
 

 

В Україні 2016 рік проголошено  

 

Роком вшанування учасників ліквідації наслідків 

аварії на Чорнобильській АЕС і пам'яті жертв 

Чорнобильської катастрофи 

Відзначається відповідно до Указу Президента України 

«Про заходи у зв'язку з 30-ми роковинами 

Чорнобильської катастрофи» № 702/2015 від 14.12.2015р. 

 

Роком англійської мови в Україні 

Відзначається відповідно до Указу Президента України 

№ 641/2015 від 16.11.2015р. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



СІЧЕНЬ 

1 Новорічне свято 

6 Святвечір. Багата кутя 

7 Різдво Христове 

8 Собор Пресвятої Богородиці 

13  Щедра кутя 

14  День Святителя Василя Великого 

18 Святвечір водохресний. Голодна кутя 

19 Богоявлення Господнє. Водохреще 

20 Свято Іоанна Хрестителя 

22 День Соборності України (відзначається щорічно згідно з 

Указом Президента України № 871/2014 від 13 листопада 2014 

року) 

25 День мучениці Тетяни 

27 Міжнародний день пам’яті жертв Холокосту (запроваджено 

рішенням Генеральної Асамблеї ООН від 1 листопада 2005 року 

(Резолюція № 60/7) 

29 День пам’яті Героїв Крут (відзначається згідно з Указом 

Президента України № 985/2009 «Про відзначення річниці подвигу 

Героїв Крут») 

 

 

 

 

 



ЛЮТИЙ 

2  Всесвітній день водно-болотних угідь (цього дня у 1971 р. в 

Іранському місті Рамcар підписано Конвенцію про водно-болотні 

угіддя (Рамсарська конвенція). В 1996 р. постійний комітет 

Конвенції вибрав 2 лютого – річницю підписання Рамсарської 

конвенції – як дату святкування та проголошення Конвенції про 

водно-болотні угіддя на усій земній кулі) 

4 Всесвітній день боротьби проти раку (відзначається щорічно 4 

лютого, проголошений «Міжнародним союзом по боротьбі з 

онкологічними захворюваннями» (Міжнародний союз проти раку) 

(UICC) 

12 Собор трьох святителів – Василя Великого, Іоана Златоуста, 

Григорія Двоєслова 

14  День святого Валентина 

15  Стрітення Господнє 

•  День вшанування учасників бойових дій на території інших 

держав (відзначається згідно Указу Президента України від 11 

лютого № 180/2004) 

20 День Героїв Небесної Сотні (відзначається щорічно, починаючи 

з 2015 року, згідно з Указом Президента України № 69/2015 від 11 

лютого 2015 року) 

21  Міжнародний день рідної мови (відзначають щороку 21 лютого, 

починаючи з 2000 року. Про «підтримку мовного та культурного 

різноманіття та багатомовності» було оголошено на ХХХ сесії 

Генеральної конференції ЮНЕСКО, що проходила 26 жовтня — 17 

листопада 1999 року в Парижі) 

 

 

 



БЕРЕЗЕНЬ 

8  Міжнародний день прав жінок і миру. Міжнародний жіночий 

день 

9    День народження Тараса Григоровича Шевченка (1814–1861), 

українського поета, художника, мислителя 

12    День землевпорядника (відзначається щороку в другу суботу 

березня, починаючи з 2000 року згідно з Указом Президента 

України № 1556/99 від 11 грудня 1999 року) 

15 Всесвітній день захисту прав споживачів (святкується щороку 15 

березня, відзначається в річницю виступу Президента США Джона 

Кеннеді в Конгресі в 1961 році) 

18 День працівника податкової та митної справи України 

(відзначається щороку 18 березня згідно з Указом Президента 

України від 11 жовтня 2013 року №554/2013. Нове свято 

встановлене на заміну Дня митної служби України (25 червня) та 

Дня працівника державної податкової служби України (2 липня) 

20 День працівників житлово-комунального господарства і 

побутового обслуговування населення (відзначається щорічно у 

третю неділю березня згідно з Указом Президента України від 15 

лютого 1994 р. № 46/94) 

21 Всесвітній день поезії (відзначається щороку 21 березня. 

Встановлено 1999 року ухвалою 30-ої сесії ЮНЕСКО) 

22 День сорока Севастійських мучеників (Сорок мучеників) 

• Всесвітній (міжнародний) день водних ресурсів (запроваджений 

Генеральною Асамблеєю ООН в 1993 році (резолюція № 

А/RES/47/193 Проведення Міжнародного дня водних ресурсів) 

23 Всесвітній день метеорології (щорічно проходить 23 березня, під 

егідою ООН. У 1950 році саме в цей день набрала чинності 

Конвенція Всесвітньої метеорологічної організації) 



24 Всесвітній день боротьби із захворюванням на туберкульоз 

(відзначається щороку 24 березня в ознаменування того, що цього 

дня у 1882 році лікар Роберт Кох відкрив збудника туберкульозу — 

туберкульозну бацилу) 

• Всеукраїнський день боротьби із захворюванням на туберкульоз 

(відзначається згідно з Указом Президента України від 22 березня 

2002 року № 290/2002) 

25 День Служби безпеки України (СБУ) (відзначається згідно з 

Указом Президента України від 22 березня 2001 року № 193/2001) 

26 День внутрішніх військ Міністерства внутрішніх справ України 

(відзначається згідно з Указом Президента України  від 26 березня 

1996 року № 216/96) 

•  День Національної гвардії України (відзначається згідно з Указом 

Президента України від 18 березня 2015 року № 148/2015) 

27 Міжнародний день театру (був заснований у Відні на IX конгресі 

Міжнародного інституту театру (МІТ) при ЮНЕСКО) 

30 Теплого Олекси 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



КВІТЕНЬ 

1 День сміху (як припускають науковці, до нас це свято прийшло з 

Німеччини, імовірно, на початку XVIII ст. Його називали ще 

брехливим днем або Марією-брехухою — одним із народних 

прізвиськ Марії Єгипетської — святої VI ст., день вшанування якої 

за старим стилем збігається з 1 квітня. Того дня дівчата дурили 

людей, аби верховодити майбутнім чоловіком) 

•  Міжнародний день птахів (відзначають щорічно 1 квітня в рамках 

програми ЮНЕСКО «Людина і біосфера») 

2 Міжнародний день дитячої книги (відзначається щороку 

(починаючи з 1967) 2 квітня — в день народження великого казкаря 

Ганса Крістіана Андерсена) 

3 День геолога (відзначається щорічно у першу неділю квітня 

згідно з Указом Президента України від 7 лютого 1995 року № 

110/95) 

7 Благовіщення Пресвятої Богородиці 

• Всесвітній день здоров’я (відзначається щорічно 7 квітня в день 

створення в 1948 році Всесвітньої організації охорони здоров'я  

12 Всесвітній день авіації і космонавтики (за рішенням 

Міжнародної авіаційної федерації (ФАЇ) 12 квітня відзначається як 

Всесвітній день авіації та космонавтики. Пізніше, 7-го квітня 2011-

го року, на рівні Генеральної Асамблеї ООН, була прийнята 

відповідна резолюція № 65/271, в якій 12-е квітня проголошено 

Міжнародним днем польоту людини в космос) 

• День працівників ракетно-космічної галузі України (закріплений 

Указом Президента України від 13 березня 1997 року № 230/97) 

16 День довкілля (відзначається щорічно в третю суботу квітня 

згідно з Указом Президента України від 6 серпня 1998 року № 

855/98) 



17 День пожежної охорони (відзначається згідно з Указом 

Президента України від 11 жовтня 2013 року № 555/2013) 

18 Міжнародний день пам’яток і визначних місць (встановлений у 

1983 році Асамблеєю Міжнародної ради з питань охорони 

пам’ятників та визначних місць, створеної при ЮНЕСКО) 

•  День пам’яток історії та культури (відзначається згідно з Указом 

Президента України  від 23 серпня 1999 року № 1062/99) 

18-22 Дні заповідників та національних парків 

22 Всесвітній день Землі (Міжнародним свято було оголошено в 

1990 році. ООН святкує День Землі зазвичай 20-21 березня) 

23 Всесвітній день книги і авторського права (відзначається 

щорічно 23 квітня, починаючи з 1996 року. Всесвітній день було 

проголошено на 28-й сесії ЮНЕСКО 15 листопада 1995 року) 

24 Вхід Господній в Єрусалим. Вербна неділя 

• Міжнародний день солідарності молоді (Міжнародний день 

солідарності молоді в боротьбі проти колоніалізму, за мирне 

існування) (встановлений із 1957 року за рішенням Всесвітньої 

федерації демократичної молоді) 

26 Міжнародний день інтелектуальної власності (встановлено у 

вересні 2000 на засіданні Генеральної асамблеї Всесвітньої 

організації інтелектуальної власності (ВОІВ). Відзначається щороку 

26 квітня в день народження ВОІВ) 

• День Чорнобильської трагедії (1986) 

28 Всесвітній день охорони праці (ідея його проведення бере 

початок від Дня вшанування пам’яті працівників, які загинули на 

роботі. У 1996 році Міжнародна організація праці (МОП) 

приєдналась до ініціативи Міжнародної конференції вільних 

профспілок про визнання 28 квітня Всесвітнім Днем охорони праці, 

який вперше офіційно був відзначений в 2003 році) 



ТРАВЕНЬ 

1 Світле Христове Воскресіння. Великдень 

1-2    День міжнародної солідарності трудящих 

3 Всесвітній день свободи преси (відзначається щорічно з 1992 

року за ініціативи ЮНЕСКО) 

6 День Великомученика Юрія (Георгія) Побідоносця 

8 Міжнародний день Червоного Хреста і Червоного Півмісяця 

(відзначається щорічно 8 травня і заснований на честь 

швейцарського бізнесмена, громадського діяча і гуманіста Жана 

Анрі Дюнана, який народився в цей травневий день) 

•  День пам'яті та примирення (відзначається щорічно згідно з 

Указом Президента України від 24 березня 2015 року № 169/2015) 

•  День матері (в Україні офіційно відзначається щорічно, 

починаючи з 2000 року, у другу неділю травня згідно з Указом 

Президента України від 10 травня 1999 року № 489/99) 

9 День Європи.  Свято Європейського Союзу ( Європейський Союз 

затвердив 9 травня як День Європи на саміті в Мілані 1985 р., 

вирішивши увічнити день проголошення Декларації Шумана. 

Також 9 травня вважається Днем народження Європейського 

Союзу) 

•  День Перемоги 

15 Всесвітній день родини (Міжнародний день сім’ї) (було 

запроваджено 20 вересня 1993 року відповідно до резолюції 

Генеральної Асамблеї ООН) 

•  День пам'яті жертв політичних репресій (відзначається в третю 

неділю травня згідно з Указом Президента України від 21 травня 

№431/2007) 



18 Міжнародний день музеїв (вперше відсвяткували в усьому світі 

1977 року, коли 11 генеральна конференція Міжнародної ради 

музеїв (ICOM) відбулась у Москві та Ленінграді) 

• День скорботи і пам’яті жертв депортації з Криму (1944) 

21 Всесвітній день культурного різноманіття в ім’я діалогу та 

розвитку (проголошений Генеральною Асамблеєю ООН 20 грудня 

2002 року в резолюції 57/249 «Культура і розвиток») 

•  День Європи (в Україні)  (відзначається у третю суботу травня 

згідно з Указом Президента України від 19 квітня 2003 р. № 

339/2003) 

•  День науки (відзначається щорічно у третю суботу травня згідно 

з Указом Президента України від 14 лютого 1997 року № 145/97) 

22  Міжнародний день біологічного різноманіття (проголошений 

Генеральною Асамблеєю ООН на 55-й сесії у 2000 році) 

24  День Рівноапостольних Кирила і Мефодія 

•  День слов’янської писемності і культури (відзначається згідно з 

Указом Президента України від 17 вересня 2004 р. № 1096/2004 ) 

28 День прикордонника (відзначається згідно з Указом Президента 

України від 25 травня 1992 року № 308) 

• День працівників видавництв, поліграфії і книгорозповсюдження 

(відзначається щорічно в останню суботу травня згідно з Указом 

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

29  Міжнародний день миротворців ООН ( в Україні офіційно 

відзначається з 2003 року згідно з Указом Президента України від 

30 квітня 2003 р. № 374/2003) 

• День хіміка (відзначається в останню неділю травня згідно з 

Указом Президента України від 7 травня 1994 р. № 219/94) 

31 Всесвітній день без тютюну  



ЧЕРВЕНЬ 

1 Міжнародний день захисту дітей (був заснований в листопаді 

1949 у Парижі рішенням конгресу Міжнародної демократичної 

федерації жінок. Вперше відзначався в 1950-му році) 

•  День захисту дітей (відзначається згідно з Указом Президента 

України від 30 травня 1998 року № 568/98) 

5 Всесвітній день охорони навколишнього середовища (був 

заснований Генеральною асамблеєю ООН в 1972 році й з тих пір 

відзначається всім світовим співтовариством щорічно) 

• День працівників водного господарства (відзначається щорічно у 

першу неділю червня згідно з Указом Президента України від 18 

березня 2003 року № 226/2003) 

• День працівників місцевої промисловості (відзначається щорічно 

в першу неділю червня згідно з Указом Президента України від 20 

серпня 2002 року № 726/2002) 

6 День журналіста (відзначається згідно з Указом Президента 

України від 25 травня 1994 № 251/94) 

9 Вознесіння Господнє 

12 День працівників легкої промисловості (відзначається щорічно у 

другу неділю червня згідно з Указом Президента України від 9 

червня 1994 року № 285/94) 

19 П’ятидесятниця. День Святої Трійці 

• День медичного працівника (відзначається щорічно у третю 

неділю червня згідно з Указом Президента України від 3 червня 

1994 р. № 281/94) 

20 Всесвітній день біженців (у 2001 році Генеральна Асамблея 

ООН одноголосно прийняла спеціальну резолюцію — вираз 

солідарності з Африкою, в якій знаходиться велика кількість 

біженців, і яка традиційно проявляє до них свою великодушність. 



Згідно з даною резолюцією Генеральна Асамблея в 2001 році 

відзначала п'ятдесяту річницю Конвенції про статус біженців 1951 

року. Тоді ж Організація африканського єдності (ОАЄ) погодилася 

з тим, щоб Всесвітній день біженців відзначався одночасно з Днем 

африканських біженців — 20 червня) 

22 День Скорботи і вшанування пам’яті жертв війни в Україні.  

23 День Державної служби України (відзначається згідно з Указом 

Президента України від 04 квітня 2003 № 291/2003) 

26 Міжнародний день боротьби зі зловживанням наркотичними 

засобами та їхнім незаконним обігом (7 грудня 1987 році 

Генеральна Асамблея ООН установила Міжнародний день 

боротьби зі зловживанням наркотиками й їхнім незаконним 

оборотом у знак вираження своєї рішучості підсилювати діяльність 

по створенню міжнародного співтовариства, вільного від 

зловживання наркотиками) 

• День молоді (відзначається щорічно в останню неділю червня 

відповідно до Указу Президента України від 22 червня 1994 року N 

323/94) 

28  День Конституції України (державне свято України. 

Святкується щорічно 28 червня на честь прийняття Конституції 

України того ж дня 1996 року) 

 

 

 

 

 

 

 



ЛИПЕНЬ 

1 День архітектури України (відзначається згідно з Указом 

Президента України від 17 червня 1995 року № 456/95) 

6 Всесвітній день архітектури (установлений в 1985 році у перший 

понеділок липня Міжнародним союзом архітекторів, що виник в 

1946 році) 

7 День Пророка Іоанна Хрестителя. Святого Івана Купала 

(Купайла) 

• День працівника природно-заповідної справи (відзначається 

згідно з Указом Президента України від 18 серпня 2009 року № 

629/2009) 

8 День родини (відзначається згідно з Указом Президента України 

від 30 грудня 2011 року №1209/2011) 

10 День рибалки (відзначається щорічно у другу неділю липня 

згідно з Указом Президента України від 22 червня 1995 року № 

464/95) 

12  День верховних апостолів Петра та Павла 

16 У цей день (1990) Верховною Радою УРСР було прийнято 

Декларацію про державний суверенітет України 

• День бухгалтера (відзначається згідно з Указом Президента 

України від 18 червня 2004 р. № 662/2004) 

17 День працівників металургійної та гірничодобувної 

промисловості (відзначається щорічно у третю неділю липня згідно 

з Указом Президента України «Про внесення змін до Указу 

Президента України від 3 червня 1993 року №187» від 27 червня 

2006 року № 584/2006) 

26 День флоту України (відзначається згідно з Указом Президента 

України від 18 листопада 2008 р. № 1053/2008) 



28 День рівноапостольного князя Володимира Великого, 

хрестителя України-Руси 

31 День працівників торгівлі (відзначається з 1995 року щорічно в 

останню неділю липня згідно з Указом Президента України від 5 

червня 1995 року № 427/95) 

 

СЕРПЕНЬ 

2 День пророка Іллі 

• День високомобільних десантних військ України (відзначається 

згідно Указу Президента України від 27 липня 2012 року № 

457/2012) 

6 День Бориса й Гліба 

7 День Повітряних Сил Збройних Сил України (відзначається 

щороку у першу неділю серпня згідно з Указом Президента 

України від 27 червня 2007 р. № 579/2007) 

8 День військ зв’язку (відзначається згідно з Указом Президента 

України від 1 лютого 2000 р. № 154/2000) 

9 День великомученика Пантелеймона-цілителя 

14 Винесення чесних древ Животворящого Хреста Господнього. 

Перший Спас (Маковія) 

•  День будівельника (відзначається щорічно у другу неділю серпня 

згідно з Указом Президента України від 22 липня 1993 р. № 273/93) 

• День працівників ветеринарної медицини (відзначається щорічно 

у другу неділю серпня згідно з Указом Президента України від 1 

листопада 2001 року № 1035/2001) 

15 День археолога (встановлено в Україні Указом Президента від 6 

серпня 2008 року № 694/2008) 



19 Преображення Господнє. Другий Спас (Яблучний) 

•  День пасічника (відзначається згідно з Указом Президента 

України від 15 серпня 1997 р. № 815/97) 

23 День Державного Прапора України (на загальнодержавному 

рівні свято встановлено Указом Президента України Леоніда 

Кучми № 987/2004 «Про День Державного Прапора України» від 

23.08.2004. Цей указ було доповнено Указом Президента України 

Віктора Ющенка № 602/2009 «Про внесення змін до Указу 

Президента України від 23 серпня 2004 року № 987», яким було 

засновано підняття Прапора України у День Державного Прапора 

України і під час інших державних свят та проведення 

загальнодержавних заходів) 

24 День Незалежності України (1991) (державне свято України, яке 

відзначається щороку 24 серпня на честь прийняття Верховною 

Радою УРСР Акту проголошення незалежності України, що 

прийнято вважати датою відтворення держави Україна в її 

сучасному вигляді) 

27  День авіації України (відзначається щорічно в останню суботу 

серпня згідно з Указом Президента України від 16 серпня 1993 року 

№ 305/93) 

28 Успіння Пресвятої Богородиці. Перша Пречиста 

• День шахтаря (відзначається щорічно в останню неділю серпня 

згідно з Указом Президента України від 16 серпня 1993 року № 

304/93) 

29 Перенесення нерукотворного образу Господа Ісуса Христа. 

Третій Спас (Спас на полотні) 

 

 

 



ВЕРЕСЕНЬ 

1 День знань (державним святом проголошено 1 вересня 1984 року 

Верховною Радою СРСР) 

2 День нотаріату (відзначається згідно з Указом Президента 

України від 22.02.2010 №211/2010) 

4 День підприємця (відзначається першої неділі вересня згідно з 

Указом Президента України від 05.10.1998 № 1110/98) 

8 Міжнародний день грамотності (один із міжнародних днів, що 

відзначаються в системі ООН. Традиція щорічно відзначати цей 

день започаткована відповідною рекомендацією Всесвітньої 

конференції міністрів освіти з ліквідації неграмотності, що 

відбулася в Тегерані у вересні 1965 року) 

10 День фізичної культури і спорту (відзначається щороку другої 

суботи вересня згідно з Указом Президента України від 29.06.1994 

№ 340/94) 

• День українського кіно (відзначається щороку в другу суботу 

вересня згідно з Указом Президента України від 12.01.1996 № 

52/96) 

11 День працівників нафтової, газової та нафтопереробної 

промисловості (відзначається другої неділі вересня згідно з Указом 

Президента України від 12.08.1993 № 302/93) 

•  День танкістів (відзначається другої неділі вересня згідно з 

Указом Президента України від 29.08.1997 № 922/97) 

17 День рятівника (відзначається згідно з Указом Президента 

України від 12.09.2008 № 830/2008) 

• День фармацевтичного працівника (відзначається третьої суботи 

вересня згідно з Указом Президента України від 07.09.1999 № 

1128/99) 



• День винахідника і раціоналізатора (відзначається третьої суботи 

вересня згідно з Указом Президента України від 16.08.1994 № 

443/94) 

18 День працівника лісу (відзначається в третю неділю вересня 

згідно з Указом Президента України від 28.08.1993 № 356/93) 

19 Свято Михайла Чудотворця 

21 Різдво Пресвятої Богородиці. Друга Пречиста 

• День миру (відзначається згідно з Указом Президента України від 

05.02.2002 № 100/2002) 

22 День партизанської слави (відзначається згідно з Указом 

Президента України від 30.10. 2001 № 1020/2001) 

25  День машинобудівника (відзначається четвертої неділі вересня  

згідно з Указом Президента України від 08.09.1993 № 361/93) 

27 Воздвиження Чесного і Життєдайного Хреста Господнього 

•  Всесвітній день туризму (встановлено Генеральною асамблеєю 

Всесвітньої туристської організації в 1979 року в місті 

Торремолінос, Іспанія) 

•  День туризму (відзначається згідно з Указом Президента України 

від 21.09.1998 № 1047/98) 

30 День мучениць Віри, Надії, Любові та їхньої матері Софії 

• Всеукраїнський день бібліотек (відзначається згідно з Указом 

Президента України від 14 травня 1998 р. № 471/98) 

• День усиновлення (відзначається згідно з Указом Президента 

України від 27.11.2008 № 1088/2008) 

 

 

 



ЖОВТЕНЬ 

1 Міжнародний день музики (був заснований за ініціативою 

Міжнародної музичної ради (IMC) при ЮНЕСКО. Рішення про 

проведення Міжнародного дня музики було прийнято на 15-й 

Генеральній асамблеї IMC в Лозанні в 1973 році) 

• Міжнародний день громадян похилого віку (проголошений 50 

сесією Генеральної Асамблеї ООН. В Україні рішення про 

відзначення затверджено урядовою постановою від 26 вересня 1997 

року № 1066 «Про щорічне відзначення Міжнародного дня 

громадян похилого віку») 

• День ветерана (відзначається згідно Указу Президента України від 

24 вересня 2004 року № 1135/2004) 

2 День працівників освіти (відзначається щорічно у першу неділю 

жовтня згідно з Указом Президента України від 11 вересня 1994 

року № 513/94) 

4  Всесвітній день тварин 

8  День юриста (відзначається згідно з Указом Президента України 

від 16 вересня 1997 року № 1022/97) 

9  День художника (відзначається щорічно у другу неділю жовтня 

згідно з Указом Президента України від 9 жовтня 1998 року № 

1132/98) 

•  День працівників державної санітарно-епідеміологічної служби 

(відзначається щорічно у другу неділю жовтня згідно з Указом 

Президента України від 5 жовтня 2004 р. № 1178/2004) 

10 Міжнародний день психічного здоров’я (відзначається з 1992 

року за ініціативи Всесвітньої федерації психічного здоров'я) 

•  День працівників стандартизації та метрології (відзначається 

згідно з Указом Президента України від 8 жовтня 2002 року № 

910/2002) 



14  Покрова Пресвятої Богородиці 

• День захисника України (відзначається згідно з Указом 

Президента України від 14 жовтня 2014 року № 806/2014) 

• День Українського козацтва (відзначається згідно з Указом 

Президента України від 7 серпня 1999 року № 966/99) 

15 День працівників целюлозно-паперової промисловості 

(відзначається щорічно у третю суботу жовтня згідно з Указом 

Президента України від 1 жовтня 2008 р. № 885/2008) 

16 День працівників харчової промисловості (відзначається 

щорічно у третю неділю жовтня згідно з Указом Президента 

України від 8 серпня 1995 року № 714/95) 

17 Міжнародний день боротьби з бідністю (відзначається щорічно 

17 жовтня, починаючи з 1993 року, коли Генеральною Асамблеєю 

ООН була прийнята резолюції 47/196) 

20 Всеукраїнський день боротьби з захворюванням на рак молочної 

залози (відзначається згідно з Указом Президента України від 17 

січня 2005 р. № 42/2005) 

24 Всесвітній день інформації про розвиток (встановлений 

Генеральною Асамблеєю ООН у 1972 році) 

•  День Організації Об’єднаних Націй. 60 років з часу створення 

(1945) 

30 День автомобіліста і дорожника (відзначається щорічно в 

останню неділю жовтня згідно з Указом Президента України від 13 

жовтня 1993 року № 452/93) 

 

 

 

 



ЛИСТОПАД 

3  День інженерних військ (відзначається згідно з Указом 

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

•  День ракетних військ і артилерії (встановлено Указом Президента 

України від 31 жовтня 1997 р. № 1215/97) 

4  День Казанської ікони Божої Матері 

• 70 років тому (1946) створено Організацію Об’єднаних Націй з 

питань освіти, науки і культури (ЮНЕСКО) 

• День залізничника (відзначається згідно з Указом Президента 

України «Про внесення зміни до Указу Президента України від 15 

липня 1993 року №257» від 11 грудня 2002 р. № 1140/2002) 

6 День працівника соціальної сфери (відзначається щорічно у 

першу неділю листопада згідно з Указом Президента України від 

13 квітня 1999 року № 374/99) 

9  День преподобного Нестора Літописця Київського 

•  День Української писемності та мови (відзначається згідно Указу 

Президента України від 6 листопада 1997 року №1241/97) 

• Всеукраїнський день працівників культури та майстрів народного 

мистецтва (відзначається згідно з Указом Президента України «Про 

додаткові заходи щодо державної підтримки культури і мистецтва в 

Україні» від 30 грудня 2013 року № 717/2013) 

16  Міжнародний день терпимості (толерантності) (запроваджений 

у 1995 за рішенням ЮНЕСКО) 

•  День працівників радіо, телебачення та зв’язку (відзначається 

згідно з Указом Президента України від 11 листопада 1994 року № 

667/94) 

17 День студента (відзначається згідно з Указом Президента 

України від 16 червня 1999 р. № 659/99) 



• День відмови від паління (відзначається у третій четвер 

листопада. Він був встановлений Американським онкологічним 

товариством (American Cancer Society) в 1977 році) 

18 Європейський день захисту дітей від сексуальної експлуатації та 

сексуального насильства (рішення ухвалено 13 травня 2015 року у 

рамках 1227-го засідання Комітету міністрів Ради Європи) 

19 День працівників гідрометеорологічної служби (відзначається 

згідно з Указом Президента України від 11.03.2003 № 208/2003) 

•  День скловиробника (відзначається згідно з Указом Президента 

України від 9 грудня 2003 року № 1417/2003) 

20  День працівників сільського господарства (відзначається 

щорічно у третю неділю листопада згідно з Указом Президента 

України від 7 жовтня 1993 року № 428/93) 

21 Всесвітній день телебачення (проголошений 17 грудня 1996 року 

Генеральною Асамблеєю ООН на честь дати проведення першого 

Всесвітнього телевізійного форуму в Організації Об'єднаних Націй) 

•  День Гідності та Свободи (відзначається щорічно згідно з Указом 

Президента України № 872/2014 від 13 листопада 2014 року) 

26 День пам’яті жертв голодоморів (відзначається щорічно в 

четверту суботу листопада згідно з Указом Президента України № 

431/2007 від 21 травня 2007) 

 

ГРУДЕНЬ 

1 Всесвітній день боротьби зі СНІДом (вперше відзначався 1 

грудня 1988 року з ініціативи Всесвітньої організації охорони 

здоров'я. Із того часу відзначається щорічно) 

•  День працівників прокуратури (відзначається згідно з Указом 

Президента України від 2 листопада 2000 року № 1190/2000) 



3 Міжнародний день інвалідів (проголошено Генеральною 

асамблеєю ООН в 1992 році в кінці Десятиліття інвалідів на 47-й 

сесії у спеціальній резолюції. Проведення цього дня в Україні 

встановлено Указом Президента від 27.11.1993 № 566/93) 

4  Введення в храм Пресвятої Богородиці. Третя Пречиста 

5  Всесвітній день ґрунтів (проголошено Резолюцією Генеральної 

Асамблеї ООН від 20.12.2013 № 68/232) 

•  День працівників статистики (відзначається згідно з Указом 

Президента України від 2 грудня 2002 року № 1120/2002) 

6 День Збройних Сил України (був встановлений постановою 

Верховної Ради України в 1993 році. Це свято відзначається 

щорічно 6 грудня – в день ухвалення в 1991 році закону України 

«Про Збройні Сили України») 

7 Великомучениці Катерини 

• День місцевого самоврядування (відзначається згідно з Указом 

Президента України від 25 листопада 2000 № 1250/2000) 

9 Міжнародний день боротьби з корупцією (відзначається згідно з 

рішенням Генеральної Асамблеї ООН. У цей день в 2003 році у 

мексиканському місті Меріда у Мексиці на політичній конференції 

високого рівня була відкрита для підписання Конвенція ООН проти 

корупції) 

10 День прав людини (міжнародне свято, що відзначається за 

пропозицією Генеральної асамблеї ООН, знаменуючи річницю 

ухвалення Асамблеєю Загальної декларації прав людини в 1948 

році) 

11 День благодійництва (відзначається щорічно у другу неділю 

грудня згідно з Указом Президента України від 13 грудня 2007 р. № 

1220/2007) 



12 День Сухопутних військ України (відзначається згідно з Указом 

Президента України від 18 жовтня 1997 р. № 1167/97) 

13  Апостола Андрія Первозванного 

14 День вшанування учасників ліквідації наслідків аварії на 

Чорнобильській АЕС (відзначається у день закінчення будівництва 

саркофага над зруйнованим четвертим енергоблоком 

Чорнобильської АЕС згідно з Указом Президента України «Про 

День вшанування учасників ліквідації наслідків аварії на 

Чорнобильській АЕС» від 10 листопада 2006 р. № 945/2006) 

15  День працівників суду (відзначається згідно з Указом 

Президента України від 8 грудня 2000 року № 1318/2000) 

17  Великомучениці Варвари 

18 Міжнародний день переселенця (мігрантів) (проголошено 

Генеральною Асамблеєю ООН за рекомендацією Економічної і 

Соціальної Ради (рішення 2000/288 від 28 липня 2000 року) 

19 Святого Миколая Чудотворця 

• День адвокатури (відзначається згідно з Указом Президента 

України від 2 грудня 2002 року № 1121/2002) 

20 День міліції (відзначається згідно з Указом Президента України 

від 17 листопада 1992 року № 567/92) 

22 День енергетика (відзначається згідно з Указом Президента 

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

24 День працівників архівних установ (відзначається згідно з 

Указом Президента України від 30 жовтня 1998 року № 1200/98) 

 

 

 


