com/index.php?page=10&event=204683  

День жінок-підприємців. Відзначається з 2014 року. Ці листопадові заходи у 

другий декаді місяця  
 

День ресторану у листопаді. Проводиться один раз на сезон в третю суботу у 

лютому, травні, серпні та листопаді. 
 

20 

105 років тому (20.11.1917) своїм 3-м Універсалом Українська Центральна Рада 

проголосила незалежність УНР. 

 

Всесвітній день дитини  

https://www.dilovamova.com/index.php?page=10&holiday=302  

Всесвітній день пам’яті жертв дорожніх аварій  

https://www.dilovamova.com/index.php?page=10&holiday=291  

День працівників сільського господарства України  

https://www.dilovamova.com/index.php?page=10&holiday=292  

Прекрасний день. Пісня групи U2 називається Beautiful Day, також є пісня The 

Beach Boys «Це прекрасний день». Щасливого Вам і прекрасного Дня!. Ці 

листопадові заходи у другий декаді місяця. 
 

21 

145 років тому (21.11.1877) Томас Едісон винайшов фонограф. 

 

https://www.dilovamova.com/index.php?page=10&event=176418
https://www.dilovamova.com/index.php?page=10&holiday=298
../../AppData/Roaming/Microsoft/Word/День%20працівників%20гідрометеорологічної%20служби%20України
https://www.dilovamova.com/index.php?page=10&holiday=299
https://www.dilovamova.com/index.php?page=10&event=204683
https://www.dilovamova.com/index.php?page=10&holiday=302
https://www.dilovamova.com/index.php?page=10&holiday=291
https://www.dilovamova.com/index.php?page=10&holiday=292
https://www.dilovamova.com/index.php?page=10&holiday=292
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75 років тому (21.11.1947) в Нью-Йорку заснована Панамериканська українська 

конференція. У наступному, 1948 був створений Координаційний центр 

українських Громадських Організацій в Європі. Після тривалої підготовки, в 

листопаді 1967 року на з'їзді в Нью-Йорку створено Світовий Конгрес Вільних 

Українців (СКВУ), який об'єднав всі крайові і міжкрайові українські.  

 

Всесвітній день вітань https://www.dilovamova.com/index.php?page=10&holiday=304  

Всесвітній день рибальства https://www.dilovamova.com/index.php?page=10&holiday=695  

 

Всесвітній день телебачення https://www.dilovamova.com/index.php?page=10&holiday=305  

 

День Десантно-штурмових військ Збройних сил України  

https://www.dilovamova.com/index.php?page=10&holiday=422   

День Гідності та Свободи https://www.dilovamova.com/index.php?page=10&holiday=306  

 

День без музики. Лише один день без музики. Ці листопадові заходи у третьої 

декаді місяця 
 

День фальшивих зізнань Привід нагадати про те, які біди вони приносять. Ці 

листопадові заходи у третьої декаді місяця   
 

22 

525 років тому (22.11.1497) португальський мореплавець Васко да Гама обігнув 

мис Доброї Надії. 

 

Міжнародний день сина. Громадська ініціатива. Ці листопадові заходи у третьої 

декаді місяця  
 

День прогулянки на автомобілі. Якщо є така можливість. Ці листопадові заходи у 

третьої декаді місяця  
 

24 

День завоювання друзів відзначається в США в день народження Дейла Карнегі 

(1888-1955), автора книги «Як здобувати друзів і впливати на людей». 

 https://www.dilovamova.com/index.php?page=10&holiday=307  

День подяки https://www.dilovamova.com/index.php?page=10&holiday=310  

https://www.dilovamova.com/index.php?page=10&holiday=304
https://www.dilovamova.com/index.php?page=10&holiday=695
https://www.dilovamova.com/index.php?page=10&holiday=305
../../AppData/Roaming/Microsoft/Word/День%20Десантно-штурмових%20військ%20Збройних%20сил%20України
https://www.dilovamova.com/index.php?page=10&holiday=422
https://www.dilovamova.com/index.php?page=10&holiday=306
https://www.dilovamova.com/index.php?page=10&holiday=306
https://www.dilovamova.com/index.php?page=10&holiday=307
https://www.dilovamova.com/index.php?page=10&holiday=310
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День свого унікального таланту. Ці листопадові заходи у третьої декаді місяця 
 

Міжнародний день еволюції. Ці листопадові заходи у третьої декаді місяця   
 

25 

30 років тому (25.11.1992) Кабінет Міністрів України видав постанову «Про 

випуск в обіг приватизаційних майнових сертифікатів». 

 

Міжнародний день боротьби за ліквідацію насильства над жінками  

https://www.dilovamova.com/index.php?page=10&holiday=308  

Всесвітній день інформації https://www.dilovamova.com/index.php?page=10&holiday=309 

 

Всеукраїнський день логіста (Відзначають в останню п'ятницю листопада)  
 

День без покупок https://www.dilovamova.com/index.php?page=10&holiday=311  

 

Чорна п’ятниця (Black Friday)  

https://www.dilovamova.com/index.php?page=10&holiday=671  

День нагадування про покупки. Ці листопадові заходи у третьої декаді місяця 

 

День домашньої кухні. Ці листопадові заходи у третьої декаді місяця. 
 

26 

105 років тому (26.11.1917) в Києві, на засіданні Генерального секретаріату, 

затверджено статут «вільного козацтва», ухвалено рішення про створення комісії 

з охорони краю при Генеральному секретаріаті внутрішніх справ і демобілізаційні 

комітети. 
 

45 років тому (26.11.1977) у Львові відкрито пам'ятник першодрукареві Івану 

Федорову (скульптори В. Н. Борисенко, В. М. Подольський). 

 

День пам’яті жертв голодомору  

https://www.dilovamova.com/index.php?page=10&holiday=312  

Міжнародний день захисту прав жінок. Ці листопадові заходи у третьої декаді 

місяця 
 

https://www.dilovamova.com/index.php?page=10&holiday=308
https://www.dilovamova.com/index.php?page=10&holiday=309
https://www.dilovamova.com/index.php?page=10&event=203079
https://www.dilovamova.com/index.php?page=10&holiday=311
https://www.dilovamova.com/index.php?page=10&holiday=671
https://www.dilovamova.com/index.php?page=10&holiday=312
https://www.dilovamova.com/index.php?page=10&holiday=312
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27 

125 років тому (27.11.1897) ввели в експлуатацію Єнакіївський металургійний 

завод - одне з найстаріших металургійних підприємств України. 
 

70 років тому (27.11.1952) в свій перший рейс вирушив львівський тролейбус. 

 

День заснування Національної Академії Наук України  

https://www.dilovamova.com/index.php?page=10&holiday=661 

День шпильки і голки. Ці листопадові заходи у третьої декаді місяця  

Міжнародний день Біблії. Відзначають з 2014 року за ініціативи Асоціації Біблії зі 

Сполучених Штатів в останню неділю листопада. Ці листопадові заходи у третьої 

декаді місяця 

28 

Початок Різдвяного посту https://www.dilovamova.com/index.php?page=10&holiday=313  

 

Кіберпонеділок. Свято зародилося в США. Його проводять в понеділок, 

наступаючий після Чорної п'ятниці, що дає старт сезону розпродажів у 

Сполучених Штатах, між Днем подяки і Різдвом. Цей захід розпродажів для 

офісних працівників в Інтернет-сегменті роздрібної торгівлі та онлайн -магазин. 

Ці листопадові заходи у третьої декаді місяця 
 

29 

70 років тому (29.11.1947) Генеральна Асамблея ООН прийняла рішення про 

розподіл підмандатної території Палестини і створення там незалежних 

єврейської та арабської держав. Наслідком цього рішення стала поява держави 

Ізраїль. 

 

Всесвітній день мурахоїдів. Ці листопадові заходи у третьої декаді місяця  
 

День «Ласкаво просимо». Ці листопадові заходи у третьої декаді місяця 
 

День Сквер-данс. Народний танець, який з'явився в США. Ці листопадові заходи у 

третьої декаді місяця 
 

День електронного поздоровлення. Ці листопадові заходи у третьої декаді місяця   
 

https://www.dilovamova.com/index.php?page=10&holiday=661
https://www.dilovamova.com/index.php?page=10&holiday=661
https://www.dilovamova.com/index.php?page=10&holiday=313
https://www.dilovamova.com/index.php?page=10&holiday=313
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День зубочистки. Ці листопадові заходи у третьої декаді місяця 
 

30 

590 років тому (30.11.1432) в ході громадянської війни в Великому князівстві 

Литовському князь Федір Корибутович розбив поляків у Копістеріна, поблизу 

Морахви. 
 

155 років тому (30.11.1867) почав роботу Одеський маяк - перший електричний 

маяк на теренах Російської імперії. 

 

Міжнародний день захисту інформації  

https://www.dilovamova.com/index.php?page=10&holiday=316  

День радіотехнічних військ Повітряних Сил Збройних Сил України (професійне 

свято відзначається згідно наказу міністра оборони України N490, який вийшов 

16 вересня 2010 року) 
 

День домашніх тварин https://www.dilovamova.com/index.php?page=10&holiday=315  

 

День комп'ютерної безпеки. Ці листопадові заходи у третьої декаді місяця   
 

День пам'яті всіх жертв хімічної війни. Рішення  прийнято  на  Конференції  

держав-учасниць  Організації із заборони хімічної зброї, 30 листопада - 4 грудня 

2015 року, OPCW C-20/DEC.10 від 09/12/2015. Ці листопадові заходи у третьої 

декаді місяця  
 

Міжнародний день «Міста за життя» (Свято відзначається на честь першої 

відміни смертної кари в європейській державі. 30 листопада 1786 року указом 

Петра Леопольда Йосипа Габсбурга смертна кара була скасована в Великому 

герцогстві Тосканському - державі, що існувала в центральній Італії з 1569 по 

1859 рік) 
 

Міжнародний день спідниці. Одне з неофіційних свят дизайнерів одягу. Ці 

листопадові заходи у третьої декаді місяця. 

 

 

https://www.dilovamova.com/index.php?page=10&holiday=316
https://www.dilovamova.com/index.php?page=10&event=200367
https://www.dilovamova.com/index.php?page=10&holiday=315
https://www.dilovamova.com/index.php?page=10&event=200365
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ГРУДЕНЬ 2022 

СВЯТА ТА ДНІ ПАМ’ЯТІ 

1 

200 років тому (01.12.1822) у Відні відбувся музичний дебют 11-річного Ференца 

Ліста, майбутнього угорського композитора (1811-1886). 
 

135 років тому (01.12.1887) на сторінках повісті англійського письменника Артура 

Конан-Дойля «Етюд у багряних тонах» вперше з'явився популярний 

літературний персонаж - приватний детектив Шерлок Холмс. 

 

Всесвітній день боротьби зі СНІДом  

https://www.dilovamova.com/index.php?page=10&holiday=317  

День невролога https://www.dilovamova.com/index.php?page=10&holiday=452  

 

День працівників прокуратури України 

 https://www.dilovamova.com/index.php?page=10&holiday=318  

 

2 

325 років тому (02.12.1697) в Лондоні відкрито кафедральний собор святого Павла 

та почалася перша служба. 
 

80 років тому (02.12.1942) група вчених з університету Чикаго на чолі з Енріко 

Фермі продемонструвала керовану ядерну реакцію на першому ядерному 

реакторі. 

 

Міжнародний день боротьби за скасування рабства Заходи Міжнародного дня 

боротьби за скасування рабства проходять в першій декаді грудня. Дата 

встановлена на честь дня прийняття відповідної Конвенції в 1949 році. Метою 

цього заходу є викорінення сучасних форм рабства.  

https://www.dilovamova.com/index.php?page=10&holiday=319  

 

https://www.dilovamova.com/index.php?page=142&calendar=un&holiday=317&year=2022
https://www.dilovamova.com/index.php?page=10&holiday=317
https://www.dilovamova.com/index.php?page=142&calendar=health&holiday=452&year=2022
https://www.dilovamova.com/index.php?page=10&holiday=452
https://www.dilovamova.com/index.php?page=142&calendar=professional&holiday=318&year=2022
https://www.dilovamova.com/index.php?page=10&holiday=318
https://www.dilovamova.com/index.php?page=142&calendar=un&holiday=319&year=2022
https://www.dilovamova.com/index.php?page=10&holiday=319
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3 

90 років тому (03.12.1932) постановою Ради Народних Комісарів УРСР заборонено 

торгівлю м'ясом і худобою в областях України, які ухиляються від виконання 

плану заготівлі м'яса. Постанова стала однією з причин Голодомору 1933 року. 
 

20 років тому (03.12.2002) в провінції Шаньдун (Китай) археологи знайшли 

царське поховання періоду династії Хань, в якому збереглися більше сотні фігур 

воїнів, коней і колісниць, зроблених з теракоти. 

 

Всесвітній день комп’ютерної графіки (Міжнародний день дизайнерів та 

аніматорів) https://www.dilovamova.com/index.php?page=10&holiday=696  

Міжнародний День людей з інвалідністю  

https://www.dilovamova.com/index.php?page=10&holiday=320  

Міжнародний день боротьби проти пестицидів 

 

День «Зроби подарунок своїми руками». Ці грудневі заходи у першій декаді 

місяця   
 

День даху над головою. Цінуйте це. Ці грудневі заходи у першій декаді місяця 
 

Міжнародний день боротьби проти пестицидів. Ці грудневі заходи у першій 

декаді місяця  
 

4 

Введення в храм Пресвятої Богородиці  

https://uk.wikipedia.org/wiki/Введення_в_Храм_Пресвятої_Діви_Марії  

 

35 років тому (04.12.1987) відновив роботу 3-й енергоблок Чорнобильської АЕС. 

 

25 років тому (04.12.1997) в Оттаві 125 країн підписали Конвенцію про заборону 

застосування протипіхотних мін, накопичення запасів, виробництва і передачі, 

про їх знищення. Серед країн, які відмовилися підписати цей документ, були 

Китай, Росія, США. 

 

День інформатики https://www.dilovamova.com/index.php?page=10&holiday=322  

 

../КАЛЕНДАРІ/на%20САЙТ/Всесвітній%20день%20комп’ютерної%20графіки%20(Міжнародний%20день%20дизайнерів%20та%20аніматорів)
../КАЛЕНДАРІ/на%20САЙТ/Всесвітній%20день%20комп’ютерної%20графіки%20(Міжнародний%20день%20дизайнерів%20та%20аніматорів)
https://www.dilovamova.com/index.php?page=10&holiday=696
https://www.dilovamova.com/index.php?page=142&calendar=un&holiday=320&year=2022
https://www.dilovamova.com/index.php?page=10&holiday=320
https://www.dilovamova.com/index.php?page=10&event=204627
https://uk.wikipedia.org/wiki/Введення_в_Храм_Пресвятої_Діви_Марії
https://www.dilovamova.com/index.php?page=10&holiday=322
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День обіймів  

 

День замовлень подарунків Діду Морозу 

 

День носіння коричневого взуття. Якщо таке є. Ці грудневі заходи у першій декаді 

місяця 
 

Міжнародний день гепарда. Ці грудневі заходи у першій декаді місяця  
 

5 

530 років тому (05.12.1492) під час своєї першої експедиції Христофор Колумб 

відкрив острів Санто-Домінго (нині Гаїті). Перед цим він відкрив Багамські 

острови. 
 

210 років тому (05.12.1812) Наполеон кинув відступаючу з Росії армію і поїхав до 

Парижа. 

 

Міжнародний день добровольців в ім’я економічного і соціального розвитку 

(Всесвітній день волонтерів) Генеральна Асамблея ООН в 1985 році 

запропонувала урядам щорічно відзначати 5 грудня  

https://www.dilovamova.com/index.php?page=10&holiday=324   

Всесвітній день грунтів https://www.dilovamova.com/index.php?page=10&holiday=682  

 

День працівників статистики в Україні  

https://www.dilovamova.com/index.php?page=10&holiday=323   

 

День грунтознавця в Україні (неофіційне національне професійне свято 

ґрунтознавців України, приурочене до Всесвітнього дня грунтів);  
 

День ванни або Банний день. Неофіційне свято. Ці грудневі заходи у першій 

декаді місяця 

 

День ванни або День ванної вечірки. Хоча багато хто віддає перевагу душу. Ці 

грудневі заходи у першій декаді місяця  
 

6 

530 років тому (06.12.1492) перша експедиція Колумба відкрила острів Гаїті. 

https://www.dilovamova.com/index.php?page=142&calendar=professional&holiday=324&year=2022
https://www.dilovamova.com/index.php?page=142&calendar=professional&holiday=324&year=2022
https://www.dilovamova.com/index.php?page=10&holiday=324
https://www.dilovamova.com/index.php?page=142&calendar=ecology&holiday=682&year=2022
https://www.dilovamova.com/index.php?page=10&holiday=682
https://www.dilovamova.com/index.php?page=142&calendar=professional&holiday=323&year=2022
https://www.dilovamova.com/index.php?page=10&holiday=323
https://www.dilovamova.com/index.php?page=10&event=200669
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145 років тому (06.12.1877) винахідник Томас Едісон зробив на своєму новому 

фонографі перший запис людського голосу, процитувавши слова дитячої пісеньки 

«Мері мала маленького теляти». 

 

День Збройних Сил України https://www.dilovamova.com/index.php?page=10&holiday=325   

 

День народження мікрохвильової печі  

https://www.dilovamova.com/index.php?page=10&holiday=326  

День рукавиці. Ці грудневі заходи у першій декаді місяця мають традиційний 

щорічний характер.  
 

Міжнародний фестиваль светрів. Веселе неофіційне різдвяне свято, присвячене 

моді. Ці грудневі заходи у першій декаді місяця  
 

7 

День Великомучениці Катерини щорічно відзначають 7 грудня.  

https://zamokdubno.com.ua/news/zahalni-novyny/den-svyatoji-velikomuchenitsi-katerini-data-traditsiji-

vorozhinnya  

 

50 років тому (07.12.1972) відправилася 11-а і остання в програмі «Аполлон» 

пілотована людьми місія на Місяць. 

 

Всесвітній день української хустки. Ці грудневі заходи у першій декаді місяця   
 

Міжнародний день цивільної авіації Свято присвячено до дня прийняття 

Конвенції про міжнародну цивільну авіацію в 1944 році.  

https://www.dilovamova.com/index.php?page=10&holiday=327  

День місцевого самоврядування в Україні   

https://www.dilovamova.com/index.php?page=10&holiday=328  

 

8 

35 років тому (08.12.1987) у Вашингтоні, генеральний секретар ЦК КПРС 

Михайло Горбачов і президент США Рональд Рейган, підписали договір про 

ліквідацію ракет середньої та малої дальності. 

../КАЛЕНДАРІ/на%20САЙТ/День%20Збройних%20Сил%20України
https://www.dilovamova.com/index.php?page=10&holiday=325
https://www.dilovamova.com/index.php?page=10&holiday=326
https://zamokdubno.com.ua/news/zahalni-novyny/den-svyatoji-velikomuchenitsi-katerini-data-traditsiji-vorozhinnya
https://zamokdubno.com.ua/news/zahalni-novyny/den-svyatoji-velikomuchenitsi-katerini-data-traditsiji-vorozhinnya
https://www.dilovamova.com/index.php?page=142&calendar=professional&holiday=327&year=2022
https://www.dilovamova.com/index.php?page=10&holiday=327
https://www.dilovamova.com/index.php?page=10&holiday=328
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Всесвітній день клімату (з ініціативи кількох екологічних асоціацій Франції та 

Бельгії) Ці грудневі заходи у першій декаді місяця 
 

День «Візьми до відома». Iноді дуже корисно брати щось корисне до відома. Це 

свято на честь цієї обставини. Ці грудневі заходи у першій декаді місяця 

 

День хору або День хорового співу. Ці грудневі заходи у першій декаді місяця   
 

9 

Освячення церкви великомученика Георгія у Києві  

http://kyiv-pravosl.info/2012/12/09/osvyachennya-tserkvy-svyatoho-velykomuchenyka-heorhiya-u-

kyjevi/  

 

105 років тому (09.12.1917) в Криму створено курултай, вищий орган кримських 

татар. Проголошено створення Кримської народної республіки. 
 

30 років тому (09.12.1992) в Національній академії наук США відбулася 

презентація Міжнародного наукового фонду для підтримки вчених 

колишнього Радянського Союзу (Фонд Сороса). 
 

25 років тому (09.12.1997) зробили перший дзвінок в мережі українського 

мобільного зв'язку «Київстар». 
 

15 років тому (09.12.2007) в Ялті був відкритий пам'ятник Тарасу Шевченку. 

 

День вантажника Ці грудневі заходи у першій декаді місяця  
 

Міжнародний день боротьби з корупцією  

https://www.dilovamova.com/index.php?page=10&holiday=329  

Міжнародний день пам’яті жертв злочинів геноциду, вшанування їхньої 

людської гідності і попередження цих злочинівм  

https://www.dilovamova.com/index.php?page=10&holiday=683  

Всесвітній день техно. Дата на честь американського музиканта, який працює в 

музичному жанрі Детройт-техно і електро - Хуана Аткінса, який народився 9 

грудня 1962 року. Він став одним з першопрохідців в техно-музиці. Ці грудневі 

заходи у першій декаді місяця.  

https://www.dilovamova.com/index.php?page=10&event=204011
http://kyiv-pravosl.info/2012/12/09/osvyachennya-tserkvy-svyatoho-velykomuchenyka-heorhiya-u-kyjevi/
http://kyiv-pravosl.info/2012/12/09/osvyachennya-tserkvy-svyatoho-velykomuchenyka-heorhiya-u-kyjevi/
https://www.dilovamova.com/index.php?page=10&event=204697
https://www.dilovamova.com/index.php?page=142&calendar=un&holiday=329&year=2022
https://www.dilovamova.com/index.php?page=10&holiday=329
https://www.dilovamova.com/index.php?page=142&calendar=un&holiday=683&year=2022
https://www.dilovamova.com/index.php?page=142&calendar=un&holiday=683&year=2022
https://www.dilovamova.com/index.php?page=10&holiday=683
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День різдвяної листівки. Нагадування і заклик, адже вже скоро Різдво. Ці грудневі 

заходи у першій декаді місяця.  
 

10 

Всесвітній день футболу https://www.dilovamova.com/index.php?page=10&holiday=330   

 

Міжнародний день захисту прав тварин. Ці грудневі заходи у першій декаді 

місяця 

 

Міжнародний день акцій за прийняття Декларації прав тварин Ці грудневі 

заходи у першій декаді місяця  
 

День прав людини https://www.dilovamova.com/index.php?page=10&holiday=332  

 

День Нобеля - це щорічне вручення Нобелівської премії, яке проходить 10 грудня. 

Стокгольмі. https://www.dilovamova.com/index.php?page=10&holiday=331  

 

11 

170 років тому (11.12.1852) в Парижі відкрили найстаріше з нині діючих циркових 

будівель, а папа римський Пій IX дозволив заснувати загребську римсько-

католицьку метрополію. 
 

50 років тому (11.12.1972) Юджин Сернан та Харрісон Шмітт (астронавти 

космічного корабля «Аполлон-17») в останній раз (станом на 2012) вийшли на 

поверхню Місяця, провівши в долині Таурус-Літтров 75 годин. Це була шоста в 

історії висадка людей на Місяць. 
 

25 років тому (11.12.1997) прийняли Кіотський протокол - міжнародна угода про 

обмеження викидів в атмосферу парникових газів. 

 

Всесвітній день хворого на бронхіальну астму  

https://www.dilovamova.com/index.php?page=10&holiday=453  

День благодійності https://www.dilovamova.com/index.php?page=10&holiday=471  

 

Міжнародний День Гір https://www.dilovamova.com/index.php?page=10&holiday=333  

 

Міжнародний день танго. Ці грудневі заходи у другий декаді місяця   
 

https://www.dilovamova.com/index.php?page=142&calendar=professional&holiday=330&year=2022
https://www.dilovamova.com/index.php?page=10&holiday=330
https://www.dilovamova.com/index.php?page=10&event=204653
../КАЛЕНДАРІ/на%20САЙТ/День%20прав%20людини
https://www.dilovamova.com/index.php?page=10&holiday=332
https://www.dilovamova.com/index.php?page=10&holiday=331
https://www.dilovamova.com/index.php?page=142&calendar=health&holiday=453&year=2022
https://www.dilovamova.com/index.php?page=10&holiday=453
https://www.dilovamova.com/index.php?page=142&calendar=health&holiday=471&year=2022
https://www.dilovamova.com/index.php?page=10&holiday=471
../КАЛЕНДАРІ/на%20САЙТ/Міжнародний%20День%20Гір
https://www.dilovamova.com/index.php?page=10&holiday=333
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12 

445 років тому (12.12.1577) англійська ескадра з 5 кораблів (164 члена екіпажу) на 

чолі з Френсісом Дрейком відплила з Плімута (Англія) для нападу на 

тихоокеанське узбережжя іспанських володінь в Новому Світі. Дрейк повернувся 

на батьківщину через 3 роки і став першим британцем, який здійснив кругосвітнє 

плавання, і першим капітаном, який очолював кругосвітню експедицію від її 

початку до завершення. 
 

380 років тому (12.12.1642) голландський мореплавець Абель Тасман став першим 

європейцем, що відвідав групу островів у південній частині Тихого океану, 

відому сьогодні як Нова Зеландія. При спробі висадитися на берег тубільці вбили 

трьох матросів-голландців, сприйнявши сигнал з корабля як заклик до початку 

бою. Кілька тижнів перед тим Тасман відкрив біля узбережжя Австралії острів, 

названий їм Землею ван Дімена, пізніше він перейменований на честь мореплавця 

в Тасманію. 
 

230 років тому (12.12.1792) у Відні 22-літній Людвіґ ван Бетховен узяв перший 

урок музичної композиції у Франца Йозефа Гайдна і заплатив за нього (в 

сучасному еквіваленті) 19 центів. 
 

105 років тому (12.12.1917) Курултай проголосив Кримську Народну Республіку. 

 

60 років тому (12.12.1962) NASA запускає Relay 1, перший активний супутник 

зв'язку і ретранслятор на орбіті. 
 

55 років тому (12.12.1967) в США відбувся успішний запуск космічного апарату 

«Піонер-8». 
 

50 років тому (12.12.1972) програма Аполлона: Юджин Чернай і Харрісон Шмітт 

починають третю і останню експедицію на Місяць (EVA або «Moonwalk») на 

Аполлоні 17. На сьогоднішній день вони є останніми людьми, які ступили на 

Місяць. Шмітт також залишається першим і єдиним професійним вченим, який 

вилетів за межі навколоземної орбіти і відвідав Місяць. 
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35 років тому (12.12.1987) на перше місце британського хіт-параду піднявся 

Джордж Майкл з піснею Faith. 
 

15 років тому (12.12.2007) Національна Рада Словацької Республіки ухвалила 

Декларацію, якою засуджує Голодомор 1932-33 в Україні як акт знищення 

людства, вчинений тоталітарним сталінським режимом. 

 

Всесвітній день загального медичного забезпеченняю. Відзначається під егідою 

Всесвітньої організації охорони здоров'я з 2016 року 12 грудня - річниця першої 

одноголосної резолюції ООН, що закликає всі країни забезпечити своїх громадян 

доступним і якісним медичним обслуговуванням. Ці грудневі заходи у другий 

декаді місяця. 2016 року 12 грудня - річниця першої одноголосної резолюції ООН, 

що закликає всі країни забезпечити своїх громадян доступним і якісним медичним 

обслуговуванням) 
 

Міжнародний день нейтралітету  

https://www.dilovamova.com/index.php?page=10&holiday=935  

День сухопутних військ України  

https://www.dilovamova.com/index.php?page=10&holiday=334  

День пуансеттії або молочаю красивого. Батьківщина рослини - тропічна Мексика 

і Центральна Америка. Вона була виявлена в 1828 році Джоелем Робертсом 

Пуансеттом. Ці грудневі заходи у другий декаді місяця  
 

13 

День Святого апостола Андрія Первозванного  

https://inlviv.in.ua/suspilstvo/traditsiyi/13-grudnya-den-svyatogo-apostola-andriya-pervozvannogo-

istoriya-tradytsiyi-prykmety-ta-vorozhinnyaс  

 

Всесвітній день дитячого телебачення тa радіомовлення 

 

День різдвяного светра. Саме час собі його підібрати. Ці грудневі заходи у другий 

декаді місяця  
 

День скрипки. Ці грудневі заходи у другий декаді місяця   
 

https://www.dilovamova.com/index.php?page=10&event=202455
https://www.dilovamova.com/index.php?page=142&calendar=un&holiday=935&year=2022
https://www.dilovamova.com/index.php?page=10&holiday=935
https://www.dilovamova.com/index.php?page=142&calendar=professional&holiday=334&year=2022
https://www.dilovamova.com/index.php?page=10&holiday=334
https://inlviv.in.ua/suspilstvo/traditsiyi/13-grudnya-den-svyatogo-apostola-andriya-pervozvannogo-istoriya-tradytsiyi-prykmety-ta-vorozhinnyaс
https://inlviv.in.ua/suspilstvo/traditsiyi/13-grudnya-den-svyatogo-apostola-andriya-pervozvannogo-istoriya-tradytsiyi-prykmety-ta-vorozhinnyaс
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14 

Пророка Наума  https://uk.wikipedia.org/wiki/Книга_пророка_Наума  

 

240 років тому (14.12.1782) вперше брати Монгольф'є у Франції пролітають на 

повітряній кулі. Вони подолали 2 км. 

 

День вшанування учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС  

https://www.dilovamova.com/index.php?page=10&holiday=337  

Всесвітній день енергозбереження. Ці грудневі заходи у другий декаді місяця  
 

Всесвітній день мавп. Неофіційне міжнародне свято було створено художниками 

Кейсі Горе і Еріком Міллікіним щоб поширювати знання про тварин і проявляти 

до них турботу і любов. Ці грудневі заходи у другий декаді місяця 
 

15 

День працівників суду України  

https://www.dilovamova.com/index.php?page=10&holiday=338  

День утворення організації ООН з охорони навколишнього середовища (UNEP 

прагне допомогти світу досягти 17 цілей в області сталого розвитку) 
 

16 

525 років тому (16.12.1497) Васко да Гама обігнув Мис Доброї Надії, першим з 

європейців пройшов в Індійський океан. 
 

385 років тому (16.12.1637) біля села Кумейки (нині – Черкаська область) відбувся 

бій між повсталими нереєстровими козаками на чолі з Павлом Павлюком і 

польсько-шляхетським військом Миколи Потоцького. Не маючи змоги перемогти 

козаків, Павлюк був схоплений 20 грудня під час мирних переговорів і страчений. 

 

День всього, що вкрито шоколадом. Ці грудневі заходи у другий декаді місяця  
 

https://uk.wikipedia.org/wiki/Книга_пророка_Наума
https://www.dilovamova.com/index.php?page=142&calendar=ecology&holiday=337&year=2022
https://www.dilovamova.com/index.php?page=10&holiday=337
https://www.dilovamova.com/index.php?page=10&event=205142
https://www.dilovamova.com/index.php?page=142&calendar=professional&holiday=338&year=2022
https://www.dilovamova.com/index.php?page=10&holiday=338
https://www.dilovamova.com/index.php?page=10&event=204654
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17 

День Святої Варвари. 17 грудня православна церква вшановує великомученицю 

Варвару, яка жила та страждала при імператорі Максиміані.   

https://www.stb.ua/ua/2021/12/17/den-pamyati-svyatoj-velikomuchenitsy-varvary-istoriya-prazdnika-i-

traditsii/  

125 років тому (17.12.1897) на харківському паровозобудівному заводі збудували 

перший український паровоз. 
 

День працівника державної виконавчої служби  

https://www.dilovamova.com/index.php?page=10&holiday=479  

 

18 

Преподобного Сави https://uk.wikipedia.org/wiki/Сава_Освячений  

 

105 років тому (18.12.1917) в Києві відкрито Українську державну академію 

мистецтв, першим її ректором став графік Георгій Нарбут. 
 

65 років тому (18.12.1957) ЦК КПУ прийняв постанову про видання Української 

радянської енциклопедії. 

 

День працівників органів РАГСу (РАЦСу)  

https://www.dilovamova.com/index.php?page=10&holiday=463  

Міжнародний день мігранта  

https://www.dilovamova.com/index.php?page=10&holiday=339  

Міжнародний день арабської мови (День, заснований рішенням ООН про 

включення арабської мови в число офіційних і робочих мов Генеральної Асамблеї 

та її головних комітетів) 
 

Національний день «Я люблю мед», День "Спеки печиво". Ці грудневі заходи у 

другий декаді місяця 

 

19 

День Святого Миколая Чудотворця  

https://www.dilovamova.com/index.php?page=10&holiday=662  

https://uk.wikipedia.org/wiki/День_святого_Миколая  

https://www.stb.ua/ua/2021/12/17/den-pamyati-svyatoj-velikomuchenitsy-varvary-istoriya-prazdnika-i-traditsii/
https://www.stb.ua/ua/2021/12/17/den-pamyati-svyatoj-velikomuchenitsy-varvary-istoriya-prazdnika-i-traditsii/
https://www.dilovamova.com/index.php?page=142&calendar=professional&holiday=479&year=2022
https://www.dilovamova.com/index.php?page=10&holiday=479
https://uk.wikipedia.org/wiki/Сава_Освячений
https://www.dilovamova.com/index.php?page=142&calendar=professional&holiday=463&year=2022
https://www.dilovamova.com/index.php?page=10&holiday=463
https://www.dilovamova.com/index.php?page=142&calendar=un&holiday=339&year=2022
https://www.dilovamova.com/index.php?page=10&holiday=339
https://www.dilovamova.com/index.php?page=10&event=201423
https://www.dilovamova.com/index.php?page=10&holiday=662
https://uk.wikipedia.org/wiki/День_святого_Миколая
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105 років тому (19.12.1917) в Канаді іграми в Монреалі і Торонто стартував 

перший чемпіонат Національної Хокейної Ліги (НХЛ). 
 

25 років тому (19.12.1997) відбулася прем'єра американського фільму «Титанік».  

Вже через 25 днів після початку прокату цей фільм окупить свій великий бюджет 

в 200 000 000 доларів. 

 

День співробітництва Південь-Південь Організації Об’єднаних Націй  

https://www.dilovamova.com/index.php?page=10&holiday=341  

Міжнародний день допомоги бідним  

https://www.dilovamova.com/index.php?page=10&holiday=342  

День постачання (ООН) Ці грудневі заходи у другий декаді місяця 

 

День адвокатури України  

https://www.dilovamova.com/index.php?page=10&holiday=340  

День вічнозелених рослин Ці грудневі заходи у другий декаді місяця  

 https://uk.wikipedia.org/wiki/Вічнозелені_рослини  

 

20 

130 років тому (20.12.1892) інженери Олександр Браун і Джордж Стіллман з 

американського містечка Сіракузи (шт. Нью-Йорк) отримали патент на 

пневматичні автомобільні шини. До цього часу шини робилися з монолітної гуми. 

 

Міжнародний день солідарності людей  

https://www.dilovamova.com/index.php?page=10&holiday=343  

День радісної пісні. Ці грудневі заходи у другий декаді місяця  
 

21 

85 років тому (21.12.1937) в Голлівуді відбулася прем'єра першого 

повнометражного мультфільму «Білосніжка і сім гномів». Над 83-хвилинною 

стрічкою працювали 750 художників. 
 

30 років тому (21.12.1992) в Кракові Угорщина, Польща та Чехословаччина 

підписали угоду про створення (з 1 березня 1993) центральноєвропейської зони 

вільної торгівлі. 

../КАЛЕНДАРІ/на%20САЙТ/День%20співробітництва%20Південь-Південь%20Організації%20Об’єднаних%20Націй
https://www.dilovamova.com/index.php?page=10&holiday=341
https://www.dilovamova.com/index.php?page=142&calendar=un&holiday=342&year=2022
https://www.dilovamova.com/index.php?page=10&holiday=342
https://www.dilovamova.com/index.php?page=10&event=201470
https://www.dilovamova.com/index.php?page=142&calendar=professional&holiday=340&year=2022
https://www.dilovamova.com/index.php?page=10&holiday=340
https://www.dilovamova.com/index.php?page=10&event=203359
https://uk.wikipedia.org/wiki/Вічнозелені_рослини
https://www.dilovamova.com/index.php?page=142&calendar=health&holiday=343&year=2022
https://www.dilovamova.com/index.php?page=10&holiday=343
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День народження кросворду  

https://www.dilovamova.com/index.php?page=10&holiday=344  

 

День ліхтарика. Ці грудневі заходи у третьої декаді місяця 
 

День, щоб подивитися на світлу сторону. Ці грудневі заходи у третьої декаді 

місяця  
 

22 

День ікони Божої Матері Несподівана Радість  

https://uk.wikipedia.org/wiki/Ікона_Божої_Матері_«Несподівана_Радість»#:~:text=Ікона%20Божої%

20Матері%20«Несподівана%20Радість»%20—

%20ікона%20на%20згадку%20про,14%20травня%20та%2022%20грудня.  

 

140 років тому (22.12.1882) помічник американського винахідника Томаса Едісона 

- Едвард Джонсон, придумав ялинкову електрогірлянду і прикрасив нею ялинку у 

себе вдома на Різдво. 
 

105 років тому (22.12.1917) голова уряду Української Народної Республіки 

Володимир Винниченко підписав розпорядження про створення Генерального 

секретарства з міжнародних справ. Очолив Генеральне секретарство Олександр 

Шульгин. З 2000 року цей день щорічно відзначається в Україні як День 

дипломата. 
 

105 років тому (22.12.1917) мала Рада Української Народної Республіки прийняла 

закони про головне казначейство та державний банк України. 

 

День працівників дипломатичної служби України  

https://www.dilovamova.com/index.php?page=10&holiday=345   

День енергетика. Відзначається щорічно 22 грудня.  

https://www.dilovamova.com/index.php?page=10&holiday=346   

https://uk.wikipedia.org/wiki/День_енергетика  

 

https://www.dilovamova.com/index.php?page=10&holiday=344
https://uk.wikipedia.org/wiki/Ікона_Божої_Матері_
https://uk.wikipedia.org/wiki/Ікона_Божої_Матері_
https://uk.wikipedia.org/wiki/Ікона_Божої_Матері_
https://www.dilovamova.com/index.php?page=142&calendar=professional&holiday=345&year=2022
https://www.dilovamova.com/index.php?page=10&holiday=345
https://www.dilovamova.com/index.php?page=142&calendar=professional&holiday=346&year=2022
https://uk.wikipedia.org/wiki/22_%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%BD%D1%8F
https://www.dilovamova.com/index.php?page=10&holiday=346
https://uk.wikipedia.org/wiki/День_енергетика
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23 

Всесвітній день сноуборду проводиться щорічно 23 грудня. Це важливе свято для 

кожного сноубордера, а вперше День Сноуборду провели в Європі в 2006 році.  

https://www.dilovamova.com/index.php?page=10&holiday=455  
 

День військовослужбовців оперативного контролю всіх рівнів в Україні. Також 

називається День штабних спеціальностей і військ спеціального зв'язку. Ці 

грудневі заходи у третьої декаді місяця  
 

День внутрішнього світла. Світське свято, яке фокусується на «позитивних, 

світських людських цінностях розуму, співчуття, людяності і надії». Ці грудневі 

заходи у третьої декаді місяця 
 

День коренів. Свято родоводу. Ці грудневі заходи у третьої декаді місяця  
 

Національний день випічки. Ці грудневі заходи у третьої декаді місяця 
 

24 

Католицький Святвечір 

105 років тому (24.12.1917) в захопленому російськими більшовиками Харкові 

відкрився Всеукраїнський з'їзд рад, який завершився 25 грудня проголошенням 

т.з. Української Народної Республіки Рад - на противагу УНР зі столицею в Києві. 
 

40 років тому (24.12.1982) дослідний зразок самого серійного вантажного літака в 

світі Ан-124 «Руслан» здійснив перший політ. 
 

День працівників архівних установ України  

https://www.dilovamova.com/index.php?page=10&holiday=347  
 

25 

День чудотворця Святого Спиридона Триміфунтського 

https://ivano-frankivsk.church.ua/2015/12/27/den-pamyati-svt-spiridona-trimifuntskogo-arxijerejske-

bogosluzhinnya-v-kafedralnomu-sobori/  

Католицьке Різдво https://www.dilovamova.com/index.php?page=10&holiday=348  

Лютеранське Різдво https://www.dilovamova.com/index.php?page=10&holiday=349  

https://www.dilovamova.com/index.php?page=10&holiday=455
https://www.dilovamova.com/index.php?page=142&calendar=professional&holiday=347&year=2022
https://www.dilovamova.com/index.php?page=10&holiday=347
https://ivano-frankivsk.church.ua/2015/12/27/den-pamyati-svt-spiridona-trimifuntskogo-arxijerejske-bogosluzhinnya-v-kafedralnomu-sobori/
https://ivano-frankivsk.church.ua/2015/12/27/den-pamyati-svt-spiridona-trimifuntskogo-arxijerejske-bogosluzhinnya-v-kafedralnomu-sobori/
https://www.dilovamova.com/index.php?page=142&calendar=popular&holiday=348&year=2022
https://www.dilovamova.com/index.php?page=10&holiday=348
https://www.dilovamova.com/index.php?page=142&calendar=popular&holiday=349&year=2022
https://www.dilovamova.com/index.php?page=10&holiday=349
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40 років тому (25.12.1492) Каравела «Санта-Марія», на якій Христофор Колумб 

доплив до берегів Америки, налетіла на рифи біля берегів Гаїті через недбалість 

вахтового матроса. Індіанці допомогли зняти з судна цінний вантаж, гармати і 

продовольство, але корабель врятувати не вдалося. 

 

26 

День подарунків https://www.dilovamova.com/index.php?page=10&holiday=350  
 

День подяки запискою. Ці грудневі заходи у третьої декаді місяця  
 

27 

День вирізання сніжинок. Ці грудневі заходи у третьої декаді місяця 
 

28 

День календаря https://www.dilovamova.com/index.php?page=10&holiday=6  
 

Річниця першого у світі кіносеансу  

https://www.dilovamova.com/index.php?page=10&holiday=351  

День гри в карти. Вважається, що гра в карти вперше з'явилася в Китаї. Ці грудневі 

заходи у третьої декаді місяця  
 

28 

Міжнародний день кіно. Ці грудневі заходи у третьої декаді місяця  

https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/2846724-sogodni-vidznacaetsa-miznarodnij-den-kino.html  

 

29 

30 років тому (29.12.1992) Міністерство юстиції України зареєструвало 

Українську скаутську організацію «Пласт». 

 

День інформаційно-медійних структур Міністерства оборони України та 

Збройних Сил України https://www.dilovamova.com/index.php?page=10&holiday=460  

 

30 

100 років тому (30.12.1922) 2215 делегатів I з'їзду Рад від Росії, України, Білорусі 

та Закавказької Федерації затвердили Декларацію про утворення Союзу 

Радянських Соціалістичних Республік - СРСР. 
 

../КАЛЕНДАРІ/на%20САЙТ/День%20подарунків
https://www.dilovamova.com/index.php?page=10&holiday=350
https://www.dilovamova.com/index.php?page=10&holiday=6
https://www.dilovamova.com/index.php?page=10&holiday=351
https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/2846724-sogodni-vidznacaetsa-miznarodnij-den-kino.html
../КАЛЕНДАРІ/на%20САЙТ/День%20інформаційно-медійних%20структур%20Міністерства%20оборони%20України%20та%20Збройних%20Сил%20України
../КАЛЕНДАРІ/на%20САЙТ/День%20інформаційно-медійних%20структур%20Міністерства%20оборони%20України%20та%20Збройних%20Сил%20України
https://www.dilovamova.com/index.php?page=10&holiday=460
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95 років тому (30.12.1927) в Токіо між районами Уено і Асакуса почав діяти 

перший в Азії метрополітен. 
 

30 років тому (30.12.1992) в Сімферополі почала виходити україномовна 

громадсько-політична і літературна газета «Кримська Світлиця». 

 

31 

Останній день року https://www.dilovamova.com/index.php?page=10&holiday=507  

 

 

 

https://www.dilovamova.com/index.php?page=10&holiday=507
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СІЧЕНЬ 2023 

СВЯТА ТА ДНІ ПАМ’ЯТІ 

1 

235 років тому (01.01.1788) заснована в 1785 році Джоном Уолтером англійська 

газета «The Daily Universal Register» після 940 випусків перейменована в "The 

Times". 
 

160 років тому (01.01.1863) вступила в дію прокламація Аврама Лінкольна про 

звільнення рабів. 
 

95 років тому (01.01.1928) почала виходити газета «Розбудова нації», 

інформаційне видання українських націоналістів. 
 

55 років тому (01.01.1968) на 1-му телеканалі Центрального телебачення СРСР 

вийшов перший випуск програми «Час». 
 

40 років тому (01.01.1983) «Arpanet» змінила основний протокол з NCP на TCP/IP, 

що і призвело до появи сучасного Інтернету. 
 

5 років тому (01.01.2018) дослідники з Школи інженерів і прикладних наук 

Гарварду імені Джона А. Полсона, що публікуються в Nature Nanotechnology, 

повідомили про створення першого металевого об'єктива, який здатний 

фокусувати всі кольори веселки, включаючи білий, з високому дозволом, що 

раніше досягалося тільки з кількома об'єктивами. Ці металеві об'єктиви мають 

плоскі поверхні і використовують наноструктури для фокусування світла. 

Розробка обіцяє революцію в оптиці за рахунок заміни громіздких вигнутих лінз, 

використовуваних в даний час в оптичних пристроях, на просту плоску поверхню. 

На момент публікації дослідники прагнули збільшити розмір лінзи до 1 см в 

діаметрі. 
 

5 років тому (01.01.2008) на Кіпрі і Мальті введено в обіг євро. 

 

Новий рік! https://www.dilovamova.com/index.php?page=10&holiday=354&year=2023  

 

https://www.dilovamova.com/index.php?page=10&holiday=354&year=2023
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Всесвітній день миру, це свято ще називають Днем всесвітніх молитов про мир. 8 

грудня 1967 року римський папа Павло VI встановив нове свято, Всесвітній день 

миру. Його відзначають в перший день кожного нового року. 17 грудня 1969 року 

Генеральна Асамблея ООН проголосила свято офіційним. 

https://www.dilovamova.com/index.php?page=10&holiday=1&year=2023  

Євро День (європейська валюта з'явилася 1 січня 1999 року, а в 2002 році стали 

циркулювати банкноти і монети) 
 

Всесвітній день сім'ї (глобальний сімейний день виріс з відзначення дня 

тисячоліття ООН, що включав поширення дитячої книги 1996 року «Один день в 

світі») 
 

День взяття зобов'язань (Я зроблю. Я буду. Я обіцяю. Я кля ... Відзначається з 

1960) 
 

День останньої літери (свято для людей, чиє ім'я або прізвище починаються з 

останньої літери. Більшість процесів в системах організацій використовують 

алфавітну сортування в якості стандарту. Це означає, що люди, чиє ім'я або 

прізвище починаються з останньої літери завжди потрапляють в останню чергу. 

Це захід, щоб їх підтримати) 
 

День першої ноги (а з якої ноги ви починаєте Новий рік?) 
 

День суспільного надбання (неофіційне міжнародне свято, що відзначається з 2004 

року. Свято і його дата пов'язано з тим, що згідно із законодавством багатьох 

країн, в перший день кожного нового року в суспільне надбання переходять 

твори, період дії авторських прав на які закінчується до цієї дати) 
 

2 

235 років тому (02.01.1788) Джорджія стала четвертим штатом Сполучених 

Штатів Америки. 
 

205 років тому (02.01.1818) був створений Британський інститут цивільних 

інженерів. 
 

https://www.dilovamova.com/index.php?page=10&holiday=1&year=2023
https://www.dilovamova.com/index.php?page=10&event=587
https://www.dilovamova.com/index.php?page=10&event=590
https://www.dilovamova.com/index.php?page=10&event=203010
https://www.dilovamova.com/index.php?page=10&event=203012
https://www.dilovamova.com/index.php?page=10&event=203011
https://www.dilovamova.com/index.php?page=10&event=132684
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190 років тому (02.01.1833) відбулося перезатвердження британського 

суверенітету над Фолклендськими островами. 
 

80 років тому (1843) в Дрездені, в Дрезденської придворної опері, відбулася перша 

постановка опери Ріхарда Вагнера «Летючий голландець». 
 

80 років тому (02.01.1943) почався відступ німецьких військ з Кавказу. 

 

5 років тому (02.01.2018) фізики з Корнельського університету Пол Мак'юен і Ітай 

Коен повідомили про створення «м'язів» для роботів, що змінюють форму, 

розміром з клітину. Команда зробила функціональний екзоскелет робота, який 

може швидко змінити свою форму при виявленні хімічних або теплових змін у 

навколишньому середовищі. За їх твердженням це може стати потужною 

платформою для робототехніки в масштабі біологічних мікроорганізмів. 

 

День в’язня відзначають 2 січня. Цей день присвячений всім людям, які за тих чи 

інших обставин опинились у місцях позбавлення волі. 

https://www.dilovamova.com/index.php?page=10&holiday=2&year=2023  

День наукової фантастики. Ці січневі заходи у першій декаді місяця  
 

День нових ідей. Поділіться своєю ідеєю з оточуючими і подивіться, на скільки 

успішною вона може бути в їх очах. Ці січневі заходи у першій декаді місяця  
 

Котячий новий рік. Відзначають з 2016 року Ідея Тома і Рут Рой, США. Вони щиро 

хотіли, щоб у кішок був свій особливий новорічне свято. Ці січневі заходи у 

першій декаді місяця  
 

3 

105 років тому (03.01.1918) Одеса проголосила себе «тимчасово вільним містом». 

 

65 років тому (03.01.1958) острівні володіння Великобританії в Карибському морі 

об'єднані в Вест-Індську Федерацію. 
 

30 років тому (03.01.1993) в Москві був підписаний договір між Росією і США про 

подальше скорочення і обмеження стратегічних наступальних озброєнь. 
 

https://www.dilovamova.com/index.php?page=10&holiday=2&year=2023
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5 років тому (03.01.2018) експерти в області комп'ютерної безпеки на конференції 

в Сан-Франциско повідомили про виявлення двох основних недоліки безпеки в 

мікропроцесорах майже всіх комп'ютерів світу. Вони названі «Meltdown» і 

«Spectre», і могли дозволити хакерам заволодіти всім обсяг пам'яті пристрою, 

включаючи мобільні, персональні комп'ютери і сервери, що працюють в хмарних 

комп'ютерних мережах. Уже до вечора основні бренди стали оновлювати свої 

системи, щоб впоратися з цим недоліком. 
 

День соломинки. Зараз щорічно виготовляється мільярди соломинок для коктейлів 

та різноманітних напоїв, а першу штучну соломинку для коктейля придумав 

Марвін Стоун. 3 січня 1888 року у Вашингтоні Стоун запатентував соломинку для 

коктейля. https://www.dilovamova.com/index.php?page=10&holiday=3&year=2023  

 

4 

430 років тому (04.01.1493) Христофор Колумб, відкривши Америку, попрямував 

назад в Іспанію. 
 

80 років тому (04.01.1943) американський журнал «Тайм» підвів підсумки 1942 

року і назвав «людиною року» Йосипа Джугашвілі (Сталіна). 
 

65 років тому (04.01.1958) після 92 днів перебування в космосі увійшов в 

атмосферу і згорів перший штучний супутник Землі «Супутник 1». Перший, 

зроблений людиною, космічний об'єкт. 

 

Всесвітній день азбуки Брайля. Резолюція ООН A /C.3/73/L.5/Rev.1 від 

1 листопада 2018 роки. Ці січневі заходи у першій декаді місяця  
 

День дрібниць. Всякі дрібниці і дурниці іноді дуже важливі. Ці січневі заходи у 

першій декаді місяця 
 

День поп-музики. Ці січневі заходи у першій декаді місяця 
 

5 

105 років тому (05.01.1918) УНР випустила в обіг перші українські банкноти з 

написами українською, польською та мовою ідиш. 
 

https://www.dilovamova.com/index.php?page=10&holiday=3&year=2023
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90 років тому (05.01.1933) в Сан-Франциско почалося будівництво одного з 

найвідоміших в світі мостів - Золоті ворота. Завершено будівництво було в 

1937 році. 
 

25 років тому (05.01.1998) в приміщенні обласної газети «Черкаський край» 

відкрито літературно-меморіальний музей Василя Симоненка. 
 

Міжнародний розвантажувальний день. Ці січневі заходи у першій декаді місяця 
 

6 

Святий Вечір або Святвечір. Ці січневі заходи у першій декаді 

 

185 років тому (06.01.1838) в місті Моррістаун (штат Нью-Джерсі, США) в 

майстернях чавуноливарного заводу, Спідуелл Семюел Морзе разом з Альфредом 

Вайлем вперше продемонстрували свій телеграфний апарат, над яким працювали 

протягом кількох років. 
 

95 років тому (06.01.1928) вперше в історії багатонаціональних держав Європи, в 

Польщі сформований виборчий блок національних меншин - представники 

українських, білоруських, німецьких і єврейських національних партій. 
 

95 років тому (06.01.1928) річка Темза, що вийшла з берегів, затопила деякі 

райони Лондона. 14 людей загинули, водою були залиті підвали в Вестмінстері, 

рів Тауер, в галереї Тейт були пошкоджені 12 картин. Лондон залишився без 

телефонного зв'язку. 
 

45 років тому (06.01.1978) уряд Сполучених Штатів повернув Угорщині одну з її 

реліквій - корону святого Іштвана, яка зберігалася в США з часів Другої світової 

війни. 

 

Всесвітній день дітей - сиріт війни. Ініційований французької організацією SOS 

Enfants en Detresses. Ці січневі заходи у першій декаді місяця 
 

День обнімашек. Ці січневі заходи у першій декаді місяця 
 

День яблуні. Ці січневі заходи у першій декаді місяця мають 
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7 

Різдво Христове Християнське свято, яке відзначається на честь народження Ісуса 

Христа. Святкується 25-го грудня католицькою та деякими православними 

церквами, і 7-го січня орієнтальною православною церквою та більшістю 

православних церков. 

https://www.dilovamova.com/index.php?page=10&holiday=5&year=2023  

Різдво за юліанським календарем. Ці січневі заходи у першій декаді місяця  

 

465 років тому (07.01.1558) французи зайняли Кале, останнє континентальне 

володіння Королівства Англії у Франції. 
 

70 років тому (07.01.1953) президент США Гаррі Трумен оголосив про наявність у 

Сполучених Штатів водневої бомби. 
 

1 рік до н. е. – Ісус Христос - Син Божий, що прийшов в наш світ для порятунку 

людства (в християнській традиції). https://uk.wikipedia.org/wiki/Ісус_Христос  

 

День скам'янілостей. Заходи дня присвячені захоплюючого збору різних каменів. 

Ці січневі заходи у першій декаді місяця 
 

8 

Післясвято Різдва Христового. Ці січневі заходи у першій декаді місяця. 

 

105 років тому (08.01.1918) виступаючи перед членами Конгресу, Президент США 

Вудро Вільсон запропонував мирну програму з 14 пунктів, яка повинна була 

сприяти закінченню Першої світової війни. 

 

День метро Перша в світі „підземка” була запущена в Лондоні 10 січня 1863 і 

майже три десятиріччя обслуговувалась паровиками, які, між іншим, ще довго не 

бажали поступатися місцем „електричним братам”. Вітка була побудована 

компанією "Metropolitan Railway" (звідси і назва метрополітен), її довжина була 

3,6 км. 
 

https://www.dilovamova.com/index.php?page=10&holiday=5&year=2023
https://uk.wikipedia.org/wiki/Ісус_Христос
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День бульбашкової ванни. Бульбашкові ванни були популярні до тих пір, поки не 

придумали ванни з милом на основі поверхнево-активних органічних речовин і 

засобів. Ці січневі заходи у першій декаді місяця 
 

День вартового. Ці січневі заходи у першій декаді місяця 

 https://www.dilovamova.com/index.php?page=10&event=203029  

День заразливого сміху. Відзначають з 1981 року. Ідея Джоан Уайт з Сіракуз, штат 

Нью-Йорк, США. Ці січневі заходи у першій декаді місяця 
 

День краси і поезії в роботі. Ці січневі заходи у першій декаді місяця  
 

День обертання Землі. В 1851 році французький фізик Леон Фуко вперше наочно 

продемонстрував в цей день, як обертається наша планета, підвісивши 

наповнений свинцем латунний куля з вершини Пантеону в Парижі. Ці січневі 

заходи у першій декаді місяця  
 

День оповідань про свої робочі дні. Ці січневі заходи у першій декаді місяця 
 

9 

375 років тому (09.01.1648) Богдан Хмельницький обраний гетьманом Запорізької 

Січі. 
 

100 років тому (09.01.1923) іспанський винахідник Хуан де ля Сиерва здійснив 

перший політ на винайденому ним автожирі. З розвитком вертольотів роботи зі 

створення автожирів були згорнуті. 
 

5 років тому (09.01.2018) було опубліковано нове дослідження Стенфордського 

університету, яке показало, що метод генної інженерії, відомий як CRISPR, може 

викликати імунну реакцію у людей, що поки робить його потенційно 

неефективним для них. 

 

День гри в Бога. Ми знаємо, що Бог добрий. Заходи дня припускають кожному 

учаснику зробити щось одночасно гарне, особливе і безкорисливе. Ці січневі 

заходи у першій декаді місяця  

 

День статичної електрики. Ці січневі заходи у першій декаді місяця 

https://www.dilovamova.com/index.php?page=10&event=203029
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10 

160 років тому (10.01.1863) в Лондоні відкрилася перша міська підземна залізниця 

- метро. На лінії, довжиною 4 милі, було 7 станцій. 
 

5 років тому (10.01.2018) дослідники з Імперського і Королівського коледжу 

Лондона публікують в журналі Scientific Reports статтю про розробку нової 

технології 3D-біотрансляціі, яка дозволяє більш точно друкувати органи м'яких 

тканин, наприклад, такі як легкі. 

 

День вдячності кімнатним рослинам. Був заснований мережею Gardener's 

Network, що дало офіційну можливість нагадати людям про переваги кімнатних 

рослин, наприклад, дослідження 2009 року показало, що запах лаванди може 

ефективно знизити частоту пульсу в стресових ситуаціях. Ці січневі заходи у 

першій декаді місяця  
 

День своєрідних людей. В честь унікальності, незвичайності, дивацтва і химерності 

людини. Ці січневі заходи у першій декаді місяця  
 

День чорного шоколаду. Ці січневі заходи у першій декаді місяця  
 

11 

330 років тому (11.01.1693) виверження вулкана Етна на Сицилії, загинуло 

близько 60 000 чоловік. 
 

220 років тому (11.01.1803) Монро і Лівінгстон вирушили в морську подорож з 

США в Париж, маючи на меті купити Новий Орлеан, в результаті чого США 

придбали весь штат Луїзіана. 
 

110 років тому (11.01.1913) вийшов перший номер газети «Каневская неделя». 

 

100 років тому (11.01.1923) в зв'язку з невиплатою Німеччиною репарацій, 

встановлених Версальським договором, французькі та бельгійські війська зайняли 

Рурської області, де видобувалося 70% німецького вугілля. 

 

Всесвітній день «спасибі»  

https://www.dilovamova.com/index.php?page=10&holiday=8&year=2023  

https://www.dilovamova.com/index.php?page=10&holiday=8&year=2023
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День "Дізнайся своє ім'я на азбуці Морзе". 11 січня 1838 року Самюель Морзе і 

Альфред Вейл разом провели першу публічну демонстрацію електричного 

телеграфу. Ці січневі заходи у другий декаді місяця 
 

День бзизгов з калюжі. Стрибаючи в калюжі і бризкаючи на своїх друзів - деякі 

знаходять привід повеселитися. Ці січневі заходи у другий декаді місяця   
 

День дружніх секретів. Ці січневі заходи у другий декаді місяця  
 

12 

125 років тому (12.01.1898) відкрито телефонну зв'язок між Петербургом і 

Москвою. 
 

110 років тому (12.01.1913) Йосип Джугашвілі вперше підписався під псевдонімом 

«Сталін». 
 

100 років тому (12.01.1923) в Кривому Розі ГПУ викрило велику українську 

повстанську організацію. Заарештовано понад 200 осіб. 
 

85 років тому (12.01.1938) німецький археолог Вільгельм Кеніг при розкопках під 

Багдадом виявив предмет, який виявився найдавнішою батареєю з гальванічних 

елементів. 
 

25 років тому (12.01.1998) 19 країн-членів Євросоюзу підписали протокол про 

заборону клонування людини. 

 

День казково диких людей. Неофіційне свято сучасних дикунів. Ці січневі заходи 

у другий декаді місяця 
 

13 

Старий Новий рік https://www.dilovamova.com/index.php?page=10&holiday=9 13  

 

125 років тому (13.011898) опублікована стаття Еміля Золя «Я звинувачую» в 

справі Дрейфуса. Вона викликала широкий резонанс як у Франції, так і за її 

межами. 
 

https://www.dilovamova.com/index.php?page=10&holiday=9
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95 років тому (13.01.1928) в трьох будинках в містечку Шенектейді (штат Нью-

Йорк) компанії RCA і General Electric встановили перші експериментальні 

телевізори для демонстрації можливостей прийому телесигналу в домашніх 

умовах. 
 

80 років тому (13.01.1943) Адольф Гітлер видав директиву про тотальну 

мобілізацію матеріальних і людських ресурсів Німеччини. 
 

70 років тому (13.01.1953) в радянських газетах «Правда» та «Известия» 

опубліковано повідомлення ТАРС про розкриття «змови кремлівських лікарів, 

винних у смерті вищих керівників КПРС, радянського уряду та збройних сил»: 

дев'ять провідних лікарів, більшість з яких євреї, звинувачувалися у вбивстві 

секретаря ЦК Андрія Жданова та начальника ГПУ Радянської армії Олександра 

Щербакова. Через три місяці, вже після смерті Сталіна, «справа лікарів» була 

оголошена фальсифікацією, а з підозрюваних, двоє з яких померли під час 

слідства, знято обвинувачення. 
 

30 років тому (13.01.1993) в Парижі представники 130 країн підписали 

«Конвенцію про заборону розробки, виробництва, накопичення і застосування 

хімічної зброї та її знищення». 

 

День «Зроби свою мрію реальністю». Ці січневі заходи у другий декаді місяця 

 

День гумової качки. https://www.dilovamova.com/index.php?page=10&event=203042  

 

14 

90 років тому (14.01.1933) посольство Німеччини в Москві отримало доповідну 

записку від німецького консула в Києві А. Хенке про застосування обмежень в 

українському селі, про голод, епідемії тифу, захворювання на дизентерію. 
 

Всесвітній день логіки. Ці січневі заходи у другий декаді місяця. 
 

День організації домашнього затишку. Ці січневі заходи у другий декаді місяця. 
 

https://www.dilovamova.com/index.php?page=10&event=203042
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День проти прокрастинації. Відмічаємо з 2015 року. Ці січневі заходи у другий 

декаді місяця. Нагадаємо основні причини, які підштовхують людину до 

схильності відкладання справ «на потім»: 

1. Нерозуміння. 

2. Надлишкова багатозадачність. 

3. Скарбничка незавершених справ. 

4. Негативний досвід. 

5. Відсутність мотивації недалекого майбутнього. 

Уникайте цього і прокрастинація буде обходити вас стороною. 
 

День чарівною одягу для свого улюбленця. Для тварини. Ці січневі заходи у 

другий декаді місяця 
 

Очисти свій робочий день. Неофіційне свято приведення свого робочого місця в 

порядок. Ці січневі заходи у другий декаді місяця 
 

Свято осла. В честь ослика, на якому Марія, Йосип і маленький Ісус поїхали в 

Єгипет. Вперше відзначено в 11-м столітті. Ці січневі заходи у другий декаді 

місяця  
 

15 

815 років тому (15.01.1208) вбивство папського легата П'єра де Кастельно, що 

послужило причиною оголошення Папою Інокентієм III Альбігойські хрестовий 

похід.років тому (15.01.1943 році в штаті Вірджинія (США) завершили 

будівництво Пентагону - найбільшої офісної будівлі в світі, в якій базується 

Міністерство оборони США. 
 

50 років тому (15.01.1973) В'єтнамська війна: у зв'язку з прогресом на Паризьких 

мирних переговорах збройні сили США припинили всі бойові операції проти 

Північного В'єтнаму. 
 

31 рік тому (1992 р.) Президією Верховної Ради України затверджено музичну 

редакцію Державного Гімну України «Ще не вмерла Україна», автором якої є 

М. Вербицький.  
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30 років тому (15.01.1993) в США на телеканалі NBC вийшла в ефір остання 

(2137) серія «Санта-Барбари». 
 

5 років тому (15.01.2018) Університет Пенсільванії (США) оголосив про клінічні 

випробування, які будуть включати використання методу CRISPR для 

модифікації Т-клітин пацієнтів з множинною мієломою, саркомою і меланомою, 

щоб дозволити клітинам більш ефективно боротися з раковими захворюваннями. 

Це перший з подібних видів випробувань в Сполучених Штатах 

 

День Вікіпедії. Ці січневі заходи у другий декаді місяця. 
 

День капелюхи або День головного убору. Ці січневі заходи у другий декаді 

місяця. 

 

16 

105 років тому (16.01.1918) Центральна Рада прийняла закон про створення 

української добровольчої армії. 
 

60 років тому (16.01.1963) вперше пілотом авіалайнера на міжнародній лінії стала 

жінка - англійка Івонн Поуп пілотувала авіарейс із Лондона в Дюссельдорф. 

 

День Пам'яті кіборгрів в Україні. День Пам'яті захисників ДАП - Донецького 

міжнародного аеропорту, який 242 дня атакували проросійські терористи. Ці 

січневі заходи у другий декаді місяця   

https://www.dilovamova.com/index.php?page=10&event=202556  

Всесвітній день снігу https://www.dilovamova.com/index.php?page=10&holiday=697  
 

День «Нічого». Вперше з'явився в 1973 році з ініціативи газетяра Гарольда 

Пуллмана Коффина в США. Мета дня - надати людям хоча б один день, в якому 

вони можуть просто посидіти, не зазначаючи і не вшановуючи нічого. Ці січневі 

заходи у другий декаді місяця 
 

День Дракона. Цей день присвячений дослідженням культурного значення дракона 

для історії в суспільстві по всій земній кулі від Європи до Азії. Ці січневі заходи у 

другий декаді місяця  
 

https://www.dilovamova.com/index.php?page=10&event=202556
https://www.dilovamova.com/index.php?page=10&holiday=697
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День Мартіна Лютера Кінга. Відзначають в третій понеділок січня. Ці січневі 

заходи у другий декаді місяця. 
 

Міжнародний день гарячої та гострої їжі. Ці січневі заходи у другий декаді 

місяця. 
 

17 

465 років тому (17.01.1558) почалася Лівонська війна. 

 

375 років тому (17.01.1648) війська Олівера Кромвеля розбили шотландців під 

Присутнім. 
 

105 років тому (17.01.1918) польський піаніст і композитор Падеревський став 

прем'єр-міністром Польщі. 
 

105 років тому (17.01.1918) українські більшовики закликали робітників Києва до 

збройного повстання. 

 

День дітей-винахідників https://www.dilovamova.com/index.php?page=10&holiday=692  

 

День канатної дороги. На початку 1871 уродженець Великобританії, американець 

Ендрю Сміт Халлідей отримав перший патент на канатну дорогу. Ці січневі 

заходи у другий декаді місяця  
 

День прощення себе за невиконання своїх новорічних обіцянок. Ці січневі 

заходи у другий декаді місяця  
 

18 

245 років тому (18.01.1778) британський мореплавець Джеймс Кук став першим 

європейцем, який побачив сучасні Гавайські острови та назвав їх Сандвічевими 

островами. 
 

235 років тому (18.01.1788) в Ботанічній затоці з'явилися перші британські 

поселенці, які повинні були заснувати в Австралії виправні колонії для злочинців. 
 

105 років тому (18.01.1918) на зборах студентів Київського університету Святого 

Володимира та Українського національного університету прийнято рішення 

https://www.dilovamova.com/index.php?page=10&holiday=692
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створити студентський курінь імені Січових стрільців. 
 

105 років тому (18.01.1918) Смілу і станцію Бобринську взяли під свій контроль 

загони Вільного козацтва на чолі з Я. Водяним. 
 

60 років тому (18.01.1963) засновано футбольний клуб «Карпати» (Львів). 

 

5 років тому (18.01.2018) дослідники в галузі медицини з Gladstone Institutes 

виявили спосіб перетворення клітин шкіри в стовбурові клітини з використанням 

методу CRISPR. 

 

День Вінні Пуха. Свято було створено, щоб вшанувати автора дитячих книжок-

історій, який створив Вінні-Пуха та його друзів. Алан Александр Мілн народився 

18 січня 1882 року в Хампстед, Лондон, Великобританія. Ці січневі заходи у 

другий декаді місяця  
 

День музейного селфі. Проводять у третю середу січня. Ці січневі заходи у другий 

декаді місяця  
 

День тезауруса. Тезаурус – Cловник, який прагне дати опис лексики мови в усьому 

його обсязі і повноті. Термін «тезаурус» походить від латині і буквально означає 

«скарб», «скарбниця». Дата свята приурочена до дня народження Пітера Марка 

Роже - 18 грудень 1779 року. Він зробив собі за мету життя створення 

спеціального словника для філософів. Ці січневі заходи у другий декаді місяця 
 

19 

120 років тому (19.01.1903) оголошено проведення першої велогонки «Тур де 

Франс» - найпрестижнішого і популярного спортивного велозмагання наших днів. 
 

85 років тому (19.01.1938) американська фірма «Дженерал Моторз» першою в світі 

почала серійне виробництво дизельних двигунів 
 

60 років тому (19.01.1963) відбувся перший виступ групи «Бітлз» на телебаченні. 

 

45 років тому (19.01.1978) в Німеччині випущений останній автомобіль 

«Фольксваген-жук». 
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Хрещення Господнє https://www.dilovamova.com/index.php?page=10&holiday=10 

 

День консервної банки. Британський торговець Пітер Дуранд запатентував 

консервну банку в 1810 році. Ці січневі заходи у другий декаді місяця 
 

20 

390 років тому (20.01.1633) 68-річний італійський фізик Галілео Галілей вирушив 

з Флоренції у Рим, щоб постати перед судом інквізиції. 21 червня на слуханнях 

своєї справи він публічно відмовився від підтримки теорії про обертання Землі 

навколо Сонця. 
 

105 років тому (20.01.1918) в Києві відкрився всеукраїнський церковний собор. 

 

80 років тому (20.01.1943) в Головній ставці Гітлера, в Пруссії, міністр 

закордонних справ Німеччини Йоахім фон Ріббентроп і посол Японії Хіроші 

Ошима підписали договір про економічне співробітництво, метою якого було 

«об'єднати весь потенціал економічного простору Європи та Східної Азії для 

ведення тотальної війни». 
 

80 років тому (20.01.У 1943) у Вінніпезі (Канада) вийшов перший номер газети 

«Українське слово». 
 

65 років тому (20.01.1958) в Лондоні з'явилися перші поліцейські з радарами для 

визначення порушників швидкості руху на дорогах. 

 

День АР Крим (автономної республіки Крим) Цього дня в 1991 році більшість 

кримчан на загальнокримському референдумі висловилися за відновлення 

Кримської автономії, що визначило статус Криму у складі України.  

https://www.dilovamova.com/index.php?page=10&holiday=355 

День вшанування захисників Донецького аеропорту в Україні. Підписано 

загальний Наказ від 20 січня 2022 року, в якому Міноборони та ЗСУ встановили 

20 січня «Днем вшанування захисників Донецького аеропорту». 

 https://www.dilovamova.com/index.php?page=10&event=205133 

День відеокамери. В цей день в 1982 році компанія Sony Electronics вперше 

представила відеокамеру на відкритому ринку. Нагадаємо, що в цьому році і до 

https://www.dilovamova.com/index.php?page=10&holiday=10
https://www.dilovamova.com/index.php?page=10&holiday=355
https://www.dilovamova.com/index.php?page=10&event=205133
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1995 главою корпорації Sony став японський підприємець і музикант Норіо Ога, 

який змінив на цій посаді Акіо Моріта. Ці січневі заходи у другий декаді місяця   
 

День знань про пінгвінів. Відомо, що термін «пінгвін» вперше з'явився в 

друкованому виданні в 1500-х роках. Існує три версії його походження: від 

валлійського pen-голова і gwyn-біла, від англійського слова pinwing - крило-

шпилька, від латинського слова pinguis - «товстий». Ці січневі заходи у другий 

декаді місяця  
 

21 

230 років тому (21.01.1793) Людовик XVI, король Франції, гільйотинований на 

Площі Революції. 
 

55 років тому (21.01.1968) відбувся одна з наймасштабніших битв в ході 

В'єтнамської війни між народною армією В'єтнаму і Корпусом морської піхоти 

США за військову базу Кхесань 
 

45 років тому (21.01.1978) Олекса Гірник вчинив самоспалення біля могили 

Шевченка на знак протесту проти русифікації. 
 

Міжнародний день обіймів https://www.dilovamova.com/index.php?page=10&holiday=12  

 

22 

375 років тому (22.01.1648) початок національно-визвольної війни українського 

народу. 
 

160 років тому (22.01.1863) спалахнуло Польське повстання. 

 

105 років тому (22.01.1918) Центральна Рада в IV Універсалі проголосила 

самостійність УНР. 
 

60 років тому (22.01.1963) Федеральний канцлер ФРН Конрад Аденауер і 

президент Франції Шарль де Голль підписали в Парижі франко-німецький договір 

про дружбу (Єлисейський договір). 
 

https://www.dilovamova.com/index.php?page=10&holiday=12
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День Соборності (день Злуки) День проголошення Акту Злуки Української 

Народної Республіки та Західноукраїнської Народної Республіки (1919 р.) 

 https://www.dilovamova.com/index.php?page=10&holiday=13  

Українська Центральна Рада прийняла Четвертий універсал 

https://www.dilovamova.com/index.php?page=10&holiday=703  

День святкування Життя. Ці січневі заходи у третьої декаді місяця 
 

23 

430 років тому (23.01.1593) почалася польсько-козацька битва під П'ятою. 

 

105 років тому (23.01.1918) в Умані місцевим товариством «Просвіта» відкрито 

книгозбірню-читальню. 
 

50 років тому (23.01.1973) виверження вулкана Ельдфетль на острові Хеймаей, 

Ісландія. 

 

День вимірювання своєї ноги. Ці січневі заходи у третьої декаді місяця 
 

День почерку або День ручного письма (ідея американської Асоціації виробників 

пишуть в 1977 році) 
 

24 

175 років тому (24.01.1848) в Північній Каліфорнії Джеймс Маршалл знайшов 

великий золотий самородок, що дало поштовх до виникнення явища, яке через рік 

стало називатись «золотою лихоманкою». 
 

105 років тому (24.01.1918) в ніч з 24 на 25 січня (за іншими даними 11-12 січня) 

було проголошено незалежність України. 

 

День Служби зовнішньої розвідки України 

https://www.dilovamova.com/index.php?page=10&event=200433  

День змінити життя вихованця. Звичайно і тільки на краще. Ці січневі заходи у 

третьої декаді місяця. https://www.dilovamova.com/index.php?page=10&event=203755  

 

День компліменту. Прекрасна можливість сказати кому-небудь щось позитивне. Ці 

січневі заходи у третьої декаді місяця  

https://www.dilovamova.com/index.php?page=10&holiday=13
https://www.dilovamova.com/index.php?page=10&holiday=703
https://www.dilovamova.com/index.php?page=10&event=203057
https://www.dilovamova.com/index.php?page=10&event=200433
https://www.dilovamova.com/index.php?page=10&event=203755
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День пивної банки. Традиція зберігати пиво в алюмінієвій банці вперше з'явилася в 

1935 році. Ці січневі заходи у третьої декаді місяця 

 

День сміху. Гучний, сильний і тривалий сміх, від якого іноді зводить живіт. Ці 

січневі заходи у третьої декаді місяця 

 

Міжнародний день освіти. Резолюція A/RES/73/25 від 3 грудня 2018. Ці січневі 

заходи у третьої декаді місяця. Освіта відіграє ключову роль у формуванні 

сталого і життєздатного суспільства і сприяє досягненню всіх інших цілей в галузі 

сталого розвитку. 

 

Міжнародний жіночий спортивний день. Ініційований французьким Вищою 

радою по аудіовізуальних засобів CSA в 2014 році. Ці січневі заходи у третьої 

декаді місяця 

25 

165 років тому (25.01.1858) марш Мендельсона пролунав на весіллі англійської 

принцеси Вікторії з принцем Прусії Фрідріхом, після чого став популярним як 

весільний марш. 

 

День студентів (Тетянин день)  

https://www.dilovamova.com/index.php?page=10&holiday=14&year=2023  

День виключно для себе. Ці січневі заходи у третьої декаді місяця. 

 

День навпаки. Особливо популярний серед дітей, що насолоджуються тим 

абсурдом, коли ви говорите задом наперед. Ці січневі заходи у третьої декаді 

місяця. 
 

26 

235 років тому (26.01.1788) британські кораблі доставили в Австралію 730 

ув'язнених, які заснували Сідней. 
 

215 років тому (26.01.1808) в Австралії відбувся так званий «ромовий заколот». 

 

130 років тому (26.01.1893) Карл Бенц побудував чотириколісний автомобіль, 

який став основою для створення багатьох вдалих гоночних машин. 

https://www.dilovamova.com/index.php?page=10&holiday=14&year=2023
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105 років тому (26.01.1918) більшовицькі війська на чолі з Михайлом Муравйовим 

після штурму захопили Київ 

 

40років тому (26.01.1983) випущена програма електронних таблиць Lotus 1-2-3. 

 

20 років тому (26.01.2003) Вейхенмаер Ерік, американець, став першою сліпою 

людиною, яка підкорила всі найвищі гірські піки на всіх семи континентах. 

 

День працівника контрольно-ревізійної служби України 

https://www.dilovamova.com/index.php?page=10&holiday=15&year=2023  

Міжнародний день митника 

 https://www.dilovamova.com/index.php?page=10&holiday=17&year=2023  

 

27 

105 років тому (27.01.1918) на екрани США вийшов фільм «Тарзан з племені 

мавп» з Елмо Лінкольном у головній ролі. 
 

50 років тому (27.01.1973) в Парижі підписано угоду про припинення війни і 

відновлення миру у В'єтнамі. 
 

40 років тому (27.01.1983) в Японії завершено будівництво найдовшого підводного 

залізничного тунелю, який простягається між островами Хонсю і Хоккайдо. 
 

Міжнародний день пам’яті жертв Голокосту  

https://www.dilovamova.com/index.php?page=10&holiday=495&year=2023  

 

28 

65 років тому (28.01.1958) компанія Lego запатентувала вид деталей свого 

конструктора. 
 

20 років тому (28.01.2003) в ході зустрічі президентів Росії і України Володимира 

Путіна і Леоніда Кучми підписано Договір про російсько-український державний 

кордон, який згодом порушений з боку РФ. 

 

https://www.dilovamova.com/index.php?page=10&holiday=15&year=2023
https://www.dilovamova.com/index.php?page=10&holiday=17&year=2023
https://www.dilovamova.com/index.php?page=10&holiday=495&year=2023


74 

Державний прапор України. В цей День Верховна Рада України офіційно 

затвердила синьо-жовтий стяг Державним прапором України. Постанова 

Верховної Ради України № 2067-ХХ1 від 28 січня 1992 року. 

https://www.dilovamova.com/index.php?page=10&holiday=706&year=2023 

 

Міжнародний день захисту персональних даних  

https://www.dilovamova.com/index.php?page=10&holiday=664&year=2023  

Європейський день захисту даних. З ініціативи Комітету міністрів Ради Європи. 

Ці січневі заходи у третьої декаді місяця 

 

День повітряно-бульбашкової плівки (гнучкий прозорий поліетиленовий 

матеріал, поверхня якого рівномірно покрита невеликими виступами, 

заповненими повітрям. Винайдено для транспортування двома інженерами: 

Альфредом Філдінгом і Марком Чао в 1957 році) 
 

День поліпшення ділового спілкування. Ці січневі заходи у третьої декаді місяця 
 

29 

День пам’яті Героїв Крут. 105 років тому (29.01.1918) битва під Крутами 

(Україна).  
 

105 років тому (29.01.1918) в Києві о третій годині ночі почалося більшовицьке 

повстання, яке мало на меті завдати удар по владі і армії Центральної Ради 

незалежної УНР напередодні вступу в столицю червоної російської армії під 

командуванням Муравйова. 
 

80 років тому (29.01.1943) почалася Ворошиловградська наступальна операція 

військ Південно-Західного фронту, яка привела до відступу Вермахту з північного 

Донбасу. 
 

45 років тому (29.01.1978) Швеція першою в світі офіційно заборонила 

використання аерозольних балончиків з-за їх руйнівного впливу на озоновий шар 

Землі. 
 

https://www.dilovamova.com/index.php?page=10&holiday=706&year=2023
https://www.dilovamova.com/index.php?page=10&holiday=664&year=2023
https://www.dilovamova.com/index.php?page=10&event=203071
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5 років тому (29.01.2018) Міністерство фінансів США, в рамках протидії 

російській агресії в ряді країн та ігнорування Росією міжнародного законодавства, 

представило так званий «кремлівський список», в якому були перераховані 114 

російських високопоставлених чиновників і 96 «олігархів». У список потрапили 

практично всі чиновники адміністрації президента, члени кабінету міністрів, 

глави держкомпаній і найбільші підприємці. 

 

День мобілізації зусиль проти загрози ядерної війни 

https://www.dilovamova.com/index.php?page=10&holiday=707&year=2023  

 

День винаходу автомобіля. 29 січня 1886 вважається днем народження першого в 

світі бензинового автомобіля, так як тоді німецький конструктор Карл Бенц 

отримав офіційний патент №37435 на винайдений ним триколісний засіб 

пересування. https://www.dilovamova.com/index.php?page=10&event=204695  

 

День компанії Coca-Cola. https://www.dilovamova.com/index.php?page=10&event=205228  

 

День народження «Очей що бачать» собаки-поводиря  

https://www.dilovamova.com/index.php?page=10&event=203756  

День пазла або головоломки. Ці січневі заходи у третьої декаді місяця  
 

30 

90 років тому (30.01.1933) після демократичних виборів канцлером Німеччини 

став Адольф Гітлер. 

 

Всесвітній день допомоги хворим на проказу  

https://www.dilovamova.com/index.php?page=10&holiday=401&year=2023  

 

День спеціаліста військово-соціального управління ЗСУ (Збройних Сил 

України) https://www.dilovamova.com/index.php?page=10&holiday=459&year=2023  

 

31 

130 років тому (31.01.1893) в Патентному бюро США реєструють торгову марку 

Coca-Cola. 
 

https://www.dilovamova.com/index.php?page=10&holiday=707&year=2023
https://www.dilovamova.com/index.php?page=10&event=204695
https://www.dilovamova.com/index.php?page=10&event=205228
https://www.dilovamova.com/index.php?page=10&event=203756
https://www.dilovamova.com/index.php?page=10&holiday=401&year=2023
https://www.dilovamova.com/index.php?page=10&holiday=459&year=2023
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80 років тому (31.01.1943) оточена під Сталінградом німецька шоста армія 

капітулювала разом з генерал-фельдмаршалом Ф. Паулюсом. 
 

65років тому (31.01.1958) здійснено запуск першого американського штучного 

супутника Землі «Експлорер-1», який встановив наявність навколоземного 

радіаційного поясу. 
 

Всесвітній день ювеліра (Міжнародний професійне свято ювелірів). 

 

День «Обійми економіста». День визнання важливості їх роботи. Ці січневі заходи 

у третьої декаді місяця. 
 

День «з ніг на голову». Присвячений часу, коли деякі громадські правила 

перевертаються з ніг на голову, а раніше заборонене стає загальноприйнятою 

нормою. Ці січневі заходи у третьої декаді місяця. 
 

День натхнення мистецтвом. Ці січневі заходи у третьої декаді місяця. 
 

Міжнародний день зебри. Зебри смугасті не випадково. Ці січневі заходи у третьої 

декаді місяця. 
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ЛЮТИЙ 2023 

СВЯТА ТА ДНІ ПАМ’ЯТІ 

1 

350 років тому (01.02.1673) німецький вчений Готфрід Лейбніц продемонстрував 

сконструйовану ним «арифметичну машину». 
 

130 років тому (01.02.1893) Томас Едісон створив у Нью-Джерсі першу в світі 

кіностудію «Чорна Мері». 
 

70 років тому (01.02.1953) хвилі Північного моря розмили 50 основних дамб 

Голландії, загинуло 1835 осіб 43 тис. споруд були частково або повністю 

зруйновані. 
 

65 років тому (01.02.1958) Єгипет і Сирія утворили Об'єднану Арабську 

Республіку. 
 

65 років тому (01.02.1958) США успішно провели запуск орбітального сателіта 

«Експлорер». 
 

20 років тому (01.02.2003)під час заходу на посадку над мисом Канаверал (штат 

Флорида, США) вибухнув американський шаттл «Колумбія». Загинули всі 7 

членів екіпажу, в тому числі перший ізраїльський астронавт Ілан Рамон. 
 

Всесвітній день читання вголос. Це день, присвячений силі грамотності та 

тієї радості, яка виникає, коли ми розповідаємо вголос історії в сім'ї, класі і 

суспільстві. Свято започатковане некомерційною організацією LitWorld і 

спонсорується Scholastic. Ці лютневі заходи у першій декаді місяця  
 

День без політики. А таке взагалі можливо?. Ці лютневі заходи у першій декаді 

місяця 
 

День жувальної гумки. Або День жуйки. Ці лютневі заходи у першій декаді 

місяця  
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День натхнення своїх співробітників на вдосконалення. Ці лютневі заходи у 

першій декаді місяця 
 

День цукеркових прикрас. Ці лютневі заходи у першій декаді місяця  
 

Початок Всесвітнього міжконфесійного тижня. Вперше запропоновано Королем 

Йорданії Абдаллою II на Генеральній Асамблеї ООН 23 вересня 2010 року. Ці 

лютневі заходи у першій декаді місяця. 

https://www.dilovamova.com/index.php?page=10&event=204033  

 

2 

370 років тому (02.02.1653) селище Новий Амстердам отримало статус міста. 

Сьогодні воно відоме як Нью-Йорк 

 

160 років тому (02.02.1863) Семюел Клеменс вперше підписався як Марк Твен 

 

80 років тому (02.02.1943) завершилася одна з ключових битв Другої світової 

війни. Радянські війська розгромили німецькі війська під Сталінградом. 
 

75 років тому (02.02.1948) початок виступів першого в Ізраїлі ансамблю 

єврейської пісні «Чізбатрон». 

 

Всесвітній день водно-болотних угідь  

https://www.dilovamova.com/index.php?page=10&holiday=20&year=2023  

 

День бабака https://www.dilovamova.com/index.php?page=10&holiday=21&year=2023  

 

Всесвітній день гавайської гітари  

https://www.dilovamova.com/index.php?page=10&event=203086  

 

День їжака. https://www.dilovamova.com/index.php?page=10&event=136345  

 

День тонких млинців. Ці лютневі заходи у першій декаді місяця 

 

4 

315 років тому (04.02.1708) кантата № 71 («Виборна кантата») стала першим 

надрукованим твором Йоганна Себастьяна Баха. 
 

https://www.dilovamova.com/index.php?page=10&event=204033
https://www.dilovamova.com/index.php?page=10&holiday=20&year=2023
https://www.dilovamova.com/index.php?page=10&holiday=21&year=2023
https://www.dilovamova.com/index.php?page=10&event=203086
https://www.dilovamova.com/index.php?page=10&event=136345
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230 років тому (04.02.1793) другий розділ Польщі, в результаті якого Волинь і 

Поділля приєднані до Російської імперії. 
 

85 років тому (04.02.1938) у США відбулась прем'єра мультфільму «Білосніжка і 

сім гномів» Волта Діснея – перший в історії повнометражний мультиплікаційний 

фільм. За цей мультфільм Дісней отримав «Оскар» і сім маленьких його копій (по 

кількості гномів). 
 

80 років тому (04.02.1943) в Цюріху (Швейцарія) відбулася прем'єра «Доброї 

людини з Сезуана» Бертольда Брехта. 
 

25 років тому (04.02.1998) затверджено Прапор Боснії і Герцеговини. 

 

Всесвітній день боротьби проти раку  

https://www.dilovamova.com/index.php?page=10&holiday=390&year=2023  

 

День компанії Facebook. https://www.dilovamova.com/index.php?page=10&event=205171  

 

День морозива на сніданок. Або День сніданку морозивом.  

https://www.dilovamova.com/index.php?page=10&event=203084  

 

6 

65 років тому (06.02.1958) створено Союз кінематографістів України. 

 

65 років тому (06.02.1958) на Лебединському насіннєвому заводі Шполянського 

району почав працювати цех електромагнітного очищення насіння багаторічних 

трав. 
 

25 років тому (06.02.1998) вашингтонський національний аеропорт 

перейменований в «Національний аеропорт імені Рональда Рейгана». 

 

Міжнародний день нетерпимого ставлення до операцій які калічать жіночі 

статеві органи https://www.dilovamova.com/index.php?page=10&holiday=684&year=2023  

 

Всесвітній день без мобільного телефону. Варто спробувати, хоч разок, для 

різноманітності. Ідея французького письменника Філа Марсо. Свято з 2001. В 

один з 3 днів, на ваш вибір - 6, 7, 8. Ці лютневі заходи у першій декаді місяця  

 

https://www.jnsm.com.ua/h/IN1/
https://www.dilovamova.com/index.php?page=10&holiday=390&year=2023
https://www.dilovamova.com/index.php?page=10&event=205171
https://www.dilovamova.com/index.php?page=10&event=203084
https://www.dilovamova.com/index.php?page=10&holiday=684&year=2023
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7 

55 років тому (07.02.1968) пісня групи Beatles Sergeant Pepper's Lonely Hearts Club 

Band отримала премію «Греммі» (Grammy). 

 

Тиждень «Майте співчуття до собак на ланцюзі» (проводиться з 7 по 14 лютого) 

 

День безпеки в Інтернеті  

https://www.dilovamova.com/index.php?page=10&holiday=672&year=2023  

 

День «Розішли свою візитку». Ці лютневі заходи у першій декаді місяця.  

https://www.dilovamova.com/index.php?page=10&event=203712  

 

День балету. Балет зародився за часів Ренесансу в Італії і Франції. Ці лютневі 

заходи у першій декаді місяця.  

https://www.dilovamova.com/index.php?page=10&event=203093 

 

День масажиста в Україні. Ці лютневі заходи у першій декаді місяця  

https://www.dilovamova.com/index.php?page=10&event=204888  

 

9 

375 років тому (09.02.1648) Богдан Хмельницький обраний гетьманом України. 

 

160 років тому (09.02.1863) американець Елансон Крейг запатентував вогнегасник. 

 

105 років тому (09.02.1918) війська Червоної армії під командуванням М. 

Муравйова після п'ятиденного арт-бомбардування зайняли столицю Української 

Народної республіки Київ. Жертвами червоного терору в Києві стали кілька тисяч 

осіб. 
 

105 років тому (09.02.1918) підписано Брестський мирний договір, згідно з яким 

Німецька імперія, Австро-Угорська імперія, Османська імперія і Болгарське 

царство визнали УНР самостійною державою. 
 

80 років тому (09.02.1943) Уїнстон Черчилль повідомив Сталіну про підготовку 

відкриття другого фронту в Європі в серпні-вересні 1943. 
 

https://www.dilovamova.com/index.php?page=10&event=203757
https://www.dilovamova.com/index.php?page=10&holiday=672&year=2023
https://www.dilovamova.com/index.php?page=10&event=203712
https://www.dilovamova.com/index.php?page=10&event=203093
https://www.dilovamova.com/index.php?page=10&event=204888
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80 років тому (09.02.1943) почалася Краснодарська наступальна операція 

радянських військ. 

 

Міжнародний день стоматолога  

https://www.dilovamova.com/index.php?page=10&holiday=22&year=2023  

 

Всесвітній день захисту морських ссавців і Всесвітній день китів. Заснований в 

1980 році в Мауї, Гаваї, в рамках проведеного Фестивалю, присвяченого горбатим 

китам. Ці лютневі заходи у першій декаді місяця 
 

День читання в ванній. Ці лютневі заходи у першій декаді місяця  

 

11 

145 років тому (11.02.1878) у Великобританії опубліковані перші в світі 

щотижневі прогнози погоди. 
 

70 років тому (11.02.1953) відбулася прем'єра мультфільму Уолта Діснея «Пітер 

Пен», хоча перші ескізи персонажів «Пітера Пена» з'явилися в студії Діснея в 

1940 році. 
 

60 років тому (11.02.1963) Бітлз записали свій перший альбом «Please Please Me». 

 

50 років тому (11.02.1963) в Києві розпочалася конференція з питань культури 

української мови. Її учасники звернулися до найвищих органів державної влади 

з вимогою надати українській мові статус державної. 

 

День хворого https://www.dilovamova.com/index.php?page=10&holiday=23&year=2023   

Міжнародний день жінок і дівчаток в науці  

https://www.dilovamova.com/index.php?page=10&holiday=685&year=2023 

Європейський день служби екстреного виклику 112. Ці лютневі заходи у другий 

декаді місяця.  
 

Вестмінстерська виставка собак.  

https://www.dilovamova.com/index.php?page=10&event=203761  

https://www.dilovamova.com/index.php?page=10&holiday=22&year=2023
https://www.dilovamova.com/index.php?page=10&holiday=23&year=2023
https://www.dilovamova.com/index.php?page=10&holiday=685&year=2023
https://www.dilovamova.com/index.php?page=10&event=203761
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День «Забирайся зі своєю гітарою». Багатьом знаменитим бардам доводилося чути 

цю фразу. Це свято на честь тих, хто прагне освоїти акорди. Ці лютневі заходи у 

другий декаді місяця. 
 

День «Не плач по пролитому молоку».  

https://www.dilovamova.com/index.php?page=10&event=203363  

 

День для друзів. Ці лютневі заходи у другий декаді місяця 

https://www.dilovamova.com/index.php?page=10&event=203549  

 

День очищення нутрощів комп'ютера. Коли в останній раз ви чистили свої 

вентилятори і материнську плату? Ці лютневі заходи у другий. 
 

 

День щасливої самотності. Ці лютневі заходи у другий декаді місяця 
 

13 

Всесвітній День радіо  

https://www.dilovamova.com/index.php?page=10&holiday=499&year=2023  

 

Європейський день допомоги хворим на епілепсію. Проводять у 2-й понеділок 

лютого https://www.dilovamova.com/index.php?page=10&event=202597 

 

Міжнародний день боротьби з епілепсією.  

https://www.dilovamova.com/index.php?page=10&event=202456  

 

День шаленого кохання до себе. Ці лютневі заходи у другий декаді місяця 
 

Міжнародний день шаурми https://www.dilovamova.com/index.php?page=10&event=204961 

 

14 

360 років тому (14.02.1663) Канада оголошена королівської провінцією Франції. 

 

245 років тому (14.02.1778) прапор Сполучених Штатів вперше формально 

визнаний іноземним військово-морським судном, коли французький адмірал 

Туссен-Гійом Піке де ла Мот салютував дев'ятьма гарматами американському 

кораблю «Рейнджер» під командуванням Джона Джонса. 
 

https://www.dilovamova.com/index.php?page=10&event=203363
https://www.dilovamova.com/index.php?page=10&event=203549
https://www.dilovamova.com/index.php?page=10&holiday=499&year=2023
https://www.dilovamova.com/index.php?page=10&event=202597
https://www.dilovamova.com/index.php?page=10&event=202456
https://www.dilovamova.com/index.php?page=10&event=204961
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175 років тому (14.02.1848) за мирним договором Мексика віддала Техас 

Сполученим Штатам. 
 

140 років тому (14.02.1883) Карл Маркс захворів бронхітом, що незабаром 

призвело до його смерті. 
 

105 років тому (14.02.1918) календар в Росії переведений на новий стиль. Після 31 

січня за старим стилем настало не 1 лютого, а відразу 14 лютого. 
 

90 років тому (14.02.1933) в Парижі відкрилася перша в світі телефонна служба 

точного часу. 
 

80 років тому (14.02.1943) радянські війська звільнили Ворошиловград (нині - 

Луганськ) і Ростов-на-Дону. 
 

45 років тому (14.02.1978) англійська група Dire Straits почала в Лондоні запис 

свого першого альбому. 
 

30 років тому (14.02.1993) Україна, Польща і Угорщина підписали договір про 

співпрацю народів Карпатського регіону. 

 

День всіх закоханих https://www.dilovamova.com/index.php?page=10&holiday=24&year=2023  

 

День Святого Валентина.  https://www.dilovamova.com/index.php?page=10&event=184913  

 

Міжнародний день дарування книг. Ці лютневі заходи у другий декаді місяця.  
 

Міжнародний день поінформованості про пороки серця. Ці лютневі заходи у 

другий декаді місяця  

V-Day - день руху за пропаганду припинення насильства по відношенню до 

жінок і дівчаток     https://www.dilovamova.com/index.php?page=10&event=15651  

День військ радіаційного, хімічного і біологічного захисту Збройних сил 

України. https://www.dilovamova.com/index.php?page=10&event=138408  

 

День донора. Включаючи донорів органів. Ці лютневі заходи у другий декаді 

місяця. 
 

https://www.dilovamova.com/index.php?page=10&holiday=24&year=2023
https://www.dilovamova.com/index.php?page=10&event=184913
https://www.dilovamova.com/index.php?page=10&event=15651
https://www.dilovamova.com/index.php?page=10&event=138408
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День колеса огляду. Ідея атракціону виникла приблизно в 1600-х роках. Ці лютневі 

заходи у другий декаді місяця. 
 

15 

Стрітення Господнє https://www.dilovamova.com/index.php?page=10&holiday=26&year=2023  

1585 років тому (15.02.438) Рим офіційно прийняв для загального керівництва 

Кодекс Феодосія. Він представляв перший офіційний збірник законів Римської 

імперії. 
 

910 років тому (15.02.1113) Папа римський Пасхалій II визнав перший чернечий 

орден - Рицарський орден госпітальєрів святого Іоанна Єрусалимського, більш 

відомий потім як Мальтійський орден. Метою ордена була турбота про 

незаможних, хворих або поранених пілігримів у Святій землі. 
 

530 років тому (15.02.1493) на борту Нінья, Христофор Колумб пише відкритого 

листа (широко поширене після повернення в Португалію), яке описує його 

відкриття і несподівані предмети, які він зустрів в Новому Світі. 
 

460 років тому (15.02.1563) російські війська в ході Лівонської війни взяли 

Полоцьк, а потім стратили проживали в місті євреїв. 
 

225 років тому (15.02.1798) в результаті вторгнення в Рим військ наполеонівської 

Франції під командуванням Луї Олександра Бертьє проголошена Римська 

республіка. Римська республіка стала державою-сателітом Франції та управління 

нею здійснювала французька Директорія. 
 

110 років тому (15.02.1913) в Нью-Йорку відкрилася перша виставка авангардного 

мистецтва. 
 

105 років тому (15.02.1918) Латвія і Литва перейшли на григоріанський календар. 

 

60 років тому (15.02.1963) в СРСР заснований Інститут фізики твердого тіла РАН. 

 

50 років тому (15.02.1973) радянський супутник «Прогноз-3» відправляється на 

орбіту для дослідження сонячних спалахів. 

https://www.dilovamova.com/index.php?page=10&holiday=26&year=2023
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День комп’ютерника https://www.dilovamova.com/index.php?page=10&holiday=477&year=2023  

 

День пам’яті воїнів - інтернаціоналістів 

https://www.dilovamova.com/index.php?page=10&holiday=25&year=2023  

 

День вшанування учасників бойових дій на території інших держав. 

Відзначається щорічно відповідно до Указу Президента України № 180/2004 від 

11.02.2004. Ці лютневі заходи у другий декаді місяця  
 

Міжнародний день дітей, хворих на рак відзначається з 2003 року щорічно 15 

лютого. https://www.dilovamova.com/index.php?page=10&holiday=402&year=2023  

 

День ENIAC, першого електронного цифрового обчислювача загального 

призначення. Ці лютневі заходи у другий декаді місяця 
 

День бегемота.  https://www.dilovamova.com/index.php?page=10&event=203191  
 

День кіберспорту України. Ці лютневі заходи у другий декаді місяця 
 

Міжнародний день операційної медичної сестри. 

https://www.dilovamova.com/index.php?page=10&event=204705  

 

16 

455 років тому (16.02.1568) Іспанська інквізиція або Трибунал священної 

канцелярії інквізиції, створений в 1478 році і остаточно скасований лише в 

1834 році, виніс смертний вирок всім жителям Нідерландів. 
 

105 років тому (16.02.1918) Рада Литви (Литовська Таріба) одноголосно приймає 

Закон про незалежність, оголошуючи Литву незалежною державою. Відбувається 

фактичне проголошення незалежності Литви від Росії та Німеччини. 
 

105 років тому (16.02.У 1918)  проголошена Кубанська Народна Республіка, 

незалежна держава на Кубані, яка потім, в 20-х роках була окупована 

більшовиками. 
 

100 років тому (16.02.1923) Говард Картер у Долині Царів поблизу Луксора 

розкрив гробницю фараона Тутанхамона. 

 

https://www.dilovamova.com/index.php?page=10&holiday=477&year=2023
https://www.dilovamova.com/index.php?page=10&holiday=25&year=2023
https://www.dilovamova.com/index.php?page=10&holiday=402&year=2023
https://www.dilovamova.com/index.php?page=10&event=203191
https://www.dilovamova.com/index.php?page=10&event=204705
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75 років тому (16.02.1948) американським астрономом Джерардом Койпером 

відкрита Міранда - супутник Урана. 
 

55 років тому (16.02.1968) в місті Гейлівіль (Haleyville, штат Алабама, США) 

з'явилася перша телефонна служба порятунку - 911 
 

45 років тому (16.02.1978) в Чикаго (США) створена перша комп'ютерна дошка 

оголошень - CBBS. 
 

День інновацій. Ці лютневі заходи у другий декаді місяця  

 

День військового журналіста в Україні.  

https://www.dilovamova.com/index.php?page=10&event=205139  

 

17 

270 років тому (17.02.1753) в Швеції замість 17 лютого прийшло 1 березня. Країна 

переходить з юліанського календаря на григоріанський. 
 

160 років тому (17.02.1863) група громадян Женеви заснувала Міжнародний 

комітет з надання допомоги пораненим, який згодом став відомий як 

Міжнародний комітет Червоного Хреста. 
 

110 років тому (17.02.1913) в Нью-Йорку відкривається Збройна виставка, в якій 

представлені твори художників, які стали одними з найвпливовіших початку 20-

го століття. 
 

90 років тому (17.02.1933) вперше випущений журнал Newsweek. 

 

40 років тому (17.02.1983) «день народження» мови програмування Ада. Він був 

створений в ході проекту Міністерством оборони США з метою розробити єдину 

мову програмування для вбудованих систем. 
 

15 років тому (17.02.2008) Косово проголосило незалежність від Сербії. До кінця 

року його визнали 69 держав. 
 

День кота в Європі, відзначають з 1992 року - 17 лютого.  

https://www.dilovamova.com/index.php?page=10&holiday=757&year=2023  

https://www.dilovamova.com/index.php?page=10&event=205139
https://www.dilovamova.com/index.php?page=10&holiday=757&year=2023
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День спонтанного прояву доброти (Random Acts of Kindness Day) – одна з 

недавніх ініціатив міжнародних благодійних організацій. В Україні це свято поки 

що практично не відоме. Вважається, що в цей день людям слід намагатися бути 

не просто добрими, що само собою зрозуміло, а добрими безмежно і 

безкорисливо, до божевілля. 
 

День свого шляху. Ці лютневі заходи у другий декаді місяця. 

Як важливо йти своїм шляхом?  

У кожного він є.  

У кожного він свій власний, унікальний. 

Головне не загубитися! 

 

18 

110 років тому (18.02.1913) Педро Хосе Домінго-де-ла-Кальсада Мануель Марія 

Ласкураін Паредес встановив рекорд, пробувши на посаді президента Мексики 

всього одну годину. Він приніс присягу, призначив наступника і пішов у 

відставку. 
 

110 років тому (18.02.1913) англійський радіохімік Фредерік Содді пропонує 

термін «ізотоп» - атом хімічного елемента, що відрізняється від іншого атома того 

ж елемента атомним вагою. 
 

105 років тому (18.02.1918) в Москві відкрито Брянський (нині Київський) 

залізничний вокзал. Зараз найбільший залізничний вузол в Росії і один з 

найбільших в світі. У 1934 році Брянський вокзал був перейменований в 

Київський. Нова назва була пов'язана з магістральним напрямом залізниці. 
 

80 років тому (18.02.1943) закінчилася Ворошиловградська наступальна операція 

військ Південно-Західного фронту, яка прізвела до відступу Вермахту з 

північного Донбасу. 

 

День батарейки. https://www.dilovamova.com/index.php?page=10&event=203247  

 

https://www.dilovamova.com/index.php?page=10&event=203247
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День ресторану у лютому. Проводиться один раз в сезон в третю суботу лютому, 

травні, серпні та листопаді.  

https://www.dilovamova.com/index.php?page=10&event=203118  

 

19 

230 років тому (19.02.1793) а за старим стилем 8 лютого, видається указ Катерини 

II, що перериває всі відносини з революційною Францією. Заборона на ввезення в 

Росію відомостей, журналів та інших творів з Франції. 
 

145 років тому (19.02.1878) Томас Едісон запатентував фонограф. 

 

30 років тому (19.02.1993) англійські дослідники Файнерс та Страуд стали 

першими людьми, які подолали Антарктиду пішки. 
 

Державний герб України. У 1992 р. Верховна Рада України затвердила тризуб як 

малий герб України, вважаючи його головним елементом великого герба України 

https://www.dilovamova.com/index.php?page=10&holiday=718&year=2023  

 

Міжнародний день перетягування каната.  

https://www.dilovamova.com/index.php?page=10&event=203189  

 

20 

Масляна https://www.dilovamova.com/index.php?page=10&holiday=31&year=2023  

65 років тому (20.02.1958) Указом Президії Верховної Ради СРСР за успіхи у 

збільшенні виробництва та заготівель зерна, цукрового буряка, м'яса, молока та 

інших сільськогосподарських продуктів Черкаська область була нагороджена 

орденом Леніна. 
 

35 років тому (20.02.1988) Кайлі Міноуг вперше очолила британський чарт. На 

вершину хіт-параду потрапила пісня «І Should Be So Lucky» і залишалася 

номером один п'ять тижнів. 
 

День Героїв Небесної Сотні. Відзначається щорічно відповідно до Указу 

Президента України № 69/2015 від 11.02. 2015   

https://www.dilovamova.com/index.php?page=10&holiday=663&year=2023  

https://www.dilovamova.com/index.php?page=10&event=203118
https://www.dilovamova.com/index.php?page=10&holiday=718&year=2023
https://www.dilovamova.com/index.php?page=10&event=203189
https://www.dilovamova.com/index.php?page=10&holiday=31&year=2023
https://www.dilovamova.com/index.php?page=10&holiday=663&year=2023
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День соціальної справедливості. Відзначається щорічно відповідно до рішення 

Генеральної Асамблеї ООН A / RES / 62 / 10  

https://www.dilovamova.com/index.php?page=10&holiday=480&year=2023  

День Hon Hai Precision. https://www.dilovamova.com/index.php?page=10&event=205224  

 

День «Полюби свою домашню тварину». Ці лютневі заходи у другий декаді 

місяця 
 

День толстовки з капюшоном  

https://www.dilovamova.com/index.php?page=10&event=203436  

 

21 

410 років тому (21.02.1613) Земський собор обрав 16-річного Михайла 

Федоровича московським царем - першим з династії Романових. 
 

195 років тому (21.02.1828) виходить перший випуск першої в історії США газети 

- Cherokee Phoenix або «Черокі Фенікс». Газета використовує слоган Cherokee, 

винайдений Джорджем Гессом (Sequoyah) - вождем індіанського племені черокі і 

винахідником складової азбуки черокі. 
 

175 років тому (21.02.1848) вперше виданий «Маніфест комуністичної партії». 

Карл Маркс і Фрідріх Енгельс створили нову утопію 
 

165 років тому (21.02.1858) в Бостоні (Массачусетс, США) Едвін Холмс встановив 

першу в світі електричну систему захисту від злому. 
 

160 років тому (21.02.1863) відкриття галактик NGC 2753-1, NGC 2753-2, NGC 

2862, NGC 2927, NGC 2929, NGC 2930, NGC 3575, NGC 3760. 
 

145 років тому (21.02.1878) в Нью-Хейвені (штат Коннектикут, США) випущена 

перша в світі телефонна книга, що включала 50 імен. 
 

145 років тому (21.02.1878) відкриття галактики NGC 3375. 

 

https://www.dilovamova.com/index.php?page=10&holiday=480&year=2023
https://www.dilovamova.com/index.php?page=10&event=205224
https://www.dilovamova.com/index.php?page=10&event=203436
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75 років тому (21.02.1948) президія Верховної Ради СРСР ухвалила рішення про 

виселення з УРСР осіб, які ухиляються від трудової повинності та ведуть 

«паразитичний спосіб життя». 
 

65 років тому (21.02.1958) Джеральдом Холтом, на замовлення Комітету з прямих 

дій в знак протесту проти досліджень в області атомної зброї, розроблений і 

доповнений знаменитий символ миру (The CND symbol). 
 

45 років тому (21.02.1978) в Радянському Союзі відбувся перший політ 

найважчого на той момент вертольота Мі-26. 

 

Міжнародний день рідної мови  

https://www.dilovamova.com/index.php?page=10&holiday=28&year=2023  

 

Всесвітній день екскурсовода.  

https://www.dilovamova.com/index.php?page=10&event=204648 

 

День Taiwan Semiconductor. https://www.dilovamova.com/index.php?page=10&event=205197  

 

22 

195 років тому (22.02.1828) Фрідріх Велер повідомляє про синтез органічної 

речовини (сечовини) з неорганічних.  придушення яких королівськими військами 

призвело до зречення від престолу короля Луї-Філіпа I 24 лютого і проголошення 

25 лютого республіки. 
 

170 років тому (22.02.1853) в Сент-Луїсі, Міссурі (США) засновано 

Вашингтонський університет (спочатку як Семінарія Еліота). 
 

145 років тому (22.02.1878) в Москві під керуванням Миколи Григоровича 

Рубінштейна вперше була виконана четверта симфонія Петра Ілліча 

Чайковського. 
 

110 років тому (22.02.1913) в ході Мексиканської революції убитий президент 

Мексики Франсиско Мадеро. 
 

https://www.dilovamova.com/index.php?page=10&holiday=28&year=2023
https://www.dilovamova.com/index.php?page=10&event=204648
https://www.dilovamova.com/index.php?page=10&event=205197
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105 років тому (22.02.1918) опублікований декрет-заклик «Соціалістична Вітчизна 

в небезпеці!», Написаний Леніним тоді, коли Німеччина, скориставшись зривом 

мирних переговорів в Бресті, почала наступ по всьому фронту. 
 

65 років тому (22.02.1958) був підписаний договір, за яким Британія дозволила 

розмістити на своїй території американську ядерну зброю. 
 

65 років тому (22.02.1958) президенти Єгипту і Сирії підписують Акт про 

об'єднання двох країн в Об'єднану Арабську Республіку. 
 

55 років тому (22.02.1968) на острові Ватерлоо відкрита перша радянська 

антарктична станція «Беллінсгаузен». 
 

40 років тому (22.02.1983) американець Алекс Червінський побудував піраміду з 

390 монет висотою 4 метри (світовий рекорд). 
 

Міжнародний день підтримки жертв злочинів  

https://www.dilovamova.com/index.php?page=10&holiday=29&year=2023  

 

Всесвітній день енцефаліту. https://www.dilovamova.com/index.php?page=10&event=205128  

 

Всесвітній день роздумів. Відзначається Всесвітньою асоціацією дівчаток-гідів і 

дівчаток-скаутів.  https://www.dilovamova.com/index.php?page=10&event=204571  
 

День «Зроби щось на благо інших, навіть якщо тобі це незручно». Відзначається 

щорічно у четверту середу лютого.  

https://www.dilovamova.com/index.php?page=10&event=203555  

День однієї задачі. Серед безлічі щоденних завдань, можна вибрати всього одну і 

розв'язати цю проблему грунтовно. Ці лютневі заходи у третьої декаді . 
 

День прогулянки з собакою. Свято тих, хто вигулює своїх улюблених вихованців 

на природі. Ці лютневі заходи у третьої декаді місяця 
 

День скромності. Ці лютневі заходи у третьої декаді місяця. Слово «скромність» 

походить від латинського слова modestus, що означає «дотримання міри». 

Стандарти скромності залежать від культури і контексту і широко варіюються. 

Вона завжди прикрашає людину! 

https://www.dilovamova.com/index.php?page=10&holiday=29&year=2023
https://www.dilovamova.com/index.php?page=10&event=205128
https://www.dilovamova.com/index.php?page=10&event=204571
https://www.dilovamova.com/index.php?page=10&event=203555


92 

23 

1720 років тому (23.02.303) Римський імператор Діоклетіан наказує знищити 

християнську церкву в Нікомидії. 
 

190 років тому (23.02.1833) у військовому міністерстві Франції видано наказ, 

згідно з яким офіцери Генерального штабу можуть залучатися (на французькій 

мові-attache) в посольства для виконання дипломатичних завдань. Це стало 

початком створення інституту військових аташе, як першооснови військової 

дипломатії. 
 

160 років тому (23.02.1863) британські мандрівники оголосили про відкриття ними 

джерел річки Ніл. 
 

130 років тому (23.02.1893) Рудольф Дизель отримав патент на дизельну 

установку. 
 

30 років тому (23.02.1993) Юкіхіро Мацумото приступив до створення мови 

програмування Ruby. Метою розробки було зробити «справжню об'єктно-

орієнтовану», легку в розробці, інтерпретовану мова програмування. 

 

День керлінгу. Керлінг - командна шотландська спортивна гра на крижаному 

майданчику, розроблена в 1500-х роках. Ці лютневі заходи у третьої декаді 

місяця. 
 

День тенісу або День гри в теніс. Ці лютневі заходи у третьої декаді місяця 
 

24 

1720 років тому (24.02.303) Галерій (римський імператор у 293-311 роках) 

публікує свій указ, який передбачає переслідування християн в його частині 

Римської імперії. 
 

425 років тому (24.02.1598) Земський собор у Москві обирає Бориса Годунова на 

царство. 
 

85 років тому (24.02.1938) з'явилася в продажу зубна щітка зі щетиною з нейлону. 
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50 років тому (24.02.1973) на Центральному телебаченні СРСР вперше вийшла 

телепередача «Очевидне-неймовірне». 
 

Початок війни Росії проти України   

https://www.dilovamova.com/index.php?page=10&holiday=651  

 

Всесвітній день інформаційної архітектури. World IA Day відзначається з 2012 

року за підтримки Інституту Інформаційної Архітектури. Ці лютневі заходи у 

третьої декаді місяця 
 

Всесвітній день барменів. Ці лютневі заходи у третьої декаді місяця. 
 

25 

450 років тому (25.02.1573) у Львові, Іван Федорович (Федоров) при помочі свого 

сина, теж Івана, розпочав друкування „Апостола", якого закінчив аж в лютому 

1574 р. 
 

175 років тому (25.02.1848) у Франції проголошена Друга республіка. Тимчасовий 

уряд за пропозицією Луї Блана робить спробу гарантувати права трудящих. 
 

150 років тому (25.02.1873) в Києві створено Південно-Західне відділення 

Російського географічного товариства. 
 

105 років тому (25.02.1918) Мала Рада прийняла закони про введення в 

Українській Народній Республіці нового (григоріанського) календаря і 

середньоєвропейського часу.  
 

95 років тому (25.02.1928) Charles Jenkins Laboratories зі штату Вашингтон (США), 

за рішенням Федеральної радіокоміссіі стає першою компанією володарем 

ліцензії на телевізійне мовлення. 
 

90 років тому (25.02.1933) спущений на воду і вводиться в експлуатацію 

«Рейнджер» (The USS Ranger) - перший корабель ВМС США, який спроектований 

як авіаносець. 
 

Перший офіційний Державний герб України 

https://www.dilovamova.com/index.php?page=10&holiday=726  

 

День пістолета https://www.dilovamova.com/index.php?page=10&event=203187  
 

26 

Прощена неділя https://www.dilovamova.com/index.php?page=10&holiday=35&year=2023  

175 років тому (26.02.1848) у Франції робиться спроба скасувати дворянські 

звання. 

https://www.dilovamova.com/index.php?page=10&holiday=651
https://www.dilovamova.com/index.php?page=10&holiday=726
https://www.dilovamova.com/index.php?page=10&event=203187
https://www.dilovamova.com/index.php?page=10&holiday=35&year=2023
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145 років тому (26.02.1878) у Львові розпочинається судовий процес над 

українським письменником Іваном Франком. Його з однодумцями підозрювали в 

зв'язках з носієм соціалістичних ідей Михайлом Драгомановим. Михайло 

Петрович Драгоманов - український вчений і критик, публіцист, історик, 

фольклорист, громадський діяч, один із засновників українського соціалізму. 
 

105 років тому (26.02.1918) у Звенигородці відбувся повітовий з'їзд, в якому взяли 

участь 895 представників Селянської спілки, «Просвіт», Вільного козацтва. З'їзд 

визнав Українську Центральну Раду і до скликання Українських установчих 

зборів надав владні повноваження в повіті Тимчасовому революційному комітету 

по охороні порядку на Звєнигородщині. 
 

День карнавалу. https://www.dilovamova.com/index.php?page=10&event=203367  
 

День опору окупації Криму https://www.dilovamova.com/index.php?page=10&event=185655  

 

День персонального шеф-кухаря. Може ви самі собі готуєте і це ваш власний 

свято. Ці лютневі заходи у третьої декаді місяця   
 

День спротиву окупації Автономної Республіки Крим та міста Севастополя. 

Офіційне свято. https://www.dilovamova.com/index.php?page=10&event=204575  

 

27 

Початок Великого посту 

 https://www.dilovamova.com/index.php?page=10&holiday=36&year=2023  

425 років тому (27.02.1598) за рішенням Земського собору обрано на царство 

Бориса Годунова. 
 

330 років тому (27.02.1693) в Лондоні вийшов The Ladies 'Mercury - перший в світі 

журнал для жінок. 
 

140 років тому (27.02.1883) композитор Оскар Гаммерштайн запатентував першу 

машину для скручування сигар. 
 

https://www.dilovamova.com/index.php?page=10&event=203367
https://www.dilovamova.com/index.php?page=10&event=185655
https://www.dilovamova.com/index.php?page=10&event=204575
https://www.dilovamova.com/index.php?page=10&holiday=36&year=2023
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105 років тому (27.02.1918) кошовим отаманом Звенигородського коша Вільного 

козацтва обрано Ю. Тютюнника. 
 

90 років тому (27.021933) підпал рейхстагу голландським фанатиком-комуністом 

Марінусом ван дер Люббе, який був використаний Гітлером як привід для 

розпуску Рейхстагу і встановлення диктатури в Третьому Рейху. 
 

80 років тому (27.02.1943) в Берліні гестапо арештовує 1800 євреїв з німецькими 

жінками, що призводить до протесту на Розенштрассе. 
 

Міжнародний день полярного ведмедя  

https://www.dilovamova.com/index.php?page=10&holiday=665  

 

Всесвітній день НПО або Всесвітній день неурядових організацій. World NGO 

Day офіційно виник в 2010 році і відзначався 12 державами Балтійського моря. 

Вперше відзначено на рівні ООН в 2014 році. Ці лютневі заходи у третьої декаді 

місяця. 
 

День обізнаності про аносмію.  

https://www.dilovamova.com/index.php?page=10&event=19694  

 

28 

385 років тому (28.02.1638) після того як англійський архієпископ Лод в 1637 році 

спробував ввести англіканське богослужіння в Королівстві Шотландія, 

шотландські пресвітеріани уклали Національний ковенант (суспільна угода або 

шотландський національний пакт) в Единбурзі, в якому поклялися захищати 

кальвіністську віру всіма можливими засобами. 
 

185 років тому (28.02.1838) Роберт Нельсон, лідер Патріотів, проголошує 

незалежність Нижньої Канади (Квебек). 
 

90 років тому (28.02.1933) після провокаційного підпалу Рейхстагу, який відбувся 

в Берліні 27 лютого, президент Німеччини Гінденбург підписав указ «Про захист 

республіки», яким скасовувалися всі основні громадянські свободи. В знак 

протесту проти нацизму країну залишив драматург Бертольд Брехт. 
 

https://www.dilovamova.com/index.php?page=10&holiday=665
https://www.dilovamova.com/index.php?page=10&event=19694
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70 років тому (28.02.1953) Джеймс Уотсон і Френсіс Крік повідомляють друзям, 

що вони визначили хімічну структуру ДНК. Офіційне оголошення про це 

відбудеться 25 квітня після публікації в 2 квітня в виданні Nature 
 

55 років тому (28.02.1968) в Черкасах відкрито фінансовий технікум (нині - 

інститут банківської справи університету банківської справи Нацбанку України). 
 

25 років тому (28.02.1998) сербська поліція починає наступ проти Визвольної армії 

Косово в ході територіальних претензій (Косівська війна). 
 

10 років тому (28.02.2013) Папа Римський Бенедикт XVI подав у відставку в якості 

глави католицької церкви, ставши першим, хто зробив це з 1415 року.  
 

Всесвітній день рідкісних захворювань  

https://www.dilovamova.com/index.php?page=10&holiday=723&year=2023 

 

День працівників патрульно-постової служби України  

https://www.dilovamova.com/index.php?page=10&holiday=391&year=2023  

 

Всесвітній день кравців. Відзначається річниця народження Вільяма Еліаса Хоу, 

громадянина Америки і винахідника швейної машини. Ці лютневі заходи у 

третьої декаді місяця  
 

День зубної феї. Ці лютневі заходи у третьої декаді місяця   
 

День публічно сплячого або День сну в публічному місці. Іноді не варто 

соромитися і просто відпочити. Ці лютневі заходи у третьої декаді місяця  

https://www.dilovamova.com/index.php?page=10&event=203440  

День флориста або День квіткового дизайну. 

https://www.dilovamova.com/index.php?page=10&event=203192  

 

https://www.dilovamova.com/index.php?page=10&holiday=723&year=2023
https://www.dilovamova.com/index.php?page=10&holiday=391&year=2023
https://www.dilovamova.com/index.php?page=10&event=203440
https://www.dilovamova.com/index.php?page=10&event=203192
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БЕРЕЗЕНЬ 2023 

СВЯТА ТА ДНІ ПАМ’ЯТІ 

1 

525 років тому (01.03.1498) ескадра Васко да Гама прибула до Мозамбіку. 

 

385 років тому (01.03.1638) в Північну Америку прибули перші поселенці зі 

Швеції. 
 

220 років тому (01.03.1803) Огайо став 17-м штатом США. 

 

150 років тому (01.03.1873) Ремінгтон і сини в Іліон (Нью-Йорк) починають 

виробництво першої практичної друкарської машинки. 
 

130 років тому (01.03.1893) інженер-електрик Нікола Тесла дає першу публічну 

демонстрацію радіо в Сент-Луїсі, штат Міссурі. 
 

95 років тому (01.03.1928) в США доктор Герберт Еванс відкрив шостий вітамін, 

відповідно і названий вітаміном F. 
 

80 років тому (01.03.1943) в Нью-Йорку проведена масова демонстрація на 

підтримку євреїв Європи. 
 

70 років тому (01.03.1953) радянського диктатора Йосипа Сталіна вражає інсульт. 

Він помирає чотири дні потому. 
 

70 років тому (01.03.1953) розпочато мовлення Радіо Свобода. 

 

45 років тому (01.03.1978) останки Чарлі Чапліна було викрадено з його могили в 

Швейцарії. 
 

35 років тому (01.03.1988) компанія Apple Computer анонсувала вихід нового 

пристрою CD-ROM для своїх комп'ютерів Apple II і Macintosh. 
 

25 років тому (01.03.1998) «Титанік» став першим фільмом, котрий заробив понад 

1 мільярд доларів у всьому світі. 
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25 років тому (01.03.1998) вступила в силу угода про партнерство і співпрацю між 

Європейським союзом та Україною. 
 

20 років тому (01.03.2003) Міжнародний кримінальний суд проводить свою 

інавгураційну сесію в Гаазі. 
 

Початок весни https://www.dilovamova.com/index.php?page=10&holiday=34&year=2023  

 

Всесвітній день цивільної оборони. Відзначається щорічно в день набрання 

чинності – 1березня 1972 р. – Статуту Міжнародної організації цивільної оборони. 
 

Всесвітній день імунітету 

 https://www.dilovamova.com/index.php?page=10&holiday=403&year=2023  

День «Нуль дискримінації» 

https://www.dilovamova.com/index.php?page=10&holiday=686&year=2023  

Всесвітній день компліменту 

https://www.dilovamova.com/index.php?page=10&event=203062  

День «Поділися усмішкою». Ці березневі заходи у першій декаді місяця мають 

традиційний щорічний характер. 
 

2 

215 років тому (02.03.1808) в Единбурзі проходить перше засідання суспільства 

шотландських вчених. 
 

120 років тому (02.03.1903) в Нью-Йорку відкривається готель Martha Washington. 

Він став першим готелем виключно для жінок 
 

105 років тому (02.03.1918) війська УНР і Німеччини витіснили більшовиків з 

Києва. 
 

100 років тому (02.03.1923) в США вийшов перший номер журналу «Time» - 32-

сторінкове видання було першим американським тижневиком новин. 
 

90 років тому (02.03.1933) в Нью-Йорку (США) відбулася прем'єра фільму «Кінг 

Конг». 
 

https://www.dilovamova.com/index.php?page=10&holiday=34&year=2023
https://www.dilovamova.com/index.php?page=10&holiday=403&year=2023
https://www.dilovamova.com/index.php?page=10&holiday=686&year=2023
https://www.dilovamova.com/index.php?page=10&event=203062
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80 років тому (02.03.1943) в ході Другої світової війни відбулася битва за 

бісмаркське море: Сполучені Штати і Австралійські Сили затопили японські 

кораблі конвою. 
 

80 років тому (02.03.1943) відбулася Корюківська трагедія - масове вбивство 6700 

мирних жителів села Корюківка в Україні, вчинене німецькими нацистами під час 

Другої світової війни. За кількістю жертв це найбільший злочин нацистів як на 

території СРСР, так і в Європі. 
 

65 років тому (02.03.1958) англійська експедиція В. Фукса вперше перетнула 

Антарктиду. 
 

45 років тому (02.03.1978) чеський космонавт Володимир Ремек стає першим 

нерадянською або неамериканською людиною, відправленою у космос на борту 

«Союз-28». 
 

40 років тому (02.03.1983) компакт-диски CD і їх програвачі вперше випущені в 

США і вийшли на інших ринках. Раніше вони були доступні тільки в Японії. 
 

30 років тому (02.03.1993) заснована Академія медичних наук України. 

 

3 

160 років тому (03.03.1863) Конгрес США прийняв рішення про насильницьке 

переселення всіх індійців з штату Канзас в резервації і закон про загальну 

військову повинність. 
 

160 років тому (03.03.1863) була заснована Національна академія наук США. 

 

110 років тому (03.03.1913) напередодні інавгурації президента США у 

Вашингтоні, округ Колумбія, пройшла хода більше 5 тис. осіб, котрі складали 

жінки, які потребують надання всім громадянам країни рівного права голосу. 
 

105 років тому (03.03.1918) більшовики укладають в Брест-Литовську сепаратний 

мир c Німеччиною, Австро-Угорщиною, Туреччиною та Болгарією. Це сприяє 

незалежності Фінляндії, Естонії, Латвії, Литви і Польщі. 
 



100 

100 років тому (03.03.1923) в продаж надійшов перший у світі новинний тижневик 

«Time». 
 

90 років тому (03.03.1933) в Потсдамі Гітлер повідомив про утворення Третього 

рейху. 
 

85 років тому (03.03.1938) в Саудівській Аравії були виявлені поклади нафти. 

 

45 років тому (03.03.1978) на кладовищі в містечку Веве (Швейцарія) з могили 

викрадено останки британського і американського актора і режисера Чарлі 

Чапліна. Пізніше, через 11 тижнів вони були знайдені поблизу Женевського озера. 

10 лютого 2015 року в Парижі невідомі викрали перший «Оскар» Чарлі Чапліна. 

Вартість статуетки, за оцінками експертів, становить приблизно один мільйон 

євро. 

 

Всесвітній день дикої природи  

https://www.dilovamova.com/index.php?page=10&holiday=687&year=2023   

Всесвітній день письменника 

https://www.dilovamova.com/index.php?page=10&holiday=37&year=2023  

День подяки співробітникам 

https://www.dilovamova.com/index.php?page=10&holiday=948&year=2023  

Всесвітній день слуху. Відзначається з 2007 року з метою підвищення обізнаності 

про те, як запобігти глухоті і втраті слуху. До 2016 року він був відомий як 

Міжнародний день вуха. Ці березневі заходи у першій декаді місяця.  
 

День «Я хочу, щоб ти був щасливий». Ці березневі заходи у першій декаді місяця.  
 

4 

530 років тому (04.03.1493) Папа римський Олександр VI видав буллу, згідно з 

якою всі колонії Нового Світу розподілялись між Іспанією і Португалією по 50 ° 

західної довготи. 
 

290 років тому (04.03.1733) був виданий указ Анни Іоанівни «Про заснування 

поліції в містах». 

https://www.dilovamova.com/index.php?page=10&holiday=687&year=2023
https://www.dilovamova.com/index.php?page=10&holiday=37&year=2023
https://www.dilovamova.com/index.php?page=10&holiday=948&year=2023
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210 років тому (04.03.1813) морозиво вперше подано для гостей на офіційному 

прийомі. Це сталося на церемонії інавгурації Президента США Дж. Медісона. 
 

205 років тому (04.03.1818) в Москві відкрився перший в місті пам'ятник - Мініну 

і Пожарському. 
 

175 років тому (04.03.1848) ввели загальне виборче право для чоловіків у Франції. 

 

105 років тому (04.03.1918) Центральна Рада прийняла постанову про реєстрацію 

громадянства України. 
 

60 років тому (04.03.1963) ЦК Компартії України прийняв постанову видати 

українською мовою «Загальну декларацію прав людини». 
 

10 років тому (04.03.2013) пройшла світова прем'єра українського фільму 

«Delirium» (режисер Ігор Подольчак) на Міжнародному кінофестивалі 

«Фанташпорту», Порту, Португалія. 

 

5 

465 років тому (05.03.1558) Франциско Фернандес, медик за освітою, був 

посланий королем Іспанії Філіпом ІІ для вивчення рослин і продуктів харчування 

в Мексику. Саме йому приписують появу тютюну в ЄвропіУ 1868 році у 

Великобританії запатентований степлер. 
 

105 років тому (05.03.1918) більшовики, побоюючись німецького наступу, 

переносять столицю з Петрограда до Москви. 
 

90 років тому (05.03.1933) під час Великої депресії Президент США Франклін 

Рузвельт оголошує «банківський вихідний». День, коли всі банки США 

закривалися і заморожувалися всі банківські операції. 
 

25 років тому (05.03.1998) NASA заявило, що супутник Clementine на орбіті 

Місяця виявив достатні запаси води для забезпечення людської колонії на Місяці. 

 

Всесвітній день дитячого телебачення і радіомовлення  

https://www.dilovamova.com/index.php?page=10&holiday=336&year=2023  

https://www.dilovamova.com/index.php?page=10&holiday=336&year=2023
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Європейський день геодезії і геоінформації. Ці березневі заходи у першій декаді 

місяця.  
 

Всесвітній день енергоефективності. Мета - підвищити обізнаність про 

раціональне використання енергії. Ці березневі заходи у першій декаді місяця.  
 

День багатогранної особистості. Ці березневі заходи у першій декаді місяця.  
 

День унікальних імен. Відзначають з 1997 року. Ці березневі заходи у першій 

декаді місяця. 
 

6 

170 років тому (06.03.1853) у Венеції пройшла прем'єра опери Джузеппе Верді 

«Травіата». 
 

110 років тому (1913) вперше у пресі згадане слово «джаз». 
 

20 років тому (06.03.2003) Верховна Рада України ухвалила Закон «Про 

Державний гімн України», який встановлював, що урочисті заходи 

загальнодержавного значення мали в обов'язковому порядку розпочинатися і 

закінчуватися виконанням Державного Гімну України. 
 

Всесвітній день боротьби з глаукомою 

https://www.dilovamova.com/index.php?page=10&holiday=404&year=2023  

 

Європейський день праведників. Згадують тих, хто протистояв злочинам проти 

людяності і тоталітаризму. Ці березневі заходи у першій декаді місяця.  
 

07.03, День бути почутим. Не виключено, що саме сьогодні нарешті вас почують, ті 

до кого ви буквально волаєте. Ці березневі заходи у першій декаді місяця.  

День дудла. Doodle - своєрідні малюнки з нагоди знаменних подій. Наприклад, у 

2004 році Doodle Day став всесвітнім заходом зі збору коштів на дослідження і 

підтримку епілепсії. Ці березневі заходи у першій декаді місяця.  

 

7 

100 років тому (07.03.1923) утворена Шевченківська округа з центром у місті 

Корсунь. З 1925 року - у складі Черкаської округи, яка у 1926-1930 роках носила 

назву Шевченківської. 

 

https://www.jnsm.com.ua/cgi-bin/m/td.pl?Year=2003
https://www.jnsm.com.ua/h/0115T/
https://www.dilovamova.com/index.php?page=10&holiday=404&year=2023
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100 років тому (1923) утворена Черкаська (з січня 1927 року - Шевченківська) 

округа у складі Київської губернії. 
 

100 років тому (07.03.1923) утворено Золотоніський, Лисянський, Смілянський та 

Шполянський райони. 
 

90 років тому (07.03.1933) в американському місті Атлантик-Сіті Чарльз Дерроу, 

який працював продавцем і мантажніком опалювального обладнання, придумав 

популярну й нині гру «Монополія». Як назва вулиць в грі використовувалися 

прикмети міста Атлантік-Сіті. Дерроу сам зробив перші кілька тисяч комплектів 

«Монополії» і продав їх в сусідньому місті Філадельфія. 
 

80 років тому (07.03.1943) президія Верховної Ради СРСР присвоїла диктатору 

Йосипу Сталіну звання маршала Радянського Союзу. 
 

8 

40 років тому (07.03.1983) Рональд Рейган в одному зі своїх виступів назвав СРСР 

«імперією зла». 
 

Міжнародний жіночий день 

https://www.dilovamova.com/index.php?page=10&holiday=38&year=2023  

 

День по батькові. Є день імені або іменини, а це свято в честь вашого батькові, 

імені вашого батька. Ці березневі заходи у першій декаді місяця.  
 

9 

70 років тому (08.03.1953) в Москві відбувся похорон Сталіна в мавзолеї Леніна 

(1961 року, що після розвінчання т. з. «Культу особи Сталіна», його тіло винесли з 

мавзолею і перепоховали біля Кремлівської стіни). 
 

День народження Тараса Шевченка 

https://www.dilovamova.com/index.php?page=10&holiday=647&year=2023 

Міжнародний день ді-джея (World DJ Day) 

https://www.dilovamova.com/index.php?page=10&holiday=39&year=2023  

Всесвітній день нирки. Відзначається в 2-й четвер березня. Це глобальна кампанія 

з підвищення обізнаності про здоров'я, в якій основна увага приділяється 

https://www.dilovamova.com/index.php?page=10&holiday=38&year=2023
https://www.dilovamova.com/index.php?page=10&holiday=647&year=2023
https://www.dilovamova.com/index.php?page=10&holiday=39&year=2023
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важливості нирок і скорочення частоти і наслідків захворювань нирок і пов'язаних 

з ними проблем зі здоров'ям у всьому світі. 

День Барбі. Іграшка Барбі вперше дебютувала 9 березня 1959 на Американської 

міжнародному ярмарку іграшок в Нью-Йорку.  
 

10 

158 років тому (10.03.10.03.1865) у Перемишлі під час першого на Західній 

Україні шевченківського концерту відбулося перше публічне виконання гімну 

України «Ще не вмерла України…» на слова Павла Чубинського і музику 

Михайла Вербицького. 
 

11 

145 років тому (11.03.1878) Французької академії продемонстрували фонограф, 

але винахід було оголошено шарлатанством. 
 

90 років тому (11.03.1933) в Німеччині, штурмовики «SA» (Sturm Abteilung) 

почали погроми магазинів, що належали євреям. 
 

85 років тому (11.03.1938) в ніч на 12 березня німецькі війська окупували 

Австрійську Республіку. Був оголошений «аншлюс» обох держав. 
 

80 років тому (11.03.1943) німецькі війська вдруге взяли Харків. 

 

Всесвітній тиждень боротьби з глаукомою. З 11 по 17 березня. Ці березневі заходи 

у другий декаді місяця. 
 

День землевпорядника України 

https://www.dilovamova.com/index.php?page=10&holiday=41&year=2023 

Всесвітній день сантехніка. Проходить під егідою Всесвітньої ради по сантехніці - 

the World Plumbing Council. Ці березневі заходи у другий декаді місяця.  
 

День інструментів. В будь-якому господарстві вони незамінні. Ці березневі заходи 

у другий декаді місяця.  
 

День степлера. Степлер - пристрій для скріплення аркушів паперу металевими 

скобами. Ці березневі заходи у другий декаді місяця.  

https://www.dilovamova.com/index.php?page=10&holiday=41&year=2023
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12 

110 років тому (11.03.1913) Канберра стала столицею Австралії. 

 

100 років тому (11.03.1923) після анексії Польщею Східної Галичини РНК УРСР 

направив ноту протесту урядам Англії, Італії і Франції. 
 

90 років тому (11.03.1933) словами "Я хочу сказати американцям пару слів про 

банки", Франклін Делано Рузвельт розпочав перше радіозвернення з прямою 

трансляцією з Білого Дому. Цей цикл отримав назву "Бесіди біля каміна". 
 

Всесвітній тиждень знань про мозок. З 12 по 18 березня. Ці березневі заходи у 

другий декаді місяця. 
 

Всесвітній день боротьби з кібер-цензурою. З ініціативи організацій «Репортери 

без кордонів» і «Міжнародної амністії» в 2009 році. Ці березневі заходи у другий 

декаді місяця. 
 

День організації домашнього офісу. Ці березневі заходи у другий декаді місяця. 
 

День посадки квітів. Ці березневі заходи у другий декаді місяця. 
 

14 

100 років тому (14.03.1923) Рада послів держав Антанти прийняла остаточне 

рішення про приєднання Східної Галичини і Західної Волині до Польщі. 

 

День українського добровольця 

https://www.dilovamova.com/index.php?page=10&holiday=783&year=2023 

Міжнародний День боротьби проти гребель 

https://www.dilovamova.com/index.php?page=10&holiday=42&year=2023 

Міжнародний день числа «Пі» 

https://www.dilovamova.com/index.php?page=10&holiday=43&year=2023 

Міжнародний день задавання питань. Відзначають в день народження Альберта 

Ейнштейна. Одна з його знаменитих цитат говорить: «Важливо не перестати 

задавати питання». Ці березневі заходи у другий декаді місяця.  
 

День дій на захист річок, води і життя. Ці березневі заходи у другий декаді місяця.  

https://www.dilovamova.com/index.php?page=10&holiday=783&year=2023
https://www.dilovamova.com/index.php?page=10&holiday=42&year=2023
https://www.dilovamova.com/index.php?page=10&holiday=43&year=2023
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День знань про метеликів. Ці березневі заходи у другий декаді місяця.  
 

День метеликів. Ці березневі заходи у другий декаді місяця.  
 

15 

530років тому (15.03.1493) два з трьох кораблів першої експедиції Колумба 

повернулися в Іспанію, доставивши в Європу перших індіанців. 
 

420 років тому (15.03.1603) французький дослідник Самуель де Шамплан 

відправився у свою першу експедицію в Канаду. 
 

85 років тому (15.03.1938) в Саудівській Аравії почали перші пошуки нафти. 

 

25 років тому (15.03.1998) в Іспанії сформований найбільший в світі оркестр 

барабанщиків за участю 1700 музикантів. 
 

Всесвітній день захисту прав споживачів 

https://www.dilovamova.com/index.php?page=10&holiday=44&year=2023 

 

Березневі іди. https://www.dilovamova.com/index.php?page=10&event=204813 
 

День абсолютно неймовірних дітей. Ці березневі заходи у другий декаді місяця 

мають традиційний щорічний характер. 
 

День правдивих зізнань. Ці березневі заходи у другий декаді місяця мають 

традиційний щорічний характер. 
 

17 

785 років тому (17.03.1238) війська татарського хана Батия виступили в похід на 

Новгород. 
 

200 років тому (17.03.1823) в Миколаєві закладено перший російський пароплав 

«Метеор». 
 

105 років тому (17.03.17.03.1918) в Золотоноші відбувся повітовий селянський 

з'їзд за участю 400 делегатів, які вітали Центральну Раду і розглянули питання 

про владу, землю і порядок на місцях. 
 

https://www.dilovamova.com/index.php?page=10&holiday=44&year=2023
https://www.dilovamova.com/index.php?page=10&event=204813
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80 років тому (17.03.1943) нідерландський доктор Віллем Колфі провів першу в 

світі процедуру гемодіалізу, використовуючи апарат штучної нирки власного 

винаходу. 
 

75 років тому (17.03.1948) Бельгія, Великобританія, Люксембург, Нідерланди і 

Франція підписали Брюссельський пакт - попередник Західно-Європейського 

Союзу (WEU). 
 

Створено Українську Центральну Раду, 1917 

https://www.dilovamova.com/index.php?page=10&holiday=732&year=2023 

День мобілізаційного працівника 

https://www.dilovamova.com/index.php?page=10&holiday=457&year=2023 

Міжнародний день сну 

https://www.dilovamova.com/index.php?page=10&holiday=405&year=2023    

День канюков або День стерв'ятників. Своєрідний День падальщиков. 

Наприклад, в США вони охороняються Законом про договір про перелітних 

птахів 1918 року. Зникнення цих птахів може мати каскадні негативні впливи в 

екосистемі і для здоров'я людини. Ці березневі заходи у другий декаді місяця. 
 

18 

9 років тому (18.03.2014) анексія Криму Росією. 
 

9 років тому (18.03.2014) в Україні була оголошена перша хвиля часткової 

мобілізації через агресію з боку РФ. 
 

Всесвітній день переробки. Вперше виник в 2018 році під егідою фонду Global 

Recycling Foundation. Ці березневі заходи у другий декаді місяця. 
 

День «Прости своїх батьків». Ці березневі заходи у другий декаді місяця. 
 

19 

110 років тому (19.03.1913) в «Метрополітен-опера» в Нью-Йорку вперше 

повністю виконана опера Модеста Мусоргського «Борис Годунов». 
 

105 років тому (19.03.1918) Донецько-Криворізька Радянська Республіка увійшла 

до складу Української Соціалістичної Радянської Республіки. 

https://www.dilovamova.com/index.php?page=10&holiday=732&year=2023
https://www.dilovamova.com/index.php?page=10&holiday=457&year=2023
https://www.dilovamova.com/index.php?page=10&holiday=405&year=2023
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100-річчя Черкаської музичної школи № 1 імені Миколи Лисенка (1923). 

 

70 років тому (19.03.1953) вперше по телебаченню була показана церемонія 

вручення «Оскара». 
 

70 років тому (19.03.1953) уряд Канади оголошує про те, що у всіх великих містах 

країни встановлюються сирени на випадок війни між США і СРСР. 
 

65 років тому (19.03.1958) в Страсбурзі відкривається перше засідання 

Європарламенту. 

 

День кліента https://www.dilovamova.com/index.php?page=10&holiday=724&year=2023 

 

День працівників житлово-комунального господарства і побутового 

обслуговування населення 

https://www.dilovamova.com/index.php?page=10&holiday=45&year=2023 

Міжнародний день планетаріїв 

https://www.dilovamova.com/index.php?page=10&holiday=46&year=2023 

День таксономіста https://www.dilovamova.com/index.php?page=10&event=202640 

 

Міжнародний тиждень ввічливості на дорозі. Ці березневі заходи у другий декаді 

місяця.  
 

Міжнародний тиждень здоров'я підлітків. Проводять з третьої неділі березня. Ці 

березневі заходи у другий декаді місяця.  
 

20 

90 років тому (20.03.1933) поблизу Мюнхена побудований перший в Німеччині 

концтабір - Дахау. Його першими в'язнями були німецькі опозиціонери. 
 

20 років тому (20.03.2003) початок другої американо-іракської війни. 

 

Всесвітній день Землі 

https://www.dilovamova.com/index.php?page=10&holiday=47&year=2023 

День весняного рівнодення 

https://www.dilovamova.com/index.php?page=10&holiday=48&year=2023 

Всесвітній день здоров’я ротової порожнини 

https://www.dilovamova.com/index.php?page=10&holiday=724&year=2023
https://www.dilovamova.com/index.php?page=10&holiday=45&year=2023
https://www.dilovamova.com/index.php?page=10&event=202640
https://www.dilovamova.com/index.php?page=10&holiday=47&year=2023
https://www.dilovamova.com/index.php?page=10&holiday=48&year=2023
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https://www.dilovamova.com/index.php?page=10&holiday=688&year=2023 

Міжнародний день щастя 

https://www.dilovamova.com/index.php?page=10&holiday=500&year=2023 

Всесвітній день борошна. Ці березневі заходи у другий декаді місяця.  
 

Всесвітній день горобця. Ці березневі заходи у другий декаді місяця.  
 

Всесвітній день жаби. Відзначається з 2009 року. Ці березневі заходи у другий 

декаді місяця. Жаби - безхвості амфібії, чиє походження датується майже 256 

мільйонами років тому. 
 

Всесвітній день казки. Journée Mondiale du Conte виник за ініціативи Швеції в 1991 

році. Ці березневі заходи у другий декаді місяця.  
 

Всесвітній день обізнаності про травми голови. Щорічно в усьому світі більше 

5% людей отримують серйозні травми головного мозку в результаті аварій або 

випадкового удару. Ці березневі заходи у другий декаді місяця.  
 

Всесвітній день оповідання. Присвячений мистецтву усного оповідання. Ці 

березневі заходи у другий декаді місяця.  
 

День пропозицій. Ці березневі заходи у другий декаді місяця.  
 

День сніговика. Якщо вам вдалося його зробити взимку - подивіться, як він себе 

почуває зараз. Ці березневі заходи у другий декаді місяця.  
 

21 

105 років тому (21.03.1918) більшовицький уряд України евакуювався з 

Катеринослава до Таганрога. 
 

60 років тому (21.03.1963) через дорожнечу обслуговування закривається 

Алькатрас, в'язниця максимальної безпеки в бухті Сан-Франциско, США. Через 

десять років її відкрили для туристів як частину музейного комплексу "Golden 

Gate" 

 

Всесвітній день домашнього господарства 

https://www.dilovamova.com/index.php?page=10&holiday=945&year=2023 

 

https://www.dilovamova.com/index.php?page=10&holiday=688&year=2023
https://www.dilovamova.com/index.php?page=10&holiday=500&year=2023
https://www.dilovamova.com/index.php?page=10&holiday=945&year=2023


110 

Всесвітній день поезії 

https://www.dilovamova.com/index.php?page=10&holiday=50&year=2023 

Міжнародний день боротьби за ліквідацію расової дискримінації 

https://www.dilovamova.com/index.php?page=10&holiday=51&year=2023 

Міжнародний день лісів 

https://www.dilovamova.com/index.php?page=10&holiday=501&year=2023 

Міжнародний день людини з синдромом Дауна 

https://www.dilovamova.com/index.php?page=10&holiday=406&year=2023 

Міжнародний день лялькаря 

https://www.dilovamova.com/index.php?page=10&holiday=52&year=2023 

Навруз https://www.dilovamova.com/index.php?page=10&holiday=49&year=2023 

  

Всесвітній день посадки дерев. Ці березневі заходи у третьої декаді місяця.  
 

День аромату або День приємних запахів. Ці березневі заходи у третьої декаді 

місяця мають традиційний щорічний характер 
 

День батьків одинаків. Ці березневі заходи у третьої декаді місяця.  
 

День ввічливості і важливих манер. Ці березневі заходи у третьої декаді місяця.  
 

День пам'яті https://www.dilovamova.com/index.php?page=10&event=203107 

 

Міжнародний день кольору https://www.dilovamova.com/index.php?page=10&event=27652 
 

День свободи освіти. Перший День свободи освіти був відзначений 17 січня 2013 

року. З 2016 року відзначається 21 березня. Ці березневі заходи у третьої декаді 

місяця.  
 

22 

390 років тому (22.03.1633) Галілей відрікся від своїх наукових творів на тому ж 

самому місці, де Джордано Бруно вислухав смертний вирок. 
 

175 років тому (22.03.1848) Венеція оголосила про відновлення своєї незалежності 

від Австрійської імперії. 
 

135 років тому (22.03.1888) в Лондоні представники дванадцяти футбольних 

клубів утворили найстарішу в світі Англійську футбольну лігу. 

https://www.dilovamova.com/index.php?page=10&holiday=50&year=2023
https://www.dilovamova.com/index.php?page=10&holiday=51&year=2023
https://www.dilovamova.com/index.php?page=10&holiday=501&year=2023
https://www.dilovamova.com/index.php?page=10&holiday=406&year=2023
https://www.dilovamova.com/index.php?page=10&holiday=52&year=2023
https://www.dilovamova.com/index.php?page=10&holiday=49&year=2023
https://www.dilovamova.com/index.php?page=10&event=203107
https://www.dilovamova.com/index.php?page=10&event=27652
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30 років тому (22.03.1993) "Intel" представив свій перший оригінальний процесор 

Pentium. 

 

Всесвітній день водних ресурсів 

https://www.dilovamova.com/index.php?page=10&holiday=53&year=2023 

День Балтійського моря 

https://www.dilovamova.com/index.php?page=10&holiday=54&year=2023 

День таксиста https://www.dilovamova.com/index.php?page=10&holiday=483&year=2023 

 

Всесвітній день економіки https://www.dilovamova.com/index.php?page=10&event=202403 

 

День «Ти молодий на стільки - на скільки себе почуваєш» 

https://www.dilovamova.com/index.php?page=10&event=203579  

Міжнародний день таксиста 

https://www.dilovamova.com/index.php?page=10&event=143183 

 

23 

455 років тому (23.03.1568) Катерина Медічі та Карл IX уклали мирний трактат - 

закінчилася друга французька релігійна війна. 
 

280 років тому (23.03.1743) в лондонському королівському театрі Ковент-Гарден 

була виконана ораторія Георга Генделя «Месія» 
 

105 років тому (23.03.1918) Центральна Рада оголосила українську мову мовою 

діловодства. 
 

95 років тому (23.03.1928) Кам'янець-Подільську фортецю оголосили історико-

культурним заповідником. 
 

90 років тому (23.03.1933) на засіданні Рейхстагу в залі берлінського оперного 

театру «Крола» 441 голосами «за» (84 «проти») прийнятий закон «Про ліквідацію 

тяжкого становища народу і держави». Гітлер отримав надзвичайні повноваження 

диктатора. 
 

60 років тому (23.03.1963) у Великобританії вийшов перший альбом групи «The 

Beatles» «Please Please Me». 

https://www.dilovamova.com/index.php?page=10&holiday=53&year=2023
https://www.dilovamova.com/index.php?page=10&holiday=54&year=2023
https://www.dilovamova.com/index.php?page=10&holiday=483&year=2023
https://www.dilovamova.com/index.php?page=10&event=202403
https://www.dilovamova.com/index.php?page=10&event=203579
https://www.dilovamova.com/index.php?page=10&event=143183
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35 років тому (23.03.1988) Верховна Рада СРСР відмовила Вірменії в передачі їй 

Нагірного Карабаху. 

 

Всесвітній день метеоролога 

https://www.dilovamova.com/index.php?page=10&holiday=55&year=2023 

Всесвітній день ведмедя. Ці березневі заходи у третьої декаді місяця.  
 

Всесвітній день математики https://www.dilovamova.com/index.php?page=10&event=204894 

 

День милого кошеня. Ці березневі заходи у третьої декаді місяця.  
 

24 

420 років тому (24.03.1603) зі смертю англійської королеви Єлизавети трон посів 

король Яків VI. Трони Королівства Англія і Королівства Шотландія об'єднуються. 
 

125 років тому (24.03.1898) в Америці продали перший автомобіль. Це була 

модель «Вінтон», яка обійшлася покупцеві в одну тисячу доларів. 
 

90 років тому (24.03.1933) вступає в дію закон, напередодні прийнятий німецьким 

парламентом (69% голосів), який передає уряду законодавчу владу і фактично 

припиняє дію Конституції. Тим самим вся влада легально переходить до Гітлера. 

 

Всесвітній день боротьби з туберкульозом 

https://www.dilovamova.com/index.php?page=10&holiday=57&year=2023 

Всеукраїнський день боротьби із захворюванням на туберкульоз 

https://www.dilovamova.com/index.php?page=10&holiday=739&year=2023 

День фтизіатра https://www.dilovamova.com/index.php?page=10&holiday=407&year=2023 

 

Міжнародний день права на встановлення істини щодо грубих порушень прав 

людини і гідності жертв 

https://www.dilovamova.com/index.php?page=10&holiday=502&year=2023 

 

25 

355 років тому (25.03.1668) відбулися перші в Америці скачки (кінські перегони). 

 

https://www.dilovamova.com/index.php?page=10&holiday=55&year=2023
https://www.dilovamova.com/index.php?page=10&event=204894
https://www.dilovamova.com/index.php?page=10&holiday=57&year=2023
https://www.dilovamova.com/index.php?page=10&holiday=739&year=2023
https://www.dilovamova.com/index.php?page=10&holiday=407&year=2023
https://www.dilovamova.com/index.php?page=10&holiday=502&year=2023


113 

180 років тому (25.03.1843) в Лондоні відкрито перший в світі успішно 

побудований пішохідний тунель під судноплавною рікою Темзою, що зв'язує 

Вреппінг з Розерхісом - The Thames Tunnel. 
 

40 років тому (25.03.1983) в телепрограмі «Motown 25: Yesterday, Today, Forever», 

Майкл Джексон продемонстрував елемент танцю під назвою «Місячна Хода». 
 

35 років тому (25.03.1988) австралієць Невілл Паттен зробив найменший в світі 

велосипед - його колеса були діаметром менше 2-х см. Куди він хотів на ньому 

їхати - невідомо. 
 

30 років тому (25.03.1993) створено центральне бюро Інтерполу України. 

 

Година Землі https://www.dilovamova.com/index.php?page=10&holiday=393&year=2023 

 

День служби безпеки України 

https://www.dilovamova.com/index.php?page=10&holiday=58&year=2023 

Міжнародний день пам’яті жертв рабства та трансатлантичної работоргівлі 

https://www.dilovamova.com/index.php?page=10&holiday=503&year=2023 

Міжнародний день солідарності з працівниками, які утримуються під вартою 

чи зникли безвісти 

https://www.dilovamova.com/index.php?page=10&holiday=741&year=2023 

День листівки. Вперше ідея листівки виникла в 1865 році на конференції членів 

Німецько-австрійського поштового союзу. Ці березневі заходи у третьої декаді 

місяця.  
 

Міжнародний день вафель. Ці березневі заходи у третьої декаді місяця.  
 

26 

90 років тому (26.03.1933) Гітлер закликав бойкотувати підприємства євреїв. 
 

50 років тому (26.03.1973) перші жінки допущені в зал Лондонської фондової 

біржі. 
 

День Національної гвардії України 

https://www.dilovamova.com/index.php?page=10&holiday=468&year=2023 

https://www.dilovamova.com/index.php?page=10&holiday=59&year=2023 

https://www.dilovamova.com/index.php?page=10&holiday=393&year=2023
https://www.dilovamova.com/index.php?page=10&holiday=58&year=2023
https://www.dilovamova.com/index.php?page=10&holiday=503&year=2023
https://www.dilovamova.com/index.php?page=10&holiday=741&year=2023
https://www.dilovamova.com/index.php?page=10&holiday=468&year=2023
https://www.dilovamova.com/index.php?page=10&holiday=59&year=2023
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Перехід на літній час 

https://www.dilovamova.com/index.php?page=10&holiday=61&year=2023 

День «Придумай своє свято». Ці березневі заходи у третьої декаді місяця 
 

День помічника юриста. Ці березневі заходи у третьої декаді місяця.  
 

Пурпурний день https://www.dilovamova.com/index.php?page=10&event=202507 

 

27 

125 років тому (27.03.1898) підписано російсько-китайська конвенція, яка 

передбачала надання Росії в орендне користування міста Порт-Артур (Люйшунь) і 

Далянь (Дальній). 
 

9 років тому (27.03.2014) Генеральна Асамблея ООН підтримала територіальну 

цілісність України, визнавши Крим і Севастополь її невід'ємними частинами. За 

відповідну резолюцію проголосували 100 країн-членів ООН по 194. Проти 

проголосували 11 країн, 58 країн утрималися, інші не брали участі в голосуванні. 
 

День нефролога https://www.dilovamova.com/index.php?page=10&holiday=408&year=2023  

 

Міжнародний день театру 

https://www.dilovamova.com/index.php?page=10&holiday=60&year=2023 

 

28 

15 років тому (28.03.2008) українська частина Вікіпедії досягла межі в 100 000 

статей. 
 

5 років тому (28.03.2008) українська частина Вікіпедії досягла межі в 100 000 

статей. 
 

30 

25 років тому (30.03.1998) британська компанія Rolls-Royce була куплена 

німецьким автогігантом BMW за $ 570 млн. 
 

31 

105 років тому (31.03.1918) США вперше переходять на літній час. 
 

100 років тому (31.031923) Муссоліні обмежує робочий день в Італії до 8 годин. 
  

https://www.dilovamova.com/index.php?page=10&holiday=61&year=2023
https://www.dilovamova.com/index.php?page=10&event=202507
https://www.dilovamova.com/index.php?page=10&holiday=408&year=2023
https://www.dilovamova.com/index.php?page=10&holiday=60&year=2023
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50років тому (31.03.1973) в хіт-параді журналу «Billboard» вперше з'явився альбом 

групи «Pink Floyd» «The Dark Side of the Moon» і залишався в сотні кращих 

протягом наступних 14 років. 
 

30 років тому (31.03.1993) під час зйомок епізоду фільму «Ворон» випадково 

загинув американський актор Брендон Брюс Лі, син Брюса Лі. 
 

25 років тому (31.03.1998) пілот «Формули-1» Енді Валлас встановив світовий 

рекорд швидкості для серійного автомобіля - 402,6 км/ч. 
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КВІТЕНЬ 2023 

СВЯТА ТА ДНІ ПАМ’ЯТІ 

1 

245 років тому (01.04.1778) Нью-Орлеанський бізнесмен Олівер Поллок придумав 

знак долара - $. 
 

215 років тому (01.04.1808) імператор Олександр I проголосив «довічне» 

приєднання Фінляндії до Росії. 
 

90 років тому (01.04.1933) в Німеччині після гітлерівського призову почався 

бойкот єврейського бізнесу. 
 

День Сміху! https://www.dilovamova.com/index.php?page=10&holiday=62&year=2023  

 

День їстівної книги (Міжнародний фестиваль їстівних книжок) 

https://www.dilovamova.com/index.php?page=10&holiday=947&year=2023 

Міжнародний день птахів (День орнітолога) 

https://www.dilovamova.com/index.php?page=10&holiday=63&year=2023 

 

День «Читання - це весело». Ці квітневі заходи у першій декаді місяця.  
 

День плетеного мережива https://www.dilovamova.com/index.php?page=10&event=204581 

 

Міжнародний день веселощів на роботі. Багато компаній з ентузіазмом 

приєдналися до цієї глобальної ініціативи, яка є щорічною подією з 1996 року. Ці 

квітневі заходи у першій декаді місяця.  

 

2 

510 років тому (02.04.1513) в ході пошуків легендарного «фонтану молодості» 

іспанський дослідник Хуан Понсе де Леон висадився на узбережжі Флориди в 

районі сучасного міста Сент-Августин і оголосив півострів власністю Іспанії. 
 

410 років тому (02.04.1613) російський селянин Іван Сусанін завів загін польських 

солдатів в непрохідне лісове болото. Чому вони йому повірили та пішли за ним, 

залишається загадкою. 
 

105 років тому (02.04.1918) почалося антибільшовицьке повстання в Шостці. 

https://www.dilovamova.com/index.php?page=10&holiday=62&year=2023
https://www.dilovamova.com/index.php?page=10&holiday=947&year=2023
https://www.dilovamova.com/index.php?page=10&holiday=63&year=2023
https://www.dilovamova.com/index.php?page=10&event=204581
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65 років тому (02.04.1958) в Вічіта-Фолс (Техас, США) зареєстрований торнадо, 

який розвинув швидкість 450 км/г. 
 

45 років тому (02.04.1978) на американському телеканалі CBS почався показ  

серіалу «Даллас», який через неймовірну популярність із запланованого 5-ти 

серійного фільму переріс в кіноепопею, яка тривала 13 років. 

 

Всесвітній День розповсюдження знань про аутизм 

https://www.dilovamova.com/index.php?page=10&holiday=475&year=2023 

 

День геолога https://www.dilovamova.com/index.php?page=10&holiday=65&year=2023 

 

Міжнародний день дитячої книги 

https://www.dilovamova.com/index.php?page=10&holiday=64&year=2023 

 

День примирення. Помиріться, нарешті, з тими, з ким у сварці. Ці квітневі заходи у 

першій декаді місяця.  

 

3 

160 років тому (03.04.1863) в США вручені перші військово-морські медалі. 
 

105 років тому (03.04.1918) Перша світова війна: французького маршала 

Фердинанда Фоша призначили головнокомандувачем військ Антанти на 

Західному фронті. 
 

90 років тому (03.04.1933) в Херсоні український хірург Юрій Вороний вперше в 

світі виконав клінічну пересадку нирки. 26-річній жінці пересадили орган 60-

річного померлого чоловіка. 
 

90 років тому (03.04.1933) літак вперше перелетів через Еверест 
 

75 років тому (03.04.1948) президент США Гаррі Трумен затвердив Акт про 

надання країнам допомоги - він відомий як «план Маршалла». 

 

4 

920 років тому (04.04.1103) київський князь Володимир Мономах розгромив 

половців. 

https://www.dilovamova.com/index.php?page=10&holiday=475&year=2023
https://www.dilovamova.com/index.php?page=10&holiday=65&year=2023
https://www.dilovamova.com/index.php?page=10&holiday=64&year=2023
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50 років тому (04.04.1973) в Нью-Йорку відкрили комплекс Всесвітнього 

торгового центру, який спроектував японський архітектор Мінору Ямасакі. 

Комплекс був зруйнований 11 вересня 2001 року в результаті терористичної 

атаки. 
 

Всесвітній день моркви 

https://www.dilovamova.com/index.php?page=10&holiday=943&year=2023 

День веб-майстра https://www.dilovamova.com/index.php?page=10&holiday=648&year=2023 

 

День створення НАТО 

https://www.dilovamova.com/index.php?page=10&holiday=742&year=2023 

 

Міжнародний День бродячих тварин 

https://www.dilovamova.com/index.php?page=10&holiday=673&year=2023 

 

Обережно - міни! (Міжнародний день просвіти з питань мінної небезпеки і 

допомоги в діяльності, пов’язаної з розмінуванням) 

https://www.dilovamova.com/index.php?page=10&holiday=504&year=2023 

Всесвітній день щура https://www.dilovamova.com/index.php?page=10&event=203110 

 

День Microsoft https://www.dilovamova.com/index.php?page=10&event=205157 

 

День «Обійди стороною» https://www.dilovamova.com/index.php?page=10&event=203598 

 

День «Обійми газетяра». Новинні журналісти теж іноді потребують нашої 

підтримки. Ці квітневі заходи у першій декаді місяця.  
 

День вітаміну С. Ці квітневі заходи у першій декаді місяця.  

 

5 

Страсна середа https://www.dilovamova.com/index.php?page=10&event=205355  

https://vesti.ua/uk/poleznoe-uk/strastnaya-sreda-15-aprelya-chto-mozhno-i-nelzya-delat-v-prazdnik  

 

625 років тому (05.04.1398) німці вибили піратів з острова Готланд. 

 

205 років тому (05.04.1818) у Сантьяго (Чилі) південноамериканські війська під 

керівництвом Хосе де Сан-Мартіна розбили іспанську армію. 
 

https://www.dilovamova.com/index.php?page=10&holiday=943&year=2023
https://www.dilovamova.com/index.php?page=10&holiday=648&year=2023
https://www.dilovamova.com/index.php?page=10&holiday=742&year=2023
https://www.dilovamova.com/index.php?page=10&holiday=673&year=2023
https://www.dilovamova.com/index.php?page=10&holiday=504&year=2023
https://www.dilovamova.com/index.php?page=10&event=203110
https://www.dilovamova.com/index.php?page=10&event=205157
https://www.dilovamova.com/index.php?page=10&event=203598
https://www.dilovamova.com/index.php?page=10&event=205355
https://vesti.ua/uk/poleznoe-uk/strastnaya-sreda-15-aprelya-chto-mozhno-i-nelzya-delat-v-prazdnik
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180 років тому (05.04.1843) Гонконг оголошений володінням Великобританії. 

 

110 років тому (05.04.1913) Нільс Бор завершив статтю «Про будову атомів і 

молекул», яка дала початок квантової теорії. 

 

Міжнародний День супу 

https://www.dilovamova.com/index.php?page=10&holiday=949&year=2023 

 

Перша конституція https://www.dilovamova.com/index.php?page=10&holiday=394&year=2023  

 

День - пішки на роботу. Чисто для прогулянки, якщо це вас не втомить. Ці квітневі 

заходи у першій декаді місяця.  
 

День вивчення карти доріг. Іноді дуже корисне заняття. Ці квітневі заходи у 

першій декаді місяця. 

 

6 

275 років тому (06.04.1748) в Італії виявлені руїни Помпеї. 

 

205 років тому (06.04.1818) в Парижі барон Карл де Дрез продемонстрував 

перший двоколісний засіб пересування (прообраз сучасного велосипеда). 

 

День робітника слідчих органів 

https://www.dilovamova.com/index.php?page=10&holiday=66&year=2023 

 

Міжнародний день спорту на благо миру та розвитку 

https://www.dilovamova.com/index.php?page=10&holiday=505&year=2023 

 

Всесвітній день настільного тенісу 

https://www.dilovamova.com/index.php?page=10&event=204649 

 

День боїв на подушках. Ці квітневі заходи у першій декаді місяця мають 

традиційний щорічний характер. 
 

День тефлону https://www.dilovamova.com/index.php?page=10&event=204583 

 

Міжнародний день обслуговування доріг. Дата на 2023 рік. IRMD відзначається у 

всьому світі в перший четвер квітня. Ці квітневі заходи у першій декаді місяця.  

 

https://www.dilovamova.com/index.php?page=10&holiday=949&year=2023
https://www.dilovamova.com/index.php?page=10&holiday=394&year=2023
https://www.dilovamova.com/index.php?page=10&holiday=66&year=2023
https://www.dilovamova.com/index.php?page=10&holiday=505&year=2023
https://www.dilovamova.com/index.php?page=10&event=204649
https://www.dilovamova.com/index.php?page=10&event=204583
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7 

Благовіщення https://www.dilovamova.com/index.php?page=10&holiday=67&year=2023 

 

675 років тому (07.04.1348) чеський король і імператор Священної Римської 

імперії Карл IV заснував у Празі Карлов університет - перший в Центральній 

Європі. 
 

80 років тому (07.04.1943) швейцарський хімік Альберт Хофманн синтезував ЛСД 

(цей день увійшов в історію як День велосипеда). 
 

75 років тому (07.04.1948) вступив в силу статут Всесвітньої організації охорони 

здоров'я (ВООЗ). Зараз цей день відзначають як Всесвітній день здоров'я. 
 

60 років тому (07.04.1963) Югославія проголошена соціалістичною республікою, а 

Йосип Броз Тіто призначений Президентом довічно. 
 

20 років тому (07.04.2003) американські війська зайняли Багдад. 

 

Всесвітній день здоров’я 

https://www.dilovamova.com/index.php?page=10&holiday=68&year=2023 

 

День без хатніх справ https://www.dilovamova.com/index.php?page=10&event=203603 

 

Міжнародний день бобра. Відомо, що найбільша боброва гребля знаходиться в 

Національному парку Вуд Буффало, Альберта, Канада. Вона має довжину 850 

метрів. Ці квітневі заходи у першій декаді місяця.  

 

8 

930 років тому (08.04.1093) монахи Королівства Англія під керівництвом 

Волкеліна переїхали в новий храм - Вінчестерський собор - в той час один з 

основних храмів Британії. Він розташований в графстві Гемпшир, 

Великобританія. 
 

510 років тому (08.04.1513) мореплавець Понсе де Леон оголошує Флориду 

володінням Іспанії. 
 

https://www.dilovamova.com/index.php?page=10&holiday=67&year=2023
https://www.dilovamova.com/index.php?page=10&holiday=68&year=2023
https://www.dilovamova.com/index.php?page=10&event=203603
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475 років тому (08.04.1548) Перу оголошено територією Іспанії. 

 

240 років тому (08.04.1783) видано маніфест Катерини II про приєднання Криму 

до Росії. 
 

185 років тому (08.04.1838) пароплав «Brunel Isambard» завершує свою першу 

подорож з Брістоля в Нью-Йорк. На подорож було потрібно 15 днів. 
 

175 років тому (08.04.1848) в Австро-Угорщині оголошено рівноправність мов. 

 

170 років тому (08.04.1853) відкривається перший офіційно зареєстрований 

шаховий клуб. 
 

110 років тому (08.04.1913) в Пекіні починає роботу перший китайський 

парламент. 
 

105 років тому (08.04.1918) німці зайняли Харків, уряд Донецько-Криворізької 

республіки евакуйовано. 
 

105 років тому (08.04.1918) російський триколор замінений червоним прапором. 

 

95 років тому (08.04.1928) Церква в СРСР позбавлена статусу юридичної особи і 

фактично стає поза законом. 
 

90 років тому (08.04.1933) Великобританія наклала ембарго на поставки в країну 

радянських товарів. 
 

80 років тому (08.04.1943) в США заморожується зростання цін і зарплати. 

 

70 років тому (08.03.1953) в Москві відбувся похорон Сталіна в мавзолеї Леніна 

(1961 року, що після розвінчання т. з. «Культу особи Сталіна», його тіло винесли з 

мавзолею і перепоховали біля Кремлівської стіни). 
 

35 років тому (08.04.1988) СРСР оголосив про рішення вивести війська з 

Афганістану. 
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20 років тому (08.04.2003) під Каїром виявлено найдавніше поховання. Археологи, 

які проводять розкопки в передмісті Каїра виявили поховання, датоване часом 

першої династії фараонів (3000 років до нашої ери). 
 

День працівників військових комісаріатів 

https://www.dilovamova.com/index.php?page=10&holiday=69&year=2023 

 

Міжнародний день циган 

https://www.dilovamova.com/index.php?page=10&holiday=70&year=2023  

 

День AXA https://www.dilovamova.com/index.php?page=10&event=205187 

 

День «Намалюй пташку» https://www.dilovamova.com/index.php?page=10&event=203605 

 

День любителів зоопарку. Ці квітневі заходи у першій декаді місяця.  
 

9 

Вхід Господній в Єрусалим (Вербна неділя) 

https://www.dilovamova.com/index.php?page=10&holiday=74&year=2023 

 

Великдень в західному християнстві 

https://www.dilovamova.com/index.php?page=10&event=202449 

 

60 років тому (09.04.1963) екс-прем'єр-міністр Великої Британії Вінстон Черчілль 

став першим іноземцем, якому Конгрес США присвоїв звання почесного 

громадянина США. 
 

20 років тому (09.04.2003) Європарламент схвалив вступ до Європейського союзу 

10 нових членів: Кіпру, Мальти, Естонії, Латвії, Литви, Угорщини, Польщі, Чехії, 

Словаччини та Словенії. 
 

День антикваріату. Ці квітневі заходи у першій декаді місяця.  

 

11 

310 років тому (11.04.1713) укладенням Утрехтського миру завершується війна за 

спадок іспанської корони між Францією з одного боку та морськими державами 

Великобританією та Нідерландами, а також Савойєю, Португалією та Пруссією - з 

іншого. За цим договором Великобританія отримала контроль над Гібралтаром. 

https://www.dilovamova.com/index.php?page=10&holiday=69&year=2023
https://www.dilovamova.com/index.php?page=10&holiday=70&year=2023
https://www.dilovamova.com/index.php?page=10&event=205187
https://www.dilovamova.com/index.php?page=10&event=203605
https://www.dilovamova.com/index.php?page=10&holiday=74&year=2023
https://www.dilovamova.com/index.php?page=10&event=202449
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15 років тому (11.04.2008) вперше за історію незалежної України в ході широкого 

обговорення було визначено 100 найвидатніших українців. Сталося це о 21:35 в 

прямому ефірі телеканалу «Інтер». 

 

Всесвітній день боротьби з хворобою Паркінсона 

https://www.dilovamova.com/index.php?page=10&holiday=409&year=2023 

Міжнародний день визволення в’язнів фашистських концтаборів 

https://www.dilovamova.com/index.php?page=10&holiday=72&year=2023 

День доброти до юристів https://www.dilovamova.com/index.php?page=10&event=202268 

 

День підводного човна https://www.dilovamova.com/index.php?page=10&event=203572 

 

День пам'яті музики на касетних носіях або День восьмітрекової стрічки. Свято 

бере свій початок з шістдесятих - сімдесятих років минулого століття. Ці квітневі 

заходи у другий декаді місяця.  
 

12 

390 років тому (12.04.1633) римська інквізиція почала формальне слідство щодо 

праць Галілео Галілея. 
 

120 років тому (12.04.1903) в Лондоні на маршрут вийшов перший в світі міський 

автобус з двигуном внутрішнього згоряння. 
 

60 років тому (12.04.1963) радянська ядерна субмарина К-33 зіткнулася з фінським 

торговим човном Finnclipper в Датській протоці. 

 

Всесвітній День рок-н-ролу 

https://www.dilovamova.com/index.php?page=10&holiday=482&year=2023 

 

Всесвітній день авіації і космонавтики (Міжнародний день польоту людини в 

космос) https://www.dilovamova.com/index.php?page=10&holiday=73&year=2023 

 

День працівників ракетно-космічної галузі України 

https://www.dilovamova.com/index.php?page=10&holiday=745&year=2023 

 

День скаута в Україні 

https://www.dilovamova.com/index.php?page=10&holiday=710&year=2023 

https://www.dilovamova.com/index.php?page=10&holiday=409&year=2023
https://www.dilovamova.com/index.php?page=10&holiday=72&year=2023
https://www.dilovamova.com/index.php?page=10&event=202268
https://www.dilovamova.com/index.php?page=10&event=203572
https://www.dilovamova.com/index.php?page=10&holiday=482&year=2023
https://www.dilovamova.com/index.php?page=10&holiday=73&year=2023
https://www.dilovamova.com/index.php?page=10&holiday=745&year=2023
https://www.dilovamova.com/index.php?page=10&holiday=710&year=2023
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Всесвітній день хом'яків https://www.dilovamova.com/index.php?page=10&event=203871 

 

День великого вітру. 12 квітня 1934 року співробітники метеостанції Маунт-

Вашингтон зафіксували найсильніший наземний вітер. Його швидкість була 231 

миль в годину або 371,75 км / ч. Ці квітневі заходи у другий декаді місяця.  

 

13 

95 років тому (13.04.1928) у Києві відбулась прем'єра фільму Олександра 

Довженка «Звенигора», німого фільму, знятого в 1927 році. 

 

14 

175 років тому (14.04.1848) в Росії введено секретний цензурний комітет для 

спостереження за друком. 
 

160 років тому (14.04.1863) У Маріїнінському театрі в Петербурзі з у спіхом 

відбулася прем'єра опери Семена Гулака-Артемовського «Запорожець за 

Дунаєм». 
 

105 років тому (14.04.1918) в країні рад затвердили монополію державної 

компартійної пропаганди - декрет Ради Народних Комісарів на чолі з Леніним: 

«Про зняття пам'ятників, споруджених на честь царів і їх слуг, і вироблення 

проектів пам'ятників Російської соціалістичної революції» 
 

80 років тому (14.04.1943) в системі Наркомату оборони СРСР створили 

контррозвідку «Смерш» - «Смерть шпигунам». Але шпигуном міг бути 

зарахований будь-який з простих громадян, хто з тих чи інших причин 

насторожував правлячу верхівку. 
 

45 років тому (14.04.1978) в Тбілісі пройшла масова демонстрація з вимогою 

визнання грузинської мови офіційною. Підсумком демонстрації стала перемога. 

Грузинська мова й зараз є державною в республіці. 
 

20 років тому (14.04.2003) розшифрований людський геном. Опублікували 

результати роботи по повному секвенуванню людського геному. 

 

https://www.dilovamova.com/index.php?page=10&event=203871
https://www.jnsm.com.ua/cgi-bin/m/td.pl?Year=1928
https://www.jnsm.com.ua/cgi-bin/m/td.pl?Year=1863
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День «Подивися на небо». Мета - розширити свої горизонти. Ці квітневі заходи у 

другий декаді місяця. 
 

День високих досягнень. Пропонується зробити щось позитивно значніше, на що 

раніше ви не наважувалися. Ці квітневі заходи у другий декаді місяця.  

Міжнародний день моментів сміху. Сміх - найкращі ліки і свято фокусується на 

сміху як способі зняти стрес. Ці квітневі заходи у другий декаді місяця. мають 

традиційний щорічний характер. 

 

15 

Закінчення Великого посту  

https://www.dilovamova.com/index.php?page=10&holiday=78&year=2023 

100 років тому (15.04.1923) почалося масове виробництво інсуліну для лікування 

діабету. 
 

80 років тому (15.04.1943) авіація союзників закинула в Чорногорію десант з 

канадців югославського походження для приєднання до партизанів Тіто. 
 

80 років тому (15.04.1943) союзники створили об'єднане командування морськими 

операціями в Середземному морі. 
 

75 років тому (15.04.1948) відбулося перше військове зіткнення між ізраїльтянами 

та арабами. 
 

75 років тому (15.04.1993) президент Туркменістану Ніязов оголосив про перехід 

туркменської мови з кирилиці на латиницю. 

 

День працівників кримінального розшуку України 

https://www.dilovamova.com/index.php?page=10&holiday=396&year=2023 

 

День фахівця з радіоелектронної боротьби 

https://www.dilovamova.com/index.php?page=10&holiday=76&year=2023 

 

Український День навколишнього середовища (День довкілля) 

https://www.dilovamova.com/index.php?page=10&holiday=79&year=2023 

 

Всесвітній день мистецтва https://www.dilovamova.com/index.php?page=10&event=37438 

https://www.dilovamova.com/index.php?page=10&holiday=78&year=2023
https://www.dilovamova.com/index.php?page=10&holiday=396&year=2023
https://www.dilovamova.com/index.php?page=10&holiday=76&year=2023
https://www.dilovamova.com/index.php?page=10&holiday=79&year=2023
https://www.dilovamova.com/index.php?page=10&event=37438
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Всесвітній день цирку. Відзначають в третю суботу квітня. Свято на честь 

циркового мистецтва та культури вперше пройшло в 2010 році. Ці квітневі заходи 

у другий декаді місяця.  

 

День аукціоністів https://www.dilovamova.com/index.php?page=10&event=203142 
 

День гумової терки https://www.dilovamova.com/index.php?page=10&event=203132 

 

День екологічних знань в Україні. Відзначається з 1996 року за ініціативою 

природоохоронних НУО. Ці квітневі заходи у другий декаді місяця.  
 

День кочегара. Відзначається навесні, після закінчення опалювального сезону. 

Робітники збираються в котельні, гасять котли і починають святкувати. Це умовна 

дата. Дату початку та закінчення опалювального сезону вирішують місцеві влади і 

вона не пізніше 30 квітня, якщо середня температура повітря протягом 3 днів була 

вище +8. Ці квітневі заходи у другий декаді місяця.  
 

День лікаря - лаборанта. Міжнародний день фахівця з лабораторної діагностики, 

ще Міжнародний день науки про біомедичні лабораторії. Ці квітневі заходи у 

другий декаді місяця.  
 

Міжнародний день культури. Ці квітневі заходи у другий декаді місяця 

 

16 

Пасха Христова - Великдень 

https://www.dilovamova.com/index.php?page=10&holiday=80&year=2023 

 

1950 років тому (16.04.73) римляни захопили юдейську фортецю Масада. 

Повстання євреїв в Юдеї було придушене. 
 

20 років тому (16.04.2003) підписано Афінський трактат, за яким 10 нових країн 

стали членами ЄС. 
 

Всесвітній день голосу 

https://www.dilovamova.com/index.php?page=10&holiday=936&year=2023 

 

https://www.dilovamova.com/index.php?page=10&event=203142
https://www.dilovamova.com/index.php?page=10&event=203132
https://www.dilovamova.com/index.php?page=10&holiday=80&year=2023
https://www.dilovamova.com/index.php?page=10&holiday=936&year=2023
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Всесвітній день боротьби з дитячим рабством 

https://www.dilovamova.com/index.php?page=10&event=204107 

 

День обізнаності про стрес https://www.dilovamova.com/index.php?page=10&event=203725 

 

17 

85 років тому (17.04.1938) радянська влада розстріляла одних з кращих 

представників кримськотатарської інтелігенції. 
 

55 років тому (17.04.1968) вперше вийшла в ефір телепрограма «У світі тварин». 

 

Всесвітній день боротьби з гемофілією 

https://www.dilovamova.com/index.php?page=10&holiday=410&year=2023 

 

День пожежної охорони 

https://www.dilovamova.com/index.php?page=10&holiday=19&year=2023 

 

День кажана. Деякі види кажанів знаходяться на межі зникнення. Ці квітневі 

заходи у другий декаді місяця.  
 

День травника https://www.dilovamova.com/index.php?page=10&event=204874 
 

18 

375 років тому (18.04.1648) Богдан Хмельницький прибув у Запорізьку Січ із 

закликом до антипольського повстання. 
 

95 років тому (18.04.1928) Максим Горький в «Правді» назвав джаз «музикою 

товстих». 
 

80 років тому (18.04.1943) СРСР заявив, що поляків у Катинському лісі 

розстріляли гестапівці. Як з'ясувалося пізніше, це була цілеспрямована 

дезінформація з метою уникнути ганьби свого військового злочину. 
 

55 років тому (18.04.1968) старий Лондонський міст продається американської 

компанії, яка переправить його, камінь за каменем, з Британії до Арізони, де він 

буде заново побудований. 
 

https://www.dilovamova.com/index.php?page=10&event=204107
https://www.dilovamova.com/index.php?page=10&event=203725
https://www.dilovamova.com/index.php?page=10&holiday=410&year=2023
https://www.dilovamova.com/index.php?page=10&holiday=19&year=2023
https://www.dilovamova.com/index.php?page=10&event=204874
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15 років тому (18.04.2008) групі дослідників з університету Манчестера (США) на 

чолі з Костянтином Новоселовим вдалося створити найменший в світі 

одноелектронний транзистор, сконструйований на основі графенових наноплівок. 
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День пам’яток історії та культури 

https://www.dilovamova.com/index.php?page=10&holiday=749&year=2023 

 

Міжнародний день пам’яток та історичних місць 

https://www.dilovamova.com/index.php?page=10&holiday=77&year=2023 

 

Всесвітній день радіоаматора 

https://www.dilovamova.com/index.php?page=10&event=146785 

 

День «Дай п'ять» https://www.dilovamova.com/index.php?page=10&event=203146 

 

День газетного оглядача https://www.dilovamova.com/index.php?page=10&event=203726 

 

День незалежності власників домашніх тварин 

https://www.dilovamova.com/index.php?page=10&event=203141 

 

Міжнародний день піци. Ці квітневі заходи у другий декаді місяця.  

 

19 

460 років тому (19.04.1563) в Москві почала працювати друкарня Івана 

Федоровича. 
 

240 років тому (19.04.1783) указом Катерини II Крим приєднаний до Росії. Указ 

став підсумком тривалого суперництва Російської та Османської імперій за 

володіння і контроль над плацдармом на півночі Чорного моря. Заручившись в 

1782 році підтримкою Австрії, наступного року Росія окупувала Крим і маніфест 

Катерини II лише закріпив фактичний перехід півострова під владу російської 

корони. 
 

125 років тому (19.04.1898) Конгрес США визнав незалежність Куби і зажадав у 

Іспанії залишити острів. 
 

100 років тому (19.04.1923) відкриття Черкаської музичної школи № 1 імені 

Миколи Лисенка. 
 

80 років тому (19.04.1943) Указом Президії Верховної Ради СРСР введені 

каторжні роботи для «помічників окупантів». 

https://www.dilovamova.com/index.php?page=10&holiday=749&year=2023
https://www.dilovamova.com/index.php?page=10&holiday=77&year=2023
https://www.dilovamova.com/index.php?page=10&event=146785
https://www.dilovamova.com/index.php?page=10&event=203146
https://www.dilovamova.com/index.php?page=10&event=203726
https://www.dilovamova.com/index.php?page=10&event=203141
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80 років тому (19.04.1943) в Варшавському гетто починається повстання, 

викликане початком депортації залишків тамтешнього єврейського населення. 

Німецькі окупанти до 16 травня жорстоко придушили повстання, при цьому 

загинуло більше 14 тис. жителів гетто. 

 

Міжнародний день секретаря  

https://www.dilovamova.com/index.php?page=10&holiday=89&year=2023   

 

День велосипеда https://www.dilovamova.com/index.php?page=10&event=38918 

 

День власників домашніх тварин. Ці квітневі заходи у другий декаді місяця.  
 

День поезії і творчого мислення 

https://www.dilovamova.com/index.php?page=10&event=203145 

 

День проліска або День підсніжника 

https://www.dilovamova.com/index.php?page=10&event=204652 

 

День сушки білизни на мотузці 

https://www.dilovamova.com/index.php?page=10&event=203144 

 

День часнику або Часниковий день 

https://www.dilovamova.com/index.php?page=10&event=203143 

 

Міжнародний день котолюбки 

https://www.dilovamova.com/index.php?page=10&event=204909 

 

20 

370 років тому (20.04.1653) Олівер Кромвель розігнав опозицію в англійському 

парламенті. 

 

21 

Всесвітній день творчості та інноваційної діяльності 

https://www.dilovamova.com/index.php?page=10&holiday=937&year=2023 

 

Всесвітній день міграції риб https://www.dilovamova.com/index.php?page=10&event=202642 

 

День «Бульдоги прекрасні». Так прийнято вважати саме в цей день. Ця порода 

собак пов'язана з азіатським мастифом, який, згідно з історичними записами, жив 

https://www.dilovamova.com/index.php?page=10&holiday=89&year=2023
https://www.dilovamova.com/index.php?page=10&event=38918
https://www.dilovamova.com/index.php?page=10&event=203145
https://www.dilovamova.com/index.php?page=10&event=204652
https://www.dilovamova.com/index.php?page=10&event=203144
https://www.dilovamova.com/index.php?page=10&event=203143
https://www.dilovamova.com/index.php?page=10&event=204909
https://www.dilovamova.com/index.php?page=10&holiday=937&year=2023
https://www.dilovamova.com/index.php?page=10&event=202642
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в Месопотамії вже близько 4000 року до н.е. Ці квітневі заходи у третьої декаді 

місяця.  

 

22 

185 років тому (22.04.1838) вперше пароплав перетнув Атлантичний океан. У нью-

йоркській гавані пришвартувалося англійське судно «Сіріус». На шлях від 

Саутгемптона до Нью-Йорка він витратив 18 днів і 10 годин, і тільки на кілька 

годин випередив конкурента - пароплав Брунеля - «Грейт Вестерн», який вийшов 

в море на чотири дні пізніше. 
 

80 років тому (22.04.1943) Альберт Хофманн робить перше повідомлення про 

галюциногенні властивості ЛСД. 
 

55 років тому (22.04.1968) СРСР, Великобританія і США підписали в Москві 

Угоду про врятування космонавтів, повернення космонавтів, повернення об'єктів, 

запущених в космічний простір. 

 

Всесвітній день Матері-Землі (Міжнародний день Землі) 

https://www.dilovamova.com/index.php?page=10&holiday=82&year=2023  

 

23 

675 років тому (23.04.1348) англійський король Едуард III засновує орден 

Підв'язки. 
 

490 років тому (23.04.1533) Англіканська церква розриває шлюб між Катериною 

Арагонською і англійським королем Генріхом VIII. 
 

110 років тому (23.04.1913) Гідеон Сундбек запатентував застібку-блискавку з 

зубчиками. 
 

110 років тому (23.04.1913) спуск на воду «Аквітанії», єдиного лайнера, який брав 

участь в обох світових війнах. 
 

75 років тому (23.04.1948) ізраїльські війська в ході арабо-ізраїльської війни 

відбили у палестинців морський порт Хайфи. 

https://www.dilovamova.com/index.php?page=10&holiday=82&year=2023
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55 років тому (23.04.1968) перші десяткові монети Британії 5 пенсів і 10 пенсів 

затверджені до підготовки на перехід до десяткової системи. 
 

30 років тому (23.04.1993) в Еритреї під егідою ООН відбувся референдум, в ході 

якого більшість жителів проголосували за незалежність Еритреї від Ефіопії. 
 

Всесвітній день книг і авторського права 

https://www.dilovamova.com/index.php?page=10&holiday=83&year=2023 

 

Всеукраїнський день психолога 

https://www.dilovamova.com/index.php?page=10&holiday=395&year=2023  

 

Всесвітній тиждень безпеки дорожнього руху 

https://www.dilovamova.com/index.php?page=10&event=204116 

 

День «Поговоріть як Шекспір» 

https://www.dilovamova.com/index.php?page=10&event=203158 

 

День водія шкільного автобуса 

https://www.dilovamova.com/index.php?page=10&event=203728 

 

Міжнародний день іспанської мови 

https://www.dilovamova.com/index.php?page=10&event=189072 

 

Міжнародний день англійської мови 

https://www.dilovamova.com/index.php?page=10&event=40324 

 

24 

465 років тому (23.04.1558) королева Шотландії Марія I вийшла заміж за дофіна 

французького Франсуа. Урочиста церемонія відбулася в соборі Паризької 

Богоматері "Notre Dame de Paris». 
 

375років тому (23.04.1648) чотири полки реєстрових козаків повстали проти 

польської влади і перейшли на бік гетьмана Богдана Хмельницького. 
 

190 років тому (23.04.1833) в США запатентована газована вода. 

 

https://www.dilovamova.com/index.php?page=10&holiday=83&year=2023
https://www.dilovamova.com/index.php?page=10&holiday=395&year=2023
https://www.dilovamova.com/index.php?page=10&event=204116
https://www.dilovamova.com/index.php?page=10&event=203158
https://www.dilovamova.com/index.php?page=10&event=203728
https://www.dilovamova.com/index.php?page=10&event=189072
https://www.dilovamova.com/index.php?page=10&event=40324
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105 років тому (23.04.1918) американський експедиційний корпус здійснив 

висадку в Мурманську. 
 

105 років тому (23.04.1918) на таємній нараді з командуванням німецької армії, 

генерал Павло Скоропадський домовився про підтримку німцями повалення 

Центральної Ради. 
 

85 років тому (23.04.1938) на кіноекрани вийшла комедія Григорія Александрова 

«Волга-Волга» з Любов'ю Орловою та Ігорем Ільїнським в головних ролях. 
 

70 років тому (23.04.1953) англійська королева Єлизавета II надала лицарський 

титул Вінстону Черчиллю. 

 

Міжнародний день солідарності молоді 

https://www.dilovamova.com/index.php?page=10&holiday=84&year=2023 

 

Всесвітній тиждень імунізації. Акція спрямована на сприяння використанню 

вакцин для захисту людей різного віку від хвороб. Ці квітневі заходи у третьої 

декаді місяця.  

Нагадаємо, що імунізація щорічно рятує мільйони життів і широко визнана одним 

з найуспішніших і економічно ефективних заходів в області охорони здоров'я. 
 

День водопровідника https://www.dilovamova.com/index.php?page=10&event=203161 

 

День свині в ковдрі чи День сосисок в тісті 

https://www.dilovamova.com/index.php?page=10&event=203159 

 

25 

Всесвітній день боротьби проти малярії 

https://www.dilovamova.com/index.php?page=10&holiday=411&year=2023 

 

Міжнародний День ДНК 

https://www.dilovamova.com/index.php?page=10&holiday=412&year=2023 

 

Всесвітній день пінгвінів https://www.dilovamova.com/index.php?page=10&event=202558 

 

День інформування батьків про можливості позбавлення їх батьківських прав 

https://www.dilovamova.com/index.php?page=10&event=41019 

https://www.dilovamova.com/index.php?page=10&holiday=84&year=2023
https://www.dilovamova.com/index.php?page=10&event=203161
https://www.dilovamova.com/index.php?page=10&event=203159
https://www.dilovamova.com/index.php?page=10&holiday=411&year=2023
https://www.dilovamova.com/index.php?page=10&holiday=412&year=2023
https://www.dilovamova.com/index.php?page=10&event=202558
https://www.dilovamova.com/index.php?page=10&event=41019
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День вдячності перукарям або День перукаря 

https://www.dilovamova.com/index.php?page=10&event=203730 

 

Міжнародний день делегата 

https://www.dilovamova.com/index.php?page=10&event=204482 

 

26 

545 років тому (26.04.1478) під час меси в кафедральному соборі вбили правителя 

Флоренції Джуліано Медічі, однак його брат Лоренцо відбив напад і, очоливши 

війська, придушивши спробу перевороту. 
 

240 років тому (26.04.1783) тринадцятирічний Людвіг ван Бетховен призначений 

музикантом клавішних інструментів придворного оркестру в Бонні. 
 

160 років тому (26.04.1863) в петербурзькому Маріїнському театрі відбулася 

прем'єра опери українського композитора Семена Гулака-Артемовського 

«Запорожець за Дунаєм». Лібрето написав сам Семен Степанович, він же і 

виступив в головній партії хвацького козака-підкаблучника Карася. 
 

100 років тому (26.04.1923) принц Йоркський Альберт одружився на Єлизаветі 

Боус-Лайон. 
 

90 років тому (26.04.1933) в Німеччині створено Гестапо (таємна державна 

поліція), сформована на основі політичного і розвідувального відділів пруської 

поліції. 
 

45 років тому (26.04.1978) почалося будівництво найдовшого в СРСР Північно-

Муйського тунелю. 
 

25 років тому (26.04.1998) в Х'юстоні (США) барбадосец Рон Кінг провів 

наймасовіший в історії сеанс одночасної гри в шашки, зігравши з 385 

супротивниками і вигравши у всіх. 
 

25 років тому (26.04.1998) в ботанічному саду в Міссурі створили найбільший в 

світі букет із 28 801 квітки. 

https://www.dilovamova.com/index.php?page=10&event=203730
https://www.dilovamova.com/index.php?page=10&event=204482
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День джинсів (День деніму) 

https://www.dilovamova.com/index.php?page=10&holiday=950&year=2023 

 

Міжнародний день інтелектуальної власност 

https://www.dilovamova.com/index.php?page=10&holiday=87&year=2023 

 

Міжнародний день пам’яті Чорнобиля 

https://www.dilovamova.com/index.php?page=10&holiday=86&year=2023 

 

Міжнародний день пам’яті жертв радіаційних аварій і катастроф 

(Міжнародний день пам’яті про чорнобильську катастрофу) 

https://www.dilovamova.com/index.php?page=10&holiday=751&year=2023 

 

Міжнародний день собаки-поводиря. Дата на 2023 рік. Проводять в останню 

середу квітня. Ці квітневі заходи у третьої декаді місяця.  

 

27 

250 років тому (27.04.1773) англійський парламент прийняв «чайний акт», який 

дозволив Ост-Індійської компанії, що знаходиться на межі банкрутства, ввезти в 

північноамериканські колонії фактично безмитно півмільйона фунтів чаю. Це 

значно погіршувало становище місцевих оптових купців, вело до монополії 

компанії на американському ринку та викликало акції протесту колоністів. Після 

вжитих Великою Британією жорстоких заходів спалахнула війна за незалежність. 
 

195 років тому (27.04.1828) відкрився Лондонський зоосад. 

 

105 років тому (27.04.1918) вийшов декрет ВЦВК РРФСР про скасування права 

успадкування, який діяв до 22 травня 1922. Грабувати населення більшовиками 

виявилося так просто. 
 

85 років тому (27.04.1938) заарештований фізик Лев Давидович Ландау. 

 

45 років тому (27.04.1978) в Афганістані (не без допомоги СРСР) відбувся 

військовий переворот - убитий президент М. Дауда. Новим керівником країни 

став Нур-Мухаммад Таракі, який проголосив створення Демократичної 

Республіки Афганістан і згодом підписав з Радянським Союзом договір про 

https://www.dilovamova.com/index.php?page=10&holiday=950&year=2023
https://www.dilovamova.com/index.php?page=10&holiday=87&year=2023
https://www.dilovamova.com/index.php?page=10&holiday=86&year=2023
https://www.dilovamova.com/index.php?page=10&holiday=751&year=2023
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взаємодопомогу. Нагадаємо, що СРСР своєю допомогою фізично знищив за 

деякими оцінками більше мільйона афганців. 
 

30 років тому (27.04.1993) в Сінгапурі вперше після 1949 року відбулася зустріч 

представників Китайської Народної Республіки та Китайської Республіки 

(Тайвань) на вищому рівні. 

 

Всесвітній день дизайну 

 

День «Розкажи історію» https://www.dilovamova.com/index.php?page=10&event=203204 

 

День абетки Морзе https://www.dilovamova.com/index.php?page=10&event=203166 

 

День кадровика в Україні або Свято кадрового працівника. Дата приурочена до 

дня, коли в 1993 році Кабмін України прийняв постанову «Про трудові книжки 

працівників» і є неофіційним святом кадрових працівників підприємств. Ці 

квітневі заходи у третьої декаді місяця. 
 

День порятунку жаб або День збереження жаб Ці квітневі заходи у третьої декаді 

місяця.  

 

День пташиного польоту https://www.dilovamova.com/index.php?page=10&event=203165 

 

Міжнародний день дівчат в ІКТ. Відзначають в четвертий четвер квітня. Мета - 

заохочувати та розширювати можливості дівчаток і молодих жінок для вивчення і 

кар'єри в зростаючої області Інформаційно-комунікаційних технологій. Ці 

квітневі заходи у третьої декаді місяця. 

 

28 

460 років тому (28.04.1563) першодрукар Іван Федоров і Петро Мсіславец почали 

друк першої книги. 
 

235 років тому (28.04.1788) Меріленд став 7-м штатом США. 

 

115 років тому (28.04.1908) заснована Всесвітня асоціація есперанто (UEA). 

 

https://www.dilovamova.com/index.php?page=10&event=203204
https://www.dilovamova.com/index.php?page=10&event=203166
https://www.dilovamova.com/index.php?page=10&event=203165
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105 років тому (28.04.1918) командування півмільйонного угрупування австро-

німецьких військ, які зайняли Україну, припинило засідання Центральної Ради, 

яка обговорювала проект конституції УНР. 
 

100 років тому (28.04.1923) в Лондоні відкритий стадіон «Уемблі». 

 

75 років тому (28.04.1948) арабські війська взяли Яффу (Ізраїль). 

 

70 років тому (28.04.1953) через півтора місяці після смерті Сталіна 

заарештований його син Василь, за звинуваченням в «зловживанні службовим 

становищем на посаді командувача ВПС Московського військового округу і за 

розбазарювання державного майна». 
 

55 років тому (28.04.1968) в Нью-Йорку на Бродвеї відбулася прем'єра мюзиклу 

«Волосся». 
 

55 років тому (28.04.1968) на екрани вийшла комедія Леоніда Гайдая «Діамантова 

рука», в головних ролях - Юрій Нікулін, Анатолій Папанов, Андрій 

Миронов, Нонна Мордюкова, Ніна Гребєшков, Світлана Світлична. 
 

Всесвітній день охорони праці 

https://www.dilovamova.com/index.php?page=10&holiday=88&year=2023 

 

День біологічного годинника 

https://www.dilovamova.com/index.php?page=10&event=203206 

 

День читання великої поезії. Ці квітневі заходи у третьої декаді місяця.  

 

29 

375 років тому (29.04.1648) почалася битва під Жовтими Водами. 

 

160 років тому (29.04.1863) в Російській імперії скасовані тілесні покарання і 

таврування за рішенням судуУ 1918 році на Хліборобському конгресі в Києві за 

активної підтримки німецького командування гетьманом України було обрано 

Павла Скоропадського. 
 

100 років тому (29.04.1923) в СРСР заснований спортивний клуб ЦСКА. 

 

https://www.dilovamova.com/index.php?page=10&holiday=88&year=2023
https://www.dilovamova.com/index.php?page=10&event=203206
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90 років тому (29.04.1933) при ЦК ВКП(б) створена Центральна комісія з чищення 

партії - один з ключових елементів репресивної системи Сталіна. 

 

День пам’яті всіх жертв застосування хімічної зброї 

https://www.dilovamova.com/index.php?page=10&holiday=508&year=2023  

 

Міжнародний день астрономії 

https://www.dilovamova.com/index.php?page=10&holiday=81&year=2023 

 

Міжнародний день танцю 

https://www.dilovamova.com/index.php?page=10&holiday=90&year=2023 

 

Всесвітній день бажань. Ці квітневі заходи у третьої декаді місяця.  
 

Всесвітній день ветеринара 

https://www.dilovamova.com/index.php?page=10&event=203780 

 

Всеукраїнський день футболу або День футболіста 

https://www.dilovamova.com/index.php?page=10&event=204881 

 

День застібки-блискавки https://www.dilovamova.com/index.php?page=10&event=203169 

 

День народження Всесвітнього фонду дикої природи. Дата заснування World 

Wildlife Fund 29 квітня 1961, Морж, Швейцарія. Ці квітневі заходи у третьої 

декаді місяця.  
 

Міжнародний день настільних ігор. Відзначають в останню суботу квітня. Ці 

квітневі заходи у третьої декаді місяця.  

 

30 

105 років тому (30.04.1918) Микола Василенко призначений отаманом (Головою 

Ради Міністрів) гетьмана Скоропадського. 
 

105 років тому (30.04.1918 ) за участю німців проголошено створення Кримської 

Республіки. 

 

Всесвітній день поріднених міст 

https://www.dilovamova.com/index.php?page=10&holiday=85&year=2023 

 

https://www.dilovamova.com/index.php?page=10&holiday=508&year=2023
https://www.dilovamova.com/index.php?page=10&holiday=81&year=2023
https://www.dilovamova.com/index.php?page=10&holiday=90&year=2023
https://www.dilovamova.com/index.php?page=10&event=203780
https://www.dilovamova.com/index.php?page=10&event=204881
https://www.dilovamova.com/index.php?page=10&event=203169
https://www.dilovamova.com/index.php?page=10&holiday=85&year=2023
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День прикордонника 

https://www.dilovamova.com/index.php?page=10&holiday=118&year=2023 

 

Міжнародний день джазу 

https://www.dilovamova.com/index.php?page=10&holiday=509&year=2023  

 

День зачіски. Ці квітневі заходи у третьої декаді місяця.  

https://www.dilovamova.com/index.php?page=10&holiday=118&year=2023
https://www.dilovamova.com/index.php?page=10&holiday=509&year=2023
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ТРАВЕНЬ 2023 

СВЯТА ТА ДНІ ПАМ’ЯТІ 

255 років тому (Травень 1768) розпочалося козацько-селянське повстання 

«Коліївщина». 
 

105 років (Травень 1918) Черкаському обласному краєзнавчому музею. 

 

70 років тому (Травень 1953) у Черкаському педагогічному інститул створено 

ансамбль танцю «Черкащанка». 

 

1 

Весняна декада спостереженя за птахами 1-10 травня. 

https://www.dilovamova.com/index.php?page=10&event=204657 

 

270 років тому (01.05.1753) публікація роботи «Species Plantarum» (види рослин) 

Карла Ліннея. Ця дата вважається підставою ботанічної номенклатури. 
 

80 років тому (01.05.1943) німецькі нацисти роблять масове вбивство 9000 євреїв з 

гетто в Бродах на Львівщині. 
 

75 років тому (01.05.1948) не без активної участі СРСР оголошено про створення 

Народно-Демократичної Республіки Корея (Північна Корея). 

 

Свято Весни і Праці та Міжнародний день солідарності трудящих 

https://www.dilovamova.com/index.php?page=10&holiday=91&year=2023 

 

День Матері Гуски https://www.dilovamova.com/index.php?page=10&event=203212 

 

День захисту носорога https://www.dilovamova.com/index.php?page=10&event=203214 

 

День обізнаності про лікувальний масаж або День масажу 

https://www.dilovamova.com/index.php?page=10&event=204670 

 

Міжнародний день соняшнику  

https://www.dilovamova.com/index.php?page=10&event=43111 

 

https://www.dilovamova.com/index.php?page=10&event=204657
https://www.dilovamova.com/index.php?page=10&holiday=91&year=2023
https://www.dilovamova.com/index.php?page=10&event=203212
https://www.dilovamova.com/index.php?page=10&event=203214
https://www.dilovamova.com/index.php?page=10&event=204670
https://www.dilovamova.com/index.php?page=10&event=43111
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Місяць відповідального опікуна тварин 

https://www.dilovamova.com/index.php?page=10&event=204667 

 

2 

Всесвітній день тунця 

https://www.dilovamova.com/index.php?page=10&holiday=776&year=2023 

 

Всесвітній день скрапбукінгу 

https://www.dilovamova.com/index.php?page=10&event=204137 

 

День немовляти https://www.dilovamova.com/index.php?page=10&event=203215 
 

День тхора https://www.dilovamova.com/index.php?page=10&event=203152 

 

3 

240 років тому (03.05.1783) російська імператриця Катерина II заборонила своїм 

указом селянам Лівобережної України та Слобожанщини переселятися з місць 

останньої ревізії. Відбулося фактичне закріпачення селян цих областей. 

 

Всесвітній день свободи преси 

https://www.dilovamova.com/index.php?page=10&holiday=92&year=2023 

 

День Сонця https://www.dilovamova.com/index.php?page=10&holiday=93&year=2023 
 

День кондитера https://www.dilovamova.com/index.php?page=10&holiday=466&year=2023 

 

День взуття різного кольору 

https://www.dilovamova.com/index.php?page=10&event=203388 

 

День старого килимка https://www.dilovamova.com/index.php?page=10&event=203387 

 

4 

185 років тому (04.05.1838) діячі культури викупили з кріпосної неволі 

(російського варіанту рабства) Тараса Шевченка. 
 

175 років тому (04.05.1848) відкрилися Установчі збори Франції. 

 

https://www.dilovamova.com/index.php?page=10&event=204667
https://www.dilovamova.com/index.php?page=10&holiday=776&year=2023
https://www.dilovamova.com/index.php?page=10&event=204137
https://www.dilovamova.com/index.php?page=10&event=203215
https://www.dilovamova.com/index.php?page=10&event=203152
https://www.dilovamova.com/index.php?page=10&holiday=92&year=2023
https://www.dilovamova.com/index.php?page=10&holiday=93&year=2023
https://www.dilovamova.com/index.php?page=10&holiday=466&year=2023
https://www.dilovamova.com/index.php?page=10&event=203388
https://www.dilovamova.com/index.php?page=10&event=203387
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145 років тому (04.05.1878) в будівлі оперного театру Томас Алва Едісон вперше 

продемонстрував винайдений ним фонограф. 

 

Міжнародний день пожежників 

https://www.dilovamova.com/index.php?page=10&holiday=938&year=2023 

 

Всесвітній день паролів https://www.dilovamova.com/index.php?page=10&event=203384 

 

Всесвітній день щедрості https://www.dilovamova.com/index.php?page=10&event=44240 

 

День невисоких людей https://www.dilovamova.com/index.php?page=10&event=203391 

 

День об'єднання рук https://www.dilovamova.com/index.php?page=10&event=203390 

 

5 

130 років тому (05.05.1893) в с. Шлаку на Сокальщині в приміщенні першого 

монастиря Сестер Служебниць Непорочної Діви Марії був заснований перший в 

Галичині дитячий сад. 
 

40 років тому (05.05.1983) спеціальна комісія встановила, що скандальні 

«щоденники Гітлера», які публікувалися в журналі «Штерн», є фальшивкою. 
 

35 років тому (05.05.1988) перша телетрансляція з вершини Еверест. 

 

Всесвітній день акушерки 

https://www.dilovamova.com/index.php?page=10&holiday=413&year=2023 

 

Міжнародний день боротьби за права інвалідів 

https://www.dilovamova.com/index.php?page=10&holiday=94&year=2023 

 

Всесвітній день гігієни рук https://www.dilovamova.com/index.php?page=10&event=202465 

 

Всесвітній день легеневої гіпертонії 

https://www.dilovamova.com/index.php?page=10&event=202512 

 

День 5.25" дискети https://www.dilovamova.com/index.php?page=10&event=205316 

 

День Рада Європи або День Європи 

https://www.dilovamova.com/index.php?page=10&event=44575 

 

День карикатуристів https://www.dilovamova.com/index.php?page=10&event=203385 

https://www.dilovamova.com/index.php?page=10&holiday=938&year=2023
https://www.dilovamova.com/index.php?page=10&event=203384
https://www.dilovamova.com/index.php?page=10&event=44240
https://www.dilovamova.com/index.php?page=10&event=203391
https://www.dilovamova.com/index.php?page=10&event=203390
https://www.dilovamova.com/index.php?page=10&holiday=413&year=2023
https://www.dilovamova.com/index.php?page=10&holiday=94&year=2023
https://www.dilovamova.com/index.php?page=10&event=202465
https://www.dilovamova.com/index.php?page=10&event=202512
https://www.dilovamova.com/index.php?page=10&event=205316
https://www.dilovamova.com/index.php?page=10&event=44575
https://www.dilovamova.com/index.php?page=10&event=203385
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Міжнародний день миття рук  

https://www.dilovamova.com/index.php?page=10&event=204142 

 

6 

190 років тому (06.05.1833) в США зроблено перший сталевий плуг. До цього 

вони були з дерева. 
 

170 років тому (06.05.1953) американський хірург Джон Гіббон першим успішно 

застосував «штучне серце-легені». 
 

55 років тому (06.05.1968) в зв'язку з вуличними боями в Парижі французька влада 

закрила університет Сорбонна. 

 

День міста Львів https://www.dilovamova.com/index.php?page=10&holiday=370&year=2023 

 

Міжнародний день без дієт 

https://www.dilovamova.com/index.php?page=10&holiday=939&year=2023 

 

Всесвітній день садівництва https://www.dilovamova.com/index.php?page=10&event=203383 

 

День без домашніх завдань. Неофіційне свято школярів і вчителів. Ці травневі 

заходи у першій декаді місяця.  
 

День безкоштовних коміксів https://www.dilovamova.com/index.php?page=10&event=203389 

 

День піхоти в Україні https://www.dilovamova.com/index.php?page=10&event=203827 

 

День розмальовки https://www.dilovamova.com/index.php?page=10&event=204144 

 

7 

360 років тому (07.05.1663) у центрі Лондона відкрився Королівський театр. Через 

дев'ять років будівля згоріла, але була заново відбудована на колишньому місці, 

на Друрі-Лейн. Нині - це найстаріший театр Англії. 

 

День міста Івано-Франківськ 

https://www.dilovamova.com/index.php?page=10&holiday=366&year=2023 

 

День радіо https://www.dilovamova.com/index.php?page=10&holiday=95&year=2023 

https://www.dilovamova.com/index.php?page=10&event=204142
https://www.dilovamova.com/index.php?page=10&holiday=370&year=2023
https://www.dilovamova.com/index.php?page=10&holiday=939&year=2023
https://www.dilovamova.com/index.php?page=10&event=203383
https://www.dilovamova.com/index.php?page=10&event=203389
https://www.dilovamova.com/index.php?page=10&event=203827
https://www.dilovamova.com/index.php?page=10&event=204144
https://www.dilovamova.com/index.php?page=10&holiday=366&year=2023
https://www.dilovamova.com/index.php?page=10&holiday=95&year=2023
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Всесвітній день сміху https://www.dilovamova.com/index.php?page=10&event=203386 

 

Всесвітній день торта https://www.dilovamova.com/index.php?page=10&event=205053 

 

День фізика https://www.dilovamova.com/index.php?page=10&event=204692 

 

8 

310 років тому (08.05.1713) указом Петра I столиця Московського царства 

перенесена з Москви у Санкт-Петербург. 
 

250 років тому (08.05.1773) у збройній сутичці з турками вбили правителя Єгипту 

мамлюка Алі Бея (абхаза за походженням). 
 

125 років тому (08.05.1898) завершилося одиночне кругосвітнє плавання Джошуа 

Слокама на шлюпі «Спрей». 
 

120 років тому (08.05.1903) перший справжній дирижабль «Лебодь» здійснив свій 

перший політ на 37 км. 
 

90 років тому (08.05.1933) Махатма Ганді почав голодний страйк проти 

британського панування в Індії. 
 

80 років тому (08.05.1943) закінчилося повстання Варшавського гетто. 

 

70 років тому (08.05.1953) перший французький конвертоплан Сюд-Уест SO 1310 

«Фарфаде» здійснив перший політ як вертоліт. 

 

День Перемоги над нацизмом у Другій світовій війні  

https://www.dilovamova.com/index.php?page=10&holiday=98&year=2023   

 

День пам’яті та примирення в Україні 

https://www.dilovamova.com/index.php?page=10&holiday=666&year=2023 

 

Дні пам’яті та примирення, присвячені пам’яті жертв Другої світової війни 

https://www.dilovamova.com/index.php?page=10&holiday=96&year=2023 

 

Міжнародний день Червоного Хреста і Червоного Півмісяця 

https://www.dilovamova.com/index.php?page=10&holiday=97&year=2023 

https://www.dilovamova.com/index.php?page=10&event=203386
https://www.dilovamova.com/index.php?page=10&event=205053
https://www.dilovamova.com/index.php?page=10&event=204692
https://www.dilovamova.com/index.php?page=10&holiday=98&year=2023
https://www.dilovamova.com/index.php?page=10&holiday=666&year=2023
https://www.dilovamova.com/index.php?page=10&holiday=96&year=2023
https://www.dilovamova.com/index.php?page=10&holiday=97&year=2023
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Всесвітній день меланоми https://www.dilovamova.com/index.php?page=10&event=202518 

 

День ірису https://www.dilovamova.com/index.php?page=10&event=203219 

 

День без шкарпеток https://www.dilovamova.com/index.php?page=10&event=203181 

 

12 

30 років тому (12.05.1993) Естонію прийняли до Ради Європи. 
 

Всесвітній день медичних сестер 

https://www.dilovamova.com/index.php?page=10&holiday=100&year=2023 

 

Міжнародний день запобігання синдрому хронічної втоми 

https://www.dilovamova.com/index.php?page=10&holiday=942&year=2023 

 

Україна стала членом ЮНЕСКО 

https://www.dilovamova.com/index.php?page=10&holiday=761&year=2023  

 

День одометра або спідометра 

https://www.dilovamova.com/index.php?page=10&event=203399 

 

Міжнародний день поінформованості про хронічні імунологічні і неврологічні 

захворювання https://www.dilovamova.com/index.php?page=10&event=202466 

 

13 

110 років тому (13.05.1913) відбувся політ першого в світі 4-моторного літака 

«Російський витязь» конструкції киянина Ігоря Сікорського. Вага літака - близько 

5 тонн - була вчетверо більшою вагою найбільшого на той час аероплана. 
 

105 років тому (13.05.1918) в США надруковані поштові марки з перевернутим 

зображенням літаків, які стали колекційною рідкістю. 
 

105 років тому (13.05.1918) радянському Наркомату продовольства надані 

надзвичайні повноваження для реквізиції продуктів у селян, просто «узаконеного 

грабежу». 

 

60 років тому (13.05.1963) Кувейт став сто одинадцятою державою, прийнятою до 

ООН. 
 

https://www.dilovamova.com/index.php?page=10&event=202518
https://www.dilovamova.com/index.php?page=10&event=203219
https://www.dilovamova.com/index.php?page=10&event=203181
https://www.dilovamova.com/index.php?page=10&holiday=100&year=2023
https://www.dilovamova.com/index.php?page=10&holiday=942&year=2023
https://www.dilovamova.com/index.php?page=10&holiday=761&year=2023
https://www.dilovamova.com/index.php?page=10&event=203399
https://www.dilovamova.com/index.php?page=10&event=202466
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Всесвітній день мігруючих птахів 

https://www.dilovamova.com/index.php?page=10&holiday=510&year=2023 

 

Всесвітній день справедливої торгівлі 

https://www.dilovamova.com/index.php?page=10&event=204151 

 

Всесвітній день техніки для майбутнього. Ці травневі заходи у другий декаді 

місяця.  

 

14 

170 років тому (14.05.1853) в США запатентували згущене молоко. 
 

День матері в Україні 

https://www.dilovamova.com/index.php?page=10&holiday=99&year=2023 

 

День пам’яті українців, які рятували євреїв 

https://www.dilovamova.com/index.php?page=10&event=204883 

 

День танцю маленьких каченят 

https://www.dilovamova.com/index.php?page=10&event=203220 

 

Міжнародний день чихуахуа 

https://www.dilovamova.com/index.php?page=10&event=204929 

 

15 

175 років тому (15.05.1848) з цього дня, відповідно до закону австрійського 

імператора Фердинанда I від 17 квітня 1848, скасовувалися селянські повинності в 

Галичині (селянська реформа 1848). 

 

Міжнародний день захисту клімату 

https://www.dilovamova.com/index.php?page=10&holiday=383&year=2023 

 

Міжнародний день сім’ї 

https://www.dilovamova.com/index.php?page=10&holiday=101&year=2023 

 

День нейлонової панчохи https://www.dilovamova.com/index.php?page=10&event=203381 

 

День солом'яного бриля https://www.dilovamova.com/index.php?page=10&event=203382  

 

https://www.dilovamova.com/index.php?page=10&holiday=510&year=2023
https://www.dilovamova.com/index.php?page=10&event=204151
https://www.dilovamova.com/index.php?page=10&holiday=99&year=2023
https://www.dilovamova.com/index.php?page=10&event=204883
https://www.dilovamova.com/index.php?page=10&event=203220
https://www.dilovamova.com/index.php?page=10&event=204929
https://www.dilovamova.com/index.php?page=10&holiday=383&year=2023
https://www.dilovamova.com/index.php?page=10&holiday=101&year=2023
https://www.dilovamova.com/index.php?page=10&event=203381
https://www.dilovamova.com/index.php?page=10&event=203382
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17 

305 років тому (17.05.1718) британський юрист Джеймс Пакл запатентував 

перший у світі кулемет. 
 

140 років тому (17.05.1883) відбулася прем'єра в США шоу «Дикий Захід»У 1918 

році в Сибіру повстав чехословацький корпус, початок громадянської війни в 

Росії. 
 

95 років тому (17.05.1928) Муссоліні створив в Італії службу доріг для будівництва 

перших в світі швидкісних автострад. 
 

45 років тому (17.05.1978) швейцарська поліція в Лозанні знайшла останки Чарлі 

Чапліна, викрадені з могили за 11 тижнів до цього. 

 

Всесвітній день інформаційної спільноти 

https://www.dilovamova.com/index.php?page=10&holiday=104&year=2023 

 

Всесвітній день боротьби з артеріальною гіпертонією 

https://www.dilovamova.com/index.php?page=10&holiday=414&year=2023 

 

День пульмонолога https://www.dilovamova.com/index.php?page=10&holiday=416&year=2023 

 

Всесвітній день електрозв'язку та інформаційного суспільства. Раніше 

«Всесвітній день інформаційного суспільства», Міжнародний день 

телекомунікацій. Ці травневі заходи у другий декаді місяця.  
 

День горіха https://www.dilovamova.com/index.php?page=10&event=203378 

 

18 

270 років тому (18.05.1753) указом імператриці Єлизавети створено перший в Росії 

Державний банк. 
 

175 років тому (18.05.1848) у Франкфурті на Майні відкрився перший 

загальногерманський парламент. 
 

135 років тому (18.05.1888) в США вперше продемонстрована перша грамофонна 

пластинка. 

https://www.dilovamova.com/index.php?page=10&holiday=104&year=2023
https://www.dilovamova.com/index.php?page=10&holiday=414&year=2023
https://www.dilovamova.com/index.php?page=10&holiday=416&year=2023
https://www.dilovamova.com/index.php?page=10&event=203378
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95 років тому (18.05.1928) почався розгляд «Шахтинської справи» про 

антирадянську змову інженерів Донбасу. 
 

70 років тому (18.05.1953) американська льотчиця Жаклін Кокран стала першою в 

світі жінкою, що подолала на літаку звуковий бар'єр. 

 

День боротьби за права кримськотатарського народу 

https://www.dilovamova.com/index.php?page=10&holiday=650&year=2023 

 

День вишиванки https://www.dilovamova.com/index.php?page=10&holiday=667&year=2023 

 

Всесвітній день вишиванки https://www.dilovamova.com/index.php?page=10&event=204431 

 

День скорботи і пам’яті жертв депортації кримськотатарського народу 

https://www.dilovamova.com/index.php?page=10&holiday=649&year=2023 

Міжнародний день музеїв 

https://www.dilovamova.com/index.php?page=10&holiday=105&year=2023 

 

День навчитися плавати https://www.dilovamova.com/index.php?page=10&event=203406 

 

День резервіста України https://www.dilovamova.com/index.php?page=10&event=204559 

 

Міжнародний день вакцини проти ВІЛ 

https://www.dilovamova.com/index.php?page=10&event=49287 

 

19 

455 років тому (19.05.1568) англійська королева Єлизавета I наказала заточити у 

в'язницю колишню шотландську королеву Марію Стюарт, яка пред'явила свої 

права на англійський престол. 

 

День боротьби з гепатитом  

https://www.dilovamova.com/index.php?page=10&holiday=417&year=2023  

 

Всесвітній день сімейного лікаря 

https://www.dilovamova.com/index.php?page=10&event=204622 

 

День блокноту або День записної книжки 

https://www.dilovamova.com/index.php?page=10&event=203222 

 

https://www.dilovamova.com/index.php?page=10&holiday=650&year=2023
https://www.dilovamova.com/index.php?page=10&holiday=667&year=2023
https://www.dilovamova.com/index.php?page=10&event=204431
https://www.dilovamova.com/index.php?page=10&holiday=649&year=2023
https://www.dilovamova.com/index.php?page=10&holiday=105&year=2023
https://www.dilovamova.com/index.php?page=10&event=203406
https://www.dilovamova.com/index.php?page=10&event=204559
https://www.dilovamova.com/index.php?page=10&event=49287
https://www.dilovamova.com/index.php?page=10&holiday=417&year=2023
https://www.dilovamova.com/index.php?page=10&event=204622
https://www.dilovamova.com/index.php?page=10&event=203222
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День зникаючих видів https://www.dilovamova.com/index.php?page=10&event=202643 

 

День сімейної медицини в Україні 

https://www.dilovamova.com/index.php?page=10&event=205096 

 

День травневого сонця https://www.dilovamova.com/index.php?page=10&event=203408 

 

Міжнародний день віртуальних помічників 

https://www.dilovamova.com/index.php?page=10&event=203735 

 

20 

525 років тому (20.05.1498) португальський мореплавець Васко да Гама досяг 

Індії. 
 

150 років тому (20.05.1873) Леві Штраус випустив на ринок блакитні джинси. 
 

Всесвітній день метролога 

https://www.dilovamova.com/index.php?page=10&holiday=107&year=2023 

 

Всесвітній день травматолога 

https://www.dilovamova.com/index.php?page=10&holiday=418&year=2023  

 

День Європи в Україні 

https://www.dilovamova.com/index.php?page=10&holiday=102&year=2023  

 

День банківських працівників України 

https://www.dilovamova.com/index.php?page=10&holiday=108&year=2023 

 

День науки в Україні 

https://www.dilovamova.com/index.php?page=10&holiday=103&year=2023  

 

Європейський день моря https://www.dilovamova.com/index.php?page=10&event=49980 

 

Всесвітній день бджіл https://www.dilovamova.com/index.php?page=10&event=203893 

 

Всесвітній день віскі https://www.dilovamova.com/index.php?page=10&event=202741 

 

Всесвітній день скандинавської ходьби 

https://www.dilovamova.com/index.php?page=10&event=204570 

Всесвітній день собак. Відзначають в третю суботу травня. Ці травневі заходи у 

другий декаді місяця. 
 

https://www.dilovamova.com/index.php?page=10&event=202643
https://www.dilovamova.com/index.php?page=10&event=205096
https://www.dilovamova.com/index.php?page=10&event=203408
https://www.dilovamova.com/index.php?page=10&event=203735
https://www.dilovamova.com/index.php?page=10&holiday=107&year=2023
https://www.dilovamova.com/index.php?page=10&holiday=418&year=2023
https://www.dilovamova.com/index.php?page=10&holiday=102&year=2023
https://www.dilovamova.com/index.php?page=10&holiday=108&year=2023
https://www.dilovamova.com/index.php?page=10&holiday=103&year=2023
https://www.dilovamova.com/index.php?page=10&event=49980
https://www.dilovamova.com/index.php?page=10&event=203893
https://www.dilovamova.com/index.php?page=10&event=202741
https://www.dilovamova.com/index.php?page=10&event=204570
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День ресторану у травні https://www.dilovamova.com/index.php?page=10&event=203119 

 

21 

530 років тому (21.05.1503) Христофор Колумб відкрив Кайманові острови. 

 

95 років тому (21.05.1928) Уолт Дісней отримав патент на монопольне 

використання образу Міккі Мауса 

 

Всесвітній день культурного різноманіття в ім’я діалогу та розвитку 

https://www.dilovamova.com/index.php?page=10&holiday=109&year=2023 

 

День пам’яті жертв політичних репресій 

https://www.dilovamova.com/index.php?page=10&holiday=385&year=2023 

 

День пам’яті померлих від СНІДу 

https://www.dilovamova.com/index.php?page=10&holiday=415&year=2023 

 

Міжнародний день чаю 

https://www.dilovamova.com/index.php?page=10&holiday=454&year=2023 

 

День пам'ятки https://www.dilovamova.com/index.php?page=10&event=203411 

 

22 

День літнього Миколая 
 

5 років тому (22.05.2018) вчені з Університету Пердью (Purdue) і Китайської 

академії наук повідомляють про використання CRISPR-Cas9 для розробки 

модифікованого рису, врожайність якого на 25-31% більше, ніж у традиційних 

сортів. 

 

Міжнародний день біологічного різноманіття 

https://www.dilovamova.com/index.php?page=10&holiday=111&year=2023 

 

День покупки музичного інструменту 

https://www.dilovamova.com/index.php?page=10&event=203412 

 

23 

https://www.dilovamova.com/index.php?page=10&event=203119
https://www.dilovamova.com/index.php?page=10&holiday=109&year=2023
https://www.dilovamova.com/index.php?page=10&holiday=385&year=2023
https://www.dilovamova.com/index.php?page=10&holiday=415&year=2023
https://www.dilovamova.com/index.php?page=10&holiday=454&year=2023
https://www.dilovamova.com/index.php?page=10&event=203411
https://www.dilovamova.com/index.php?page=10&holiday=111&year=2023
https://www.dilovamova.com/index.php?page=10&event=203412
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70 років тому (23.05.1953) протягом 48 годин в Литовської РСР арештовані і 

депортовані майже 37 тис. селян, котрі вступили в колгоспи. 

 

День морської піхоти України 

https://www.dilovamova.com/index.php?page=10&holiday=654&year=2023 

 

День Героїв в Україні https://www.dilovamova.com/index.php?page=10&event=190772  

 

Всесвітній день черепахи https://www.dilovamova.com/index.php?page=10&event=51030 

 

День головного треку https://www.dilovamova.com/index.php?page=10&event=203414 

 

День щасливої монетки https://www.dilovamova.com/index.php?page=10&event=203413 

 

24 

Європейський День Парків 

https://www.dilovamova.com/index.php?page=10&holiday=114&year=2023 

День слов’янської писемності і культури 

https://www.dilovamova.com/index.php?page=10&holiday=113&year=2023 

 

25 

Вознесіння Господнє 

https://www.dilovamova.com/index.php?page=10&holiday=117&year=2023 

 

День філолога https://www.dilovamova.com/index.php?page=10&holiday=474&year=2023 

 

Всесвітній день щитовидної залози 

https://www.dilovamova.com/index.php?page=10&event=204586 

 

Міжнародний день степу https://www.dilovamova.com/index.php?page=10&event=204636 

 

26 

930 років тому (26.05.1093) в день Вознесіння половці розбили російське військо в 

битві на річці Стугна. 
 

375 років тому (26.05.1648) У балці Горіхова Діброва біля Корсуня козацько-

татарські загони Богдана Хмельницького і Тугай-бея вщент розбили польське 

військо гетьмана коронного Миколая Потоцького, який разом зі свої заступником 

https://www.dilovamova.com/index.php?page=10&holiday=654&year=2023
https://www.dilovamova.com/index.php?page=10&event=190772
https://www.dilovamova.com/index.php?page=10&event=51030
https://www.dilovamova.com/index.php?page=10&event=203414
https://www.dilovamova.com/index.php?page=10&event=203413
https://www.dilovamova.com/index.php?page=10&holiday=114&year=2023
https://www.dilovamova.com/index.php?page=10&holiday=113&year=2023
https://www.dilovamova.com/index.php?page=10&holiday=117&year=2023
https://www.dilovamova.com/index.php?page=10&holiday=474&year=2023
https://www.dilovamova.com/index.php?page=10&event=204586
https://www.dilovamova.com/index.php?page=10&event=204636
https://www.jnsm.com.ua/cgi-bin/m/td.pl?Year=1648
https://www.jnsm.com.ua/h/0526V/
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Марціном Калиновським і кількома десятками вельмож був узятий у полон. Ця 

перемога відкрила козакам шлях на Білу Церкву, яка стала центром повстання, що 

охопило Київщину та Поділля. 
 

85 років тому (26.05.1938) в місті Вольфсбург Адольф Гітлер особисто заклав 

перший камінь під новобудову першого заводу «Фольксваген». 
 

70 років тому (26.05.1953) почалося Норильське повстання (виступ ув'язнених 

ГУЛАГу), яке підняли українці. Найбільше повстання в історії ГУЛАГу. 

 

27 

270 років тому (27.05.1753) завершено будівництво Андріївської церкви в Києві. 

 

90 років тому (27.05.1933) відбулася прем'єра мультфільму Уолта Діснея «Троє 

поросят». 
 

50 років тому (27.05.1973) СРСР приєднався до Всесвітньої конвенції з 

авторського права, прийнятої в Женеві в 1952. 

 

День працівників видавництв, поліграфії і книгорозповсюдження України 

https://www.dilovamova.com/index.php?page=10&holiday=122&year=2023 

 

Всесвітній день інтер'єру і День дизайнера інтер'єрів 

https://www.dilovamova.com/index.php?page=10&event=204672  

 

День захисту від Сонця https://www.dilovamova.com/index.php?page=10&event=203417 

 

День целофанової стрічки https://www.dilovamova.com/index.php?page=10&event=203154 

 

28 

Трійця або День Святої Трійці або П'ятидесятниця. Традиція західно-

християнських Церков. Ці травневі заходи у третьої декаді місяця.  

 

105 років тому (28.05.1918) Вірменія і Азербайджан проголосили державну 

незалежність. 
 

https://www.dilovamova.com/index.php?page=10&holiday=122&year=2023
https://www.dilovamova.com/index.php?page=10&event=204672
https://www.dilovamova.com/index.php?page=10&event=203417
https://www.dilovamova.com/index.php?page=10&event=203154


153 

105 років тому (28.05.1918) Володимир Ленін підписав декрет про створення 

прикордонної охорони в РРФСР. 
 

100 років тому (28.05.1923) генеральний прокурор США оголосив, що жінки 

мають право носити штани де завгодно і коли їм це заманеться. 

 

День міста Київ https://www.dilovamova.com/index.php?page=10&holiday=367&year=2023 

 

День хіміка https://www.dilovamova.com/index.php?page=10&holiday=125&year=2023  

 

Всеукраїнський день краєзнавства 

https://www.dilovamova.com/index.php?page=10&event=205146 

 

Міжнародний день дій за здоров'я жінок 

https://www.dilovamova.com/index.php?page=10&event=204177 

 

Міжнародний день дій з охорони жіночого здоров'я або Міжнародний день 

здоров'я жінок https://www.dilovamova.com/index.php?page=10&event=14956 

 

29 

570 років тому (29.05.1453) османська армія під проводом султана Мехмеда II 

захопила Константинополь. 
 

285 років тому (29.05.1738) в Петербурзі видано імператорський указ про 

повернення козаків та посполитих, які втекли в Гетьманщину і в Російську 

імперію, на території Слобідської України. 
 

95 років тому (29.05.1928) Фріц фон Опель на експериментальному автомобілі 

власної конструкції подолав рубіж швидкості 200 км/ч. 
 

70 років тому (29.05.1953) людина вперше подолала найвищу точку планети - 

вершину Джомолунгми (8848 м). На неї піднялися новозеландець Едмунд 

Персіваль Гілларі і шерп Норгей Тенцинг. 

 

30 років тому (29.05.1993) в селі Медведівка Чигиринського району відкрито 

пам'ятник Максиму Залізняку, ватажку селянсько-козацького повстання 

«Коліївщина» 1768 року. 

https://www.dilovamova.com/index.php?page=10&holiday=367&year=2023
https://www.dilovamova.com/index.php?page=10&holiday=125&year=2023
https://www.dilovamova.com/index.php?page=10&event=205146
https://www.dilovamova.com/index.php?page=10&event=204177
https://www.dilovamova.com/index.php?page=10&event=14956
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Міжнародний день миротворців ООН 

https://www.dilovamova.com/index.php?page=10&holiday=119&year=2023 

 

День компосту https://www.dilovamova.com/index.php?page=10&event=203418 

 

Духів день. У західно християнської традиції відзначається на наступний день після 

П'ятидесятниці. Ці травневі заходи у третьої декаді місяця.  

 

30 

110 років тому (30.05.1913) в Лондоні між Балканською коаліцією (Болгарське 

царство, Королівство Сербія, Чорногорія і Королівство Греція) і Османською 

імперією підписаний мирний договір, який завершив першу Балканську війну. 
 

100 років тому (30.05.1923) в Празі засновано Українське історико-філологічне 

товариство на чолі з Дмитром Антоновичем. 

 

Всесвітній день боротьби проти астми і алергії 

https://www.dilovamova.com/index.php?page=10&holiday=420&year=2023 

 

День жіночої емансипації (День емансіпе) 

https://www.dilovamova.com/index.php?page=10&holiday=121&year=2023 

 

День «Полий квіти» https://www.dilovamova.com/index.php?page=10&event=203421 

 

День степу в Україні https://www.dilovamova.com/index.php?page=10&event=204637 

 

Міжнародний день обіймів вашої кішки 

https://www.dilovamova.com/index.php?page=10&event=203790  

 

31 

800 років тому (31.05.1223) монгольські війська під командуванням Субедея і 

Джебе перемогли російсько-половецькі сили в битві на річці Калці. 
 

155 років тому (31.05.1868) в Парижі відбулися перші велосипедні гонки. 

 

105 років тому (31.05.1918 ) в радянській Росії введено спільне навчання школярів 

і школярок. 
 

https://www.dilovamova.com/index.php?page=10&holiday=119&year=2023
https://www.dilovamova.com/index.php?page=10&event=203418
https://www.dilovamova.com/index.php?page=10&holiday=420&year=2023
https://www.dilovamova.com/index.php?page=10&holiday=121&year=2023
https://www.dilovamova.com/index.php?page=10&event=203421
https://www.dilovamova.com/index.php?page=10&event=204637
https://www.dilovamova.com/index.php?page=10&event=203790
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85 років тому (31.05.1938) українець Антон Губенко здійснив перший в історії 

радянської авіації таран і залишився живий. 
 

35 років тому (31.05.1988) Всесвітня організація охорони здоров'я оголосила 31 

травня Всесвітнім днем без тютюну (World No-Tobacco Day). 
 

385 років тому (31 травня - 10 червня 1638 року) біля села Жовнино 

Чорнобаївського району відбулася Жовнинська битва між повстанськими 

козацько-селянськими загонами на чолі із Я. Острянином та Д. Гунею і 

польсько-шляхетськими військами С. Потоцького та І. Вишневецького. 
 

Всесвітній день без тютюну 

https://www.dilovamova.com/index.php?page=10&holiday=123&year=2023 

 

Всесвітній день блондинок 

https://www.dilovamova.com/index.php?page=10&holiday=124&year=2023 

 

Міжнародний День розсіяного склерозу 

https://www.dilovamova.com/index.php?page=10&holiday=419&year=2023 

 

Всесвітній день видри https://www.dilovamova.com/index.php?page=10&event=204876 

 

https://www.dilovamova.com/index.php?page=10&holiday=123&year=2023
https://www.dilovamova.com/index.php?page=10&holiday=124&year=2023
https://www.dilovamova.com/index.php?page=10&holiday=419&year=2023
https://www.dilovamova.com/index.php?page=10&event=204876
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Червень 2023 

СВЯТА ТА ДНІ ПАМ’ЯТІ 

1 

85 років тому (01.06.1938) в США вийшов перший номер журналу коміксів 

«Action Comics», в якому з'явився знаменитий нині Супермен. Авторами коміксу 

були Джеррі Сігел і художник Джо Шустер, а за сюжетну основу взята біблійна 

легенда про Мойсея, батьки якого, щоб врятувати життя синові, були змушені 

підкинути його чужим людям. Перша новела коміксу розповідала про народження 

маленького хлопця на ім'я Кал-Ел на планеті Криптон, якого незадовго до вибуху 

планети ракетою відправили на Землю. Перші екземпляри «Action Comics» 

коштували 10 центів, а в 1995 на аукціоні за них давали вже по 75 тис. доларів 
 

80 років тому (01.06.1943) над Біськайською затокою німці збили літак, в якому, 

на їхню думку, з Лісабона в Лондон летів британський прем'єр Вінстон Черчилль. 

Насправді це був звичайний цивільний літак, всі пасажири якого загинули, 

включаючи британського актора Леслі Говардом, знаменитого виконавця ролі 

Ешлі Вілкіса у фільмі «Віднесені вітром». 
 

65 років тому (01.06.1958) під час політичної кризи, пов'язаної з повстанням в 

Алжирі, Шарль де Голль став прем'єр-міністром Франції. Герой 2-ї Світової війни 

і лідер впливової політичної партії, де Голль вважався єдиною особою, здатною 

консолідувати французьке суспільство. Він отримав повноваження керувати 

країною протягом 6 місяців за допомогою виданих ним декретів, ініціював 

прийняття нової Конституції, і в грудні 1958 був обраний президентом П'ятої 

Республіки. За наступні 10 років де Голь надав незалежність Алжиру, почав 

французьку атомну програму, відновив міжнародну роль Франції як самостійної 

політичної сили. Але заворушення і страйки 1968 року різко знизили 

популярність де Голля і в квітні 1969 року 79-річний президент пішов у відставку. 
 

35 років тому (01.06.1988) президент США Рональд Рейган і радянський лідер 

Михайло Горбачов обмінялися в Москві ратифікаційними документами за 
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договором про скорочення ядерних ракет середнього радіусу дії, підписаного в 

грудні 1987 року. 

 

Міжнародний день консультантів або Всесвітній День консультанта з управління 

(Відзначають у перший четвер червня) 
 

Всесвітній день батьків https://www.dilovamova.com/index.php?page=10&holiday=639  

 

День захисту дітей https://www.dilovamova.com/index.php?page=10&holiday=784  

 

Міжнародний день захисту дітей 

https://www.dilovamova.com/index.php?page=10&holiday=126 

 

Початок літа https://www.dilovamova.com/index.php?page=10&holiday=824  
 

Всесвітній день відповідального туризму. Відзначають з 2012 в перший робочий 

день червня. 
 

Всесвітній день молока https://www.dilovamova.com/index.php?page=10&event=54314 

 

День «Підкинь монетку, щоб вибрати рішення». Традиція сягає часів Юлія 

Цезаря. Ці червневі заходи у першій декаді місяця  
 

День «Скажи що-небудь хороше». Ці червневі заходи у першій декаді місяця  
 

День малювання. Ці червневі заходи у першій декаді місяця 
 

День носіння сукні. Відзначається з 2010 року. Ви думаєте це просто? Мета заходів 

- надати таку можливість будь-якому охочому, хто раніше з цим не стикався. Ці 

червневі заходи у першій декаді місяця 
 

День рішучості. Ці червневі заходи у першій декаді місяця  
 

День ходьби босоніж. Ці червневі заходи у першій декаді місяця  
 

Міжнародний день сусідів. https://www.dilovamova.com/index.php?page=10&event=54309  

 

2 

105 років тому (02.06.1918) Німецька і Австро-Угорська імперії юридично визнали 

владу гетьмана в Україні. 
 

70 років тому (02.06.1953) коронація Єлизавети II, королеви Великобританії. 

https://www.dilovamova.com/index.php?page=10&event=205108
https://www.dilovamova.com/index.php?page=10&holiday=639
https://www.dilovamova.com/index.php?page=10&holiday=784
https://www.dilovamova.com/index.php?page=10&holiday=126
https://www.dilovamova.com/index.php?page=10&holiday=824
https://www.dilovamova.com/index.php?page=10&event=54314
https://www.dilovamova.com/index.php?page=10&event=54309
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День «Я люблю свого стоматолога» 

 

Європейський день зубних техніків (Відзначають в першу п'ятницю червня) 

https://www.dilovamova.com/index.php?page=10&event=204688  

 

Всесвітній день пончика  https://www.dilovamova.com/index.php?page=10&event=205126  

 

3 

День піти з роботи раніше 

 

Всесвітній день велосипедистів 

 

4 

50 років тому (04.06.1973) новий радянський надзвуковий пасажирський літак Ту-

144 зазнав катастрофи під час демонстративного польоту на авіасалоні в Ле 

Бурже. Літак загорівся в повітрі, впав і вибухнув, весь екіпаж загинув. 

 

День меліоратора https://www.dilovamova.com/index.php?page=10&holiday=131&year=2023 

 

День працівників водного господарства України 

 

День працівників місцевої промисловості України 

 

День міста Сімферополь 

https://www.dilovamova.com/index.php?page=10&holiday=356&year=2023 

 

День міста Черкаси 

https://www.dilovamova.com/index.php?page=10&holiday=380&year=2023 

 

День працівників водного господарства України 

https://www.dilovamova.com/index.php?page=10&holiday=132&year=2023 

 

День працівників місцевої промисловості України 

https://www.dilovamova.com/index.php?page=10&holiday=133&year=2023 

 

Міжнародний день безневинних дітей - жертв агресії 

https://www.dilovamova.com/index.php?page=10&holiday=127&year=2023 

 

Всесвітній день боротьби з карієсом 

https://www.dilovamova.com/index.php?page=10&event=202570 

https://www.dilovamova.com/index.php?page=10&event=203738
https://www.dilovamova.com/index.php?page=10&event=204688
https://www.dilovamova.com/index.php?page=10&event=204688
https://www.dilovamova.com/index.php?page=10&event=205126
https://www.dilovamova.com/index.php?page=10&event=203616
https://www.dilovamova.com/index.php?page=10&event=203895
../КАЛЕНДАРІ/на%20САЙТ/День%20меліоратора
https://www.dilovamova.com/index.php?page=10&holiday=131&year=2023
https://www.dilovamova.com/index.php?page=142&calendar=professional&holiday=132&year=2023
https://www.dilovamova.com/index.php?page=142&calendar=professional&holiday=133&year=2023
https://www.dilovamova.com/index.php?page=10&holiday=356&year=2023
https://www.dilovamova.com/index.php?page=10&holiday=380&year=2023
https://www.dilovamova.com/index.php?page=10&holiday=132&year=2023
https://www.dilovamova.com/index.php?page=10&holiday=133&year=2023
https://www.dilovamova.com/index.php?page=10&holiday=127&year=2023
https://www.dilovamova.com/index.php?page=10&event=202570
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День пам'яті дітей, загиблих в результаті збройної агресії РФ проти України 

https://www.dilovamova.com/index.php?page=10&event=204904 

 

Міжнародний день людей, які пережили рак 

https://www.dilovamova.com/index.php?page=10&event=202470  

 

Тиждень вдячності домашнім тваринам 

https://www.dilovamova.com/index.php?page=10&event=203826 

 

5 

Всесвітній день охорони навколишнього середовища 

https://www.dilovamova.com/index.php?page=10&holiday=128&year=2023 

 

День бігу https://www.dilovamova.com/index.php?page=10&event=203618 

 

День повітряних кульок https://www.dilovamova.com/index.php?page=10&event=203175 

 

6 

500 років тому (06.06.1523) Густав Васа обирається королем Швеції, яка в той же 

час розриває союз з Данією. Цей день став шведським національним святом. 
 

100 років тому (06.06.1923) соловецький табір особливого призначення (СЛОН) 

прийняв перших ув'язнених. 
 

90 років тому (06.06.1933) в місті Кемден (шт. Нью-Джерсі, США) відкрився 

перший кінотеатр, в якому автолюбителі могли дивитися кіно, не виходячи з 

автомобіля. 

 

День журналіста України  

https://www.dilovamova.com/index.php?page=10&holiday=129&year=2023 

 

Всесвітній день боротьби з хворобою Вернейля 

https://www.dilovamova.com/index.php?page=10&event=204196 

 

Всесвітній тиждень серцевого ритму 

https://www.dilovamova.com/index.php?page=10&event=202471 

 

День Йо-йо https://www.dilovamova.com/index.php?page=10&event=203179 

 

https://www.dilovamova.com/index.php?page=10&event=204904
https://www.dilovamova.com/index.php?page=10&event=202470
https://www.dilovamova.com/index.php?page=10&event=203826
https://www.dilovamova.com/index.php?page=10&holiday=128&year=2023
https://www.dilovamova.com/index.php?page=10&event=203618
https://www.dilovamova.com/index.php?page=10&event=203175
https://www.dilovamova.com/index.php?page=142&calendar=professional&holiday=129&year=2023
https://www.dilovamova.com/index.php?page=10&holiday=129&year=2023
https://www.dilovamova.com/index.php?page=10&event=204196
https://www.dilovamova.com/index.php?page=10&event=202471
https://www.dilovamova.com/index.php?page=10&event=203179
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День кінотеатру під відкритим небом 

https://www.dilovamova.com/index.php?page=10&event=203619 

 

День садівництва https://www.dilovamova.com/index.php?page=10&event=203174 

 

Міжнародний день очищення водойм 

https://www.dilovamova.com/index.php?page=10&event=204656https://www.dilovamova.com/index.ph

p?page=10&event=204656 

 

8 

240 років тому (08.06.1783) почалося виверження вулкана Лакі, Ісландія, велике і 

відоме історії вулканічне виверження, яке призвело до тисяч жертв. 
 

105 років тому (08.06.1918) проголошена Грузинська Демократична Республіка. 

 

95 років тому (08.06.1928) здійснено перший авіаційний переліт зі США в 

Австралію. 
 

65 років тому (08.06.1958) футбольна збірна СРСР провела свій перший матч на 

чемпіонаті світу. 
 

35 років тому (08.06.1988) з радянським екіпажем в космос полетів перший 

болгарин - Олександр Александров. 

 

Міжнародний день домогосподарки і домохазяїна 

https://www.dilovamova.com/index.php?page=10&holiday=386&year=2023 

 

Всесвітній день океанів 

https://www.dilovamova.com/index.php?page=10&holiday=134&year=2023 

 

Всесвітній день обізнаності про пухлини головного мозку 

https://www.dilovamova.com/index.php?page=10&event=56693  

 

День кращих друзів. Ці червневі заходи у першій декаді місяця  

 

9 

35 років тому (09.06.1988) стрибун з жердиною Сергій Бубка в Братиславі 

встановив світовий рекорд, стрибну на 6,05 м. 

https://www.dilovamova.com/index.php?page=10&event=203619
https://www.dilovamova.com/index.php?page=10&event=203174
https://www.dilovamova.com/index.php?page=10&event=204656https://www.dilovamova.com/index.php?page=10&event=204656
https://www.dilovamova.com/index.php?page=10&event=204656https://www.dilovamova.com/index.php?page=10&event=204656
https://www.dilovamova.com/index.php?page=142&calendar=professional&holiday=386&year=2023
https://www.dilovamova.com/index.php?page=10&holiday=386&year=2023
https://www.dilovamova.com/index.php?page=10&holiday=134&year=2023
https://www.dilovamova.com/index.php?page=10&event=56693
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125 років тому (09.06.1898) Великобританія отримала від Китаю територію 

Гонконгу в оренду терміном на 99 років. Цівілізлванний світніякої анексії ... 

 

Міжнародний день друзів 

https://www.dilovamova.com/index.php?page=10&holiday=135&year=2023 

 

День Дональда Дака https://www.dilovamova.com/index.php?page=10&event=203180  

 

Міжнародний день архівів чи Свято архіваріуса 

https://www.dilovamova.com/index.php?page=10&event=204202 

 

10 

1045 років тому (10.06.978) князь Володимир сів на київський престол. 

 

230 років тому (10.06.1793) в Парижі створено перший в світі публічний зоопарк. 

 

80 років тому (10.06.1943) Угорець Ласло Біро винайшов кулькову ручку.  

 

20 років тому (10.06.2003) дует «Modern Talking» знову розпався. 

 

День працівника мебельної промисловості або День мебляра в Україні 

(Відзначається в другу суботу червня. Неофіційне професійне свято меблярів) 
 

Всесвітній день ляльок. Відзначають у другу суботу червня.  

https://www.dilovamova.com/index.php?page=10&event=205095 

 

Всесвітній день морозива https://www.dilovamova.com/index.php?page=10&event=204594 

 

Всесвітній день стилю модерн 

https://www.dilovamova.com/index.php?page=10&event=203897 

 

День кулькової ручки https://www.dilovamova.com/index.php?page=10&event=203223 

 

11 

570 років тому (11.06.1453) падіння Візантійської імперії. 

 

165 років тому (11.06.1858) в Санкт-Петербурзі освячений Ісаакіївській собор. 

Автором проекту собору в 1818 був затверджений архітектор Огюст Монферран. 
 

https://www.dilovamova.com/index.php?page=10&holiday=135&year=2023
https://www.dilovamova.com/index.php?page=10&event=203180
https://www.dilovamova.com/index.php?page=10&event=204202
https://www.dilovamova.com/index.php?page=10&event=204638
https://www.dilovamova.com/index.php?page=10&event=205095
https://www.dilovamova.com/index.php?page=10&event=204594
https://www.dilovamova.com/index.php?page=10&event=203897
https://www.dilovamova.com/index.php?page=10&event=203223
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135 років тому (11.06.1888) в Києві на Софійській площі в рамках святкування 

900-річчя прийняття християнства відкрито пам'ятник Богдану Хмельницькому. 

Ідея створення пам'ятника виникла серед громадськості з ініціативи історика, 

професора Київського університету Миколи Костомарова у 1840-х роках. 
 

110 років тому (11.06.1913) в Києві відкрилася Всеросійська сільськогосподарська 

виставка. 
 

105 років тому (11.06.1918) казахський національний рух «Алаш» оголосив 

незаконними всі декрети Радянської влади в Казахстані. 
 

50 років тому (11.06.1973) в Арабській республіці Лівія оголошено про 

націоналізацію американських нафтових компаній. 
 

30 років тому (11.06.1993) вийшов у прокат фільм Стівена Спілберга «Парк 

Юрського періоду». 

 

День працівників текстильної і легкої промисловості 

 

День міста Севастополь https://www.dilovamova.com/index.php?page=10&holiday=357 

 

12 

355 років тому (12.06.1668) в шведському місті Лунд заснували університет - один 

з найстаріших навчальних закладів в Європі 
 

100 років тому (12.06.1923) Гаррі Гудіні вперше публічно продемонстрував трюк, 

звільнивши себе із гамівної сорочки, висячи над землею на висоті 12 метрів. 
 

85 років тому (12.06.1938) в Третьому Рейху почався «тиждень циганської 

чистки». У містах Третього Рейху арештовувалися чоловіки циганської, 

єврейської національностей і відсилалися до концтаборів для роботи. 

 

День працівника фондового ринку України  

https://www.dilovamova.com/index.php?page=10&holiday=387 

 

Всесвітній день боротьби з дитячою працею 

https://www.dilovamova.com/index.php?page=10&holiday=640   

https://www.dilovamova.com/index.php?page=142&calendar=professional&holiday=139&year=2023
https://www.dilovamova.com/index.php?page=10&holiday=357
https://www.dilovamova.com/index.php?page=142&calendar=professional&holiday=387&year=2023
https://www.dilovamova.com/index.php?page=10&holiday=387
https://www.dilovamova.com/index.php?page=10&holiday=640
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День червоної троянди 

https://www.dilovamova.com/index.php?page=10&event=203176 

 

Міжнародний день фалафель. Блюдо, яке представляє собою смажені у фритюрі 

кульки з подрібнених бобових, приправлені прянощами.  

https://www.dilovamova.com/index.php?page=10&event=202813https://www.dilovamova.com/index.ph

p?page=10&event=202813 

 

Тиждень поінформованості про права тварин 

https://www.dilovamova.com/index.php?page=10&event=204930 

 

13 

40 років тому (13.06.1983) американський космічний зонд «Піонер-10» перетнув 

орбіту Нептуна і став першим витвором людини, яка залишила межі Сонячної 

системи. 
 

40 років тому (13.06.1983) на ринок в США надійшов перший серійний мобільний 

телефон. Пристрій під назвою «Dynatac 8000x» виробництва компанії «Motorola» 

важив майже 800 грам, а його довжина складала 33 см. 

 

День визволення Маріуполя від російських окупантів 

https://www.dilovamova.com/index.php?page=10&holiday=794 

 

Міжнародний день поширення інформації про альбінізм 

https://www.dilovamova.com/index.php?page=10&holiday=786 

 

День швейної машини https://www.dilovamova.com/index.php?page=10&event=203263 

 

14 

240 років тому (14.06.1783) на березі Ахтіарської бухти адмірал шотландського 

походження Томас Макензі заснував першу в Криму російську військово-морську 

базу, через рік на бажання Катерини II названу Севастополем. 
 

Всесвітній день донора крові https://www.dilovamova.com/index.php?page=10&holiday=138 

 

Всесвітній день в'язання https://www.dilovamova.com/index.php?page=10&event=203264  

 

https://www.dilovamova.com/index.php?page=10&event=203176
https://www.dilovamova.com/index.php?page=10&event=202813https://www.dilovamova.com/index.php?page=10&event=202813
https://www.dilovamova.com/index.php?page=10&event=202813https://www.dilovamova.com/index.php?page=10&event=202813
https://www.dilovamova.com/index.php?page=10&event=204930
https://www.dilovamova.com/index.php?page=10&holiday=794
https://www.dilovamova.com/index.php?page=10&holiday=786
https://www.dilovamova.com/index.php?page=10&event=203263
https://www.dilovamova.com/index.php?page=10&holiday=138
https://www.dilovamova.com/index.php?page=10&event=203264
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15 

День захисту людей похилого віку (Всесвітній день розповсюдження інформації 

про зловживання відносно літніх людей) 

https://www.dilovamova.com/index.php?page=10&holiday=641 

 

Всесвітній день вітру https://www.dilovamova.com/index.php?page=10&event=59209  

 

День сили Посмішки :) https://www.dilovamova.com/index.php?page=10&event=203627 

  

День фотографії природи https://www.dilovamova.com/index.php?page=10&event=203626 

 

16 

120 років тому (16.06.1903) створена компанія Ford Motor. 

 

25 років тому (16.06.1998) вперше в прямому ефірі по Інтернету було показано 

пологи. 40-річна американка з Флориди, яка погодилася на цей експеримент, 

народила хлопчика на ім'я Шон. 
 

Міжнародний день сімейних грошових переказів 

https://www.dilovamova.com/index.php?page=10&holiday=790 

 

Всесвітній день морських черепах 

https://www.dilovamova.com/index.php?page=10&event=202645 

 

День IBM https://www.dilovamova.com/index.php?page=10&event=205190 

  

День компанії Oracle https://www.dilovamova.com/index.php?page=10&event=205201 

 

День свіжих овочів https://www.dilovamova.com/index.php?page=10&event=203177 

 

17 

15 років тому (17.06.2008) організація Mozilla Foundation влаштувала так званий 

Download Day 2008 (День Завантаження 2008) з метою встановити новий рекорд 

Гінесса для програми, яка була завантажена найбільшу кількість разів через 

Інтернет протягом доби. Як програма виступав браузер Mozilla Firefox 3. 

 

Всесвітній день боротьби з опустелюванням і засухою 

https://www.dilovamova.com/index.php?page=10&holiday=140 

https://www.dilovamova.com/index.php?page=10&holiday=641
https://www.dilovamova.com/index.php?page=10&event=59209
https://www.dilovamova.com/index.php?page=10&event=203627
https://www.dilovamova.com/index.php?page=10&event=203626
https://www.dilovamova.com/index.php?page=10&holiday=790
https://www.dilovamova.com/index.php?page=10&event=202645
https://www.dilovamova.com/index.php?page=10&event=205190
https://www.dilovamova.com/index.php?page=10&event=205201
https://www.dilovamova.com/index.php?page=10&event=203177
https://www.dilovamova.com/index.php?page=10&holiday=140
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День шльопанців https://www.dilovamova.com/index.php?page=10&event=203224 

18 

440 років тому (18.06.1583) перше страхування життя. У Лондоні Ричард Мартін 

застрахував життя Вільяма Гібсона на суму 383 фунти. 
 

105 років тому (18.06.1918) в Новоросійській бухті під керівництвом Федора 

Раскольнікова затоплений Чорноморський флот (щоб не віддавати його за умов 

Брестського миру). 

 

День дільничного офіцера поліції в Україні 

https://www.dilovamova.com/index.php?page=10&event=204621 

День любителів риболовлі https://www.dilovamova.com/index.php?page=10&event=203628 

 

День стійкої гастрономії ООН 

https://www.dilovamova.com/index.php?page=10&event=192180 

Міжнародний день пікніка https://www.dilovamova.com/index.php?page=10&event=202819 

 

Міжнародний день серфінгу https://www.dilovamova.com/index.php?page=10&event=61390 

 

Міжнародний день суші https://www.dilovamova.com/index.php?page=10&event=205029 

 

День батька (День тата) https://www.dilovamova.com/index.php?page=10&holiday=144 

 

День медичного працівника https://www.dilovamova.com/index.php?page=10&holiday=143 

 

День дільничного офіцера поліції в Україні 

 

19 

75 років тому (19.06.1948) підписано Женевську конвенцію «Про міжнародне 

визнання майнових та інших прав осіб, які перебувають в літаках». 
 

70 років тому (19.06.1953) американська пара Джуліус і Етель Розенберги страчені 

через їх сприяння радянській розвідці. 
 

55 років тому (19.06.1968) Рада Безпеки ООН прийняла резолюцію про гарантії 

безпеки держав, що не володіють ядерною зброєю. 

 

День фермера https://www.dilovamova.com/index.php?page=10&holiday=951  

https://www.dilovamova.com/index.php?page=10&event=203224
https://www.dilovamova.com/index.php?page=10&event=204621
https://www.dilovamova.com/index.php?page=10&event=203628
https://www.dilovamova.com/index.php?page=10&event=192180
https://www.dilovamova.com/index.php?page=10&event=202819
https://www.dilovamova.com/index.php?page=10&event=61390
https://www.dilovamova.com/index.php?page=10&event=205029
https://www.dilovamova.com/index.php?page=142&calendar=professional&holiday=144&year=2023
https://www.dilovamova.com/index.php?page=10&holiday=144
../КАЛЕНДАРІ/на%20САЙТ/День%20медичного%20працівника
https://www.dilovamova.com/index.php?page=10&holiday=143
https://www.dilovamova.com/index.php?page=10&event=204621
../КАЛЕНДАРІ/на%20САЙТ/День%20фермера
https://www.dilovamova.com/index.php?page=10&holiday=951
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Міжнародний день боротьби з сексуальним насильством в умовах конфлікту 

https://www.dilovamova.com/index.php?page=10&holiday=791 

 

Всесвітній день дитячого футболу 

https://www.dilovamova.com/index.php?page=10&event=192270 

Всесвітній день прогулянки https://www.dilovamova.com/index.php?page=10&event=60658 

 

День кота Гарфілда https://www.dilovamova.com/index.php?page=10&event=203266 

 

20  

255 років тому (20.06.1768) українські гайдамаки захопили Умань. 

 

160 років тому (20.06.1863) засновано перший в США банк - Національний банк 

Девенпорт штату Айова. 
 

105 років тому (20.06.1918) в Києві (Україна) розпочався Всеукраїнський 

церковний собор. 
 

90 років тому (20.06.1933) відкрито Біломорсько-Балтійський канал імені Сталіна. 

На його будівництві загинуло від 50 тисяч до 200 тисяч осіб - поневолених 

більшовиками громадян. 
 

60 років тому (20.06.1963) США і СРСР підписали угоду про встановлення 

«гарячої лінії» зв'язку між урядами двох держав. 
 

30 років тому (20.06.1993) перший пробний залізничний рейс по тунелю під Ла-

Маншем. 

 

День працівника складу або День комірника (неофіційне свято, теги: 

#WareHouseDay, #WareHouseWorkersDay, ідея календаря Webplus.info)   

https://www.dilovamova.com/index.php?page=10&event=204574 

Всесвітній день біженців https://www.dilovamova.com/index.php?page=10&holiday=141 

 

Всесвітній день захисту слонів в зоопарках 

https://www.dilovamova.com/index.php?page=10&event=155694 

 

https://www.dilovamova.com/index.php?page=10&holiday=791
https://www.dilovamova.com/index.php?page=10&event=192270
https://www.dilovamova.com/index.php?page=10&event=60658
https://www.dilovamova.com/index.php?page=10&event=203266
https://www.dilovamova.com/index.php?page=10&event=204574
https://www.dilovamova.com/index.php?page=10&event=204574
https://www.dilovamova.com/index.php?page=10&holiday=141
https://www.dilovamova.com/index.php?page=10&event=155694
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21 

75 років тому (21.06.1948) на Манчестерской малої експериментальної машині 

(«Baby»), першому комп'ютері з фон-неймановской архітектурою пам'яті, вперше 

запущена комп'ютерна програма. 

 

Всесвітній день рукостискання  

https://www.dilovamova.com/index.php?page=10&event=203741 

 

День працівника служби контролю за регульованими цінами в Україні (у цей 

день прийнято Закон України «Про ціни і ціноутворення») 

https://www.dilovamova.com/index.php?page=10&event=204456 

 

День літнього сонцестояння https://www.dilovamova.com/index.php?page=10&holiday=142 

 

Міжнародний День Йоги https://www.dilovamova.com/index.php?page=10&holiday=678 

 

Міжнародний день скейтбордингу 

https://www.dilovamova.com/index.php?page=10&holiday=473 

Всесвітній день гідрографії https://www.dilovamova.com/index.php?page=10&event=61396 

 

Всесвітній день гуманізму https://www.dilovamova.com/index.php?page=10&event=61395 

 

Всесвітній день жирафа https://www.dilovamova.com/index.php?page=10&event=202646 

 

Всесвітній день музики або Міжнародний день домашньої музики 

https://www.dilovamova.com/index.php?page=10&event=203899 

День денного світла https://www.dilovamova.com/index.php?page=10&event=203632 

 

Міжнародний день неквапливості 

https://www.dilovamova.com/index.php?page=10&event=202586 

  

22 

355 років тому (22.06.1668) царські війська почали 7-річну облогу Соловецького 

монастиря, який відмовився прійматі церковну реформу. 
 

50 років тому (22.06.1973) в ООН одночасно взяли НДР та ФРН. 

 

День скорботи і вшанування пам’яті жертв Війни в Україні 

https://www.dilovamova.com/index.php?page=10&holiday=145 

https://www.dilovamova.com/index.php?page=10&event=203741
https://www.dilovamova.com/index.php?page=10&event=203741
https://www.dilovamova.com/index.php?page=10&event=204456
https://www.dilovamova.com/index.php?page=10&event=204456
https://www.dilovamova.com/index.php?page=10&holiday=142
https://www.dilovamova.com/index.php?page=10&holiday=678
https://www.dilovamova.com/index.php?page=10&holiday=473
https://www.dilovamova.com/index.php?page=10&event=61396
https://www.dilovamova.com/index.php?page=10&event=61395
https://www.dilovamova.com/index.php?page=10&event=202646
https://www.dilovamova.com/index.php?page=10&event=203899
https://www.dilovamova.com/index.php?page=10&event=203632
https://www.dilovamova.com/index.php?page=10&event=202586
https://www.dilovamova.com/index.php?page=10&holiday=145


168 
 

23 

155 років тому (23.06.1868) Крістофер Шоулз зі штату Вісконсін отримав патент 

на друкарську машинку. 

 

День державної служби України 

 

День «Альфи» https://www.dilovamova.com/index.php?page=10&holiday=689 

 

День державної служби ООН 

https://www.dilovamova.com/index.php?page=10&holiday=146 

Міжнародний Олімпійський день 

https://www.dilovamova.com/index.php?page=10&holiday=147 

Міжнародний день вдів https://www.dilovamova.com/index.php?page=10&holiday=642 

 

Міжнародний день жінок в інженерії 

https://www.dilovamova.com/index.php?page=10&event=202126 

 

24 

230 років тому (24.06.1793) французький Конвент прийняв першу республіканську 

конституцію, яка проголошувала верховенство влади народу. 
 

75 років тому (24.06.1948) за наказом Сталіна СРСР почав блокаду Західного 

сектору Берліна, в якому проживало понад 2.5 млн чоловік. Місто було повністю 

ізольоване від навколишнього світу. Блокада була знята 23 травня 1949. 
 

50 років тому (24.06.1973) з поста президента Ірландії пішов найстаріший 

державний діяч світу 90-річний Імон де Валера, одна з найколоритніших 

політичних фігур 20-го століття, не в останню чергу завдяки значним зусиллям 

якого Ірландія домоглася незалежності від Великобританії. 
 

День винахідника і раціоналізатора  

https://www.dilovamova.com/index.php?page=10&holiday=154 

 

День бізнес-аналітика https://www.dilovamova.com/index.php?page=10&event=205111 

 

День басейну https://www.dilovamova.com/index.php?page=10&event=203637 

 

https://www.dilovamova.com/index.php?page=10&event=156064
https://www.dilovamova.com/index.php?page=142&calendar=professional&holiday=689&year=2023
https://www.dilovamova.com/index.php?page=10&holiday=689
https://www.dilovamova.com/index.php?page=10&holiday=146
https://www.dilovamova.com/index.php?page=10&holiday=147
https://www.dilovamova.com/index.php?page=10&holiday=642
https://www.dilovamova.com/index.php?page=10&event=202126
https://www.dilovamova.com/index.php?page=142&calendar=professional&holiday=154&year=2023
https://www.dilovamova.com/index.php?page=10&holiday=154
https://www.dilovamova.com/index.php?page=10&event=205111
https://www.dilovamova.com/index.php?page=10&event=205111
https://www.dilovamova.com/index.php?page=10&event=203637
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День феї https://www.dilovamova.com/index.php?page=10&event=203634 

 

Міжнародний день рожевого вина 

https://www.dilovamova.com/index.php?page=10&event=204605 

Сенціене в західних Карпатах і Румунії 

https://www.dilovamova.com/index.php?page=10&event=62497 

 

25 

240 років тому (25.06.1783) французький хімік Антуан Лоран Лавуазьє повідомив 

на засіданні Паризької академії наук, що вода - це сполука водню і кисню. 
 

145 років тому (25.06.1878) почався Берлінський конгрес, який підтвердив 

незалежність Князівства Чорногорія, Князівства Сербія і Румунії. 
 

100років тому (25.06.1923) Партіарх Московський і Всієї Русі Тихон звільнений з 

ув'язнення в обмін на визнання легітимності ним радянської влади, засудження 

контрреволюційних дій і заклик до співпраці з владою. 

 

День митника України   https://www.dilovamova.com/index.php?page=10&holiday=955 
 

День митної служби України 

 

День молодіжних і дитячих громадських організацій України 

 

Міжнародний день моряка https://www.dilovamova.com/index.php?page=10&holiday=153 

 

День дружби та єднання слов’ян 

https://www.dilovamova.com/index.php?page=10&holiday=148 

 

Всесвітній день вітіліго https://www.dilovamova.com/index.php?page=10&event=62878 

 

Всесвітній день панування кішок 

https://www.dilovamova.com/index.php?page=10&event=204911 

 

Всесвітній день проти відмови від домашніх тварин 

https://www.dilovamova.com/index.php?page=10&event=204227 

 

Глобальний день The Beatles https://www.dilovamova.com/index.php?page=10&event=204907 

 

День кольорового ТБ https://www.dilovamova.com/index.php?page=10&event=203638 

https://www.dilovamova.com/index.php?page=10&event=203634
https://www.dilovamova.com/index.php?page=10&event=204605
https://www.dilovamova.com/index.php?page=10&event=62497
../КАЛЕНДАРІ/на%20САЙТ/День%20митника%20України
https://www.dilovamova.com/index.php?page=10&holiday=955
https://www.dilovamova.com/index.php?page=142&calendar=professional&holiday=149&year=2023
https://www.dilovamova.com/index.php?page=142&calendar=professional&holiday=384&year=2023
https://www.dilovamova.com/index.php?page=142&calendar=professional&holiday=494&year=2023
https://www.dilovamova.com/index.php?page=10&holiday=153
https://www.dilovamova.com/index.php?page=10&holiday=148
https://www.dilovamova.com/index.php?page=10&event=62878
https://www.dilovamova.com/index.php?page=10&event=204911
https://www.dilovamova.com/index.php?page=10&event=204227
https://www.dilovamova.com/index.php?page=10&event=204907
https://www.dilovamova.com/index.php?page=10&event=203638
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26 

День національного прапора кримських татар в Україні 

https://www.dilovamova.com/index.php?page=10&event=156425 

 

День косметолога https://www.dilovamova.com/index.php?page=10&event=203267 

 

Міжнародний день боротьби проти зловживання наркотиками та їх 

незаконного обігу https://www.dilovamova.com/index.php?page=10&holiday=150 

 

Міжнародний день на підтримку жертв тортур 

https://www.dilovamova.com/index.php?page=10&holiday=151 

Всесвітній день холоду https://www.dilovamova.com/index.php?page=10&event=204765 

 

27 

330 років тому (27.06.1693) в Лондоні вийшов перший жіночий журнал The 

Ladies 'Mercury. 

 

День мікро-, малих і середніх підприємств 

https://www.dilovamova.com/index.php?page=10&holiday=940 

 

Міжнародний день рибальства 

https://www.dilovamova.com/index.php?page=10&holiday=152 

 

День "Взяти дітей на свою роботу" (Відзначають в останній понеділок червня) 

https://www.dilovamova.com/index.php?page=10&event=203636 

 

Всесвітній день мікробіома https://www.dilovamova.com/index.php?page=10&event=204284 

 

28 

375 років тому (28.06.1648) початок експедиції Семена Дежньова, в ході якої було 

відкрито Північний морський шлях. 
 

155 років тому (28.06.1868) бухарський емір визнав себе васалом Російської 

імперії. 
 

105 років тому (28.06.1918) вийшов декрет Раднаркому РРФСР про націоналізацію 

важкої промисловості і транспорту. 

https://www.dilovamova.com/index.php?page=10&event=156425
../КАЛЕНДАРІ/на%20САЙТ/День%20косметолога
https://www.dilovamova.com/index.php?page=10&event=203267
https://www.dilovamova.com/index.php?page=10&holiday=150
https://www.dilovamova.com/index.php?page=10&holiday=151
https://www.dilovamova.com/index.php?page=10&event=204765
https://www.dilovamova.com/index.php?page=142&calendar=professional&holiday=940&year=2023
https://www.dilovamova.com/index.php?page=10&holiday=940
https://www.dilovamova.com/index.php?page=142&calendar=professional&holiday=152&year=2023
https://www.dilovamova.com/index.php?page=10&holiday=152
https://www.dilovamova.com/index.php?page=10&event=203636
https://www.dilovamova.com/index.php?page=10&event=203636
https://www.dilovamova.com/index.php?page=10&event=204284
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75 років тому (28.06.1948) виключення Федеративної Народної Республіки 

Югославія з Комінформу в зв'язку з загостренням її відносин з СРСР. 

 

День Конституції України https://www.dilovamova.com/index.php?page=10&holiday=155 

 

День Тау або День двох π https://www.dilovamova.com/index.php?page=10&event=204766 

 

День компанії Daimler https://www.dilovamova.com/index.php?page=10&event=205178 

 

День молочного шоколаду https://www.dilovamova.com/index.php?page=10&event=202159 

 

Міжнародний день пірсингу https://www.dilovamova.com/index.php?page=10&event=203225 

 

29 

410 років тому (29.06.1613) в Лондоні під час вистави за п'єсою Вільяма Шекспіра 

«Генріх VIII» загорівся і згорів дотла театр «Глобус». 

 

Всесвітній день промислового дизайну 

https://www.dilovamova.com/index.php?page=10&event=204806 

Міжнародний день тропіків https://www.dilovamova.com/index.php?page=10&holiday=941 

 

День вафельниці https://www.dilovamova.com/index.php?page=10&event=203641 

 

30 

225 років тому (30.06.1798) Наполеон прибув зі своєю армією в Єгипетський еялет 

під час свого єгипетського походу. 
 

155 років тому (30.06.1868) Самарканд приєднаний до Російської імперії. 

 

115 років тому (30.06.1908) в Східному Сибіру в басейні річки Подкаменная 

Тунгуска впав і вибухнув так званий «Тунгуський метеорит» 
 

115 років тому (30.06.1908) в Одесі пройшов перший в Російській імперії політ на 

аеростаті. 
 

110 років тому (30.06.1913) почалася Друга балканська війна. 

 

https://www.dilovamova.com/index.php?page=10&holiday=155
https://www.dilovamova.com/index.php?page=10&event=204766
https://www.dilovamova.com/index.php?page=10&event=205178
https://www.dilovamova.com/index.php?page=10&event=202159
https://www.dilovamova.com/index.php?page=10&event=203225
https://www.dilovamova.com/index.php?page=10&event=204806
https://www.dilovamova.com/index.php?page=10&event=204806
https://www.dilovamova.com/index.php?page=10&holiday=941
https://www.dilovamova.com/index.php?page=10&event=203641
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75 років тому (30.06.1948) Вільям Шоклі, Уолтер Браттейн і Джон Бардін з «Bell 

Laboratories» оголосили про створення транзистора. 
 

Міжнародний день астероїда https://www.dilovamova.com/index.php?page=10&holiday=792 

 

День соціальних мереж https://www.dilovamova.com/index.php?page=10&event=203277 

 

День спостереження за метеоритами 

https://www.dilovamova.com/index.php?page=10&event=203642 

Міжнародний день боротьби зі сколіозом 

https://www.dilovamova.com/index.php?page=10&event=202569 

Міжнародний день парламентаризму 

https://www.dilovamova.com/index.php?page=10&event=204479 

 

 

 

https://www.dilovamova.com/index.php?page=10&holiday=792
https://www.dilovamova.com/index.php?page=10&event=203277
https://www.dilovamova.com/index.php?page=10&event=203642
https://www.dilovamova.com/index.php?page=10&event=202569
https://www.dilovamova.com/index.php?page=10&event=204479
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