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 2016 рік проголошено Організацією Об’єднаних Націй: 

Міжнародним роком зернобобових 

Відзначається відповідно до рішення Генеральної Асамблеї ООН A/RES/68/231 

від 20.12.2013 р. 

Міжнародним роком верблюдових 

Відзначається відповідно до рішення Генеральної Асамблеї ООН A/C.2/69/L.41 

від 07.11.2014 р. 

Римський папа Франциск оголосив 2016-й Святим роком милосердя      

Його тривалість становить з 08.12.15 по 20.11.2016.  

Десятиріччя, проголошені ООН: 

2015–2024 рр. – Міжнародне десятиріччя осіб африканського походження 

Відповідно до рішення Генеральної Асамблеї ООН A/RES/68/237 від 23.12.2013 р. 

2014–2024 рр. – Десятиріччя стійкої енергетики для всіх 

Відповідно до рішення Генеральної Асамблеї ООН A/RES/67/215 від 21.12.2012 р. 

2013-2022 рр. – Міжнародне десятиліття зближення культур 

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

Відповідно до рішення Генеральної Асамблеї ООН A/RES/65/161 від 20.12.2010 р. 

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

Відповідно до рішення Генеральної Асамблеї ООН A/RES/65/119 від 10.12.2010 р. 

2011–2020 рр. – Десятиліття дій із забезпечення безпеки дорожнього руху 

2010–2020 рр. – Десятиліття ООН, присвячене пустелям та боротьбі з 

опустеленням 

2008–2017 рр. – Друге десятиліття ООН, присвячене боротьбі з ліквідації 

злиднів   

2006–2016 рр. – Десятиліття реабілітації і стійкого розвитку постраждалих 

регіонів (третє десятиліття після Чорнобиля)  

 

Всесвітньою столицею книги 2016 року стане Вроцлав (Польща). Таке 

рішення було прийнято міжнародним комітетом у складі 24 експертів засідання 

якого відбулося в штаб-квартирі ЮНЕСКО 24 червня. Відбіркова комісія вибрала 

місто Вроцлав «У зв'язку з високою якістю і великою різноманітністю, якими 

відрізняється його програма», і, зокрема, «на знак особливої уваги, що 

приділяється участі широких мас, а також сприянню видавничим, 

книготорговельним галузям промисловості та бібліотекам на регіональному та 

міжнародному рівнях».  
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2016 рік в Україні проголошено: 

- Роком Івана аковича Франка  

Відзначається відповідно до Постанови Верховної Ради України № 2987 від 

14.05.2013 р. 

- Роком англійської мови в Україні  

Відзначається відповідно до Указу Президента України № 641 від 16.11.2015р. 

Ураховуючи роль англійської мови як мови міжнародного спілкування, з метою 

сприяння її вивченню для розширення доступу громадян до світових 

економічних, соціальних, освітніх і культурних можливостей, які відкриває 

знання та використання англійської мови, забезпечення інтеграції України до 

європейського політичного, економічного і науково-освітнього простору, на 

підтримку програми Go Global, яка визначає вивчення англійської мови одним із 

пріоритетів стратегії розвитку нашої держави. 

 

На державному рівні відзначатимуться і вшановуватимуться                                             

такі пам’ятні дати і ювілеї: 

- 910 років (1106) укладання князем Володимиром Мономахом першого  

дидактично-художнього твору княжої Русі «Повчення» 

- 400 років від заснування Суботова (1616) – спадкового маєтку  

Богдана Хмельницького, першої гетьманської столиці 

     - 360 років тому відбулася битва під Берестечком – одна із найбільших битв  

Визвольної війни 1648 – 1654 рр. під проводом Богдана Хмельницького (1651) 

- 170 років тому (1846) Т. Г. Шевченко написав «Заповіт» 

- 75-та річниця трагедії Бабиного ару  

Відзначається згідно Указу Президента України №471/2015 

- 30-та річниця аварії на Чорнобильській АЕС 

- 25-та річниця незалежності України 

- 20-та річниця Конституції України 

Видатних особистостей:  

- 370 років від дня народження І. І. Скоропадського (1646-1722),  

українського військового, політичного та державного діяча, гетьмана 

Лівобережної України (1708-1722); 

- 150-річчя від дня народження першого президента України, визначного  

державного і громадського діяча Михайла Грушевського. Указ Президента 

України № 63 від 9 лютого 2015 року (вересень 2016 р. – проведення «Днів 

Михайла Грушевського в Україні»). 
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- 160-річчя від дня народження українського письменника, поета філософа,  

вченого, громадського і політичного діяча Івана аковича Франка (1856-1916). 

- Відзначення 1000-ліття духовно-культурних зв’язків Київської Русі та Святої  

Гори Афон. Проект Постанови ВР №1397 від 11.12.2014. з метою сприяння 

відродженню забутої вітчизняної духовно-культурної спадщини. 

Державні та районні програми 

Про Стратегію національно-патріотичного виховання дітей та молоді на 

2016 — 2020 роки  Указ Президента України №580/2015 

2016—2020 роки – Державна цільова соціальна програма  «Молодь 

України»  

2009 – 2017 роки – Державна програма подолання дитячої бездоглядності, 

підтримки сімей з дітьми та реформування інтернатних закладів для дітей 

«Назустріч дітям» 

Комплексна програма підтримки та розвитку молоді  Київської області на 

2015-2020 роки "Молодь Київщини" 

Обласна цільова програма захисту населення і територій від надзвичайних 

ситуацій техногенного та природного характеру, забезпечення пожежної безпеки 

на 2014-2017 роки 

Програма правової освіти населення Іванківського району на 2015-2018 

роки.  

2016 рік в Іванківському районі 

120 років від дня народження Ходимчука Олексія Остаповича (1896-1938), 

актора театру Леся Курбаса «Березіль» (20-ті роки), режисер, викладач 

авторської майстерності за системою Л. Курбаса, керівник театру у Вінницькій 

обл. (30-ті роки). Уродженець с. Кропивня Іванківського р-ну. 

 

75 років від дня народження Примаченка (Приймаченко) Федора 

Васильовича (1941-2008) – майстра народного декоративного розпису. 

Заслужений художник України, лауреат премії ім. Катерини Білокур. 

Нагороджений орденом "За заслуги" ІІІ ступеня. Народився у с. Болотня 

Іванківського р-ну. 

 

75 років від дня народження Ігнатюк Анни Дмитрівни (1941), самодіяльної 

художниці, поетеси, автора Гімну Іванкова і Іванківського району, чотирьох 

поетичних збірок, керівника народного жіночого аматорського ансамблю 

«Криничанка». Уродженка смт. Іванків. 
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65 рокiв вiд дня народження Верес Валентини Іванівни (1951) – майстрині 

художнього ткацтва, заслуженого художника України (1999). Народилася у с. 

Обуховичі Іванківського р-ну. 

 

Цього року виповнюється: 

960 років від  дня народження Нестора Печерського (Нестор-літописець) 

(бл.1056-57–бл.1113-21), давньоруського літописця, письменника (автор «Повісті 

врем’яних літ») 

940 років від часу виходу (1076) найдавнішої пам’ятки писемності Київської 

Русі – збірника літературних творів «Ізборник Святослава» 

540 років від дня народження Тіціана (власне – Тіціано Вечелліо) (1476 або 

1477-1576), італійського живописця 

420 років від часу укладання (1596) Берестейської унії, внаслідок чого 

утворилась Українська греко-католицька церква  

330 років від дня народження Атанасія Шептицького (світ. ім’я – Антоній) 

(1686–1746), українського церковного діяча 

220 років від часу спорудження (1796) дендрологічного заповідника 

«Софіївка» у м. Умань Черкаської обл. 

170 років від часу виходу (1846) у Москві «Історії Русів» – пам’ятки 

української історичної прози і публіцистики 

110 років від часу виходу (1906) у Києві літературно-художнього збірника 

поетичних і прозових творів українських письменників «Досвітні огні» 

110 років від часу утворення (1906) у Львові літературної групи українських 

письменників-модерністів «Молода Муза» 

110 років від часу заснування (1906) у Полтаві пересувного театру 

М. К. Садовського 

110 років від часу виходу (1906) у Києві українського сатиричного журналу 

революційного напряму «Шершень» 

90 років від часу створення (1926) Національного академічного театру 

російської драми ім. Лесі Українки 

80 років від часу виходу (1936) двотижневого періодичного державного 

бібліографічного покажчика України «Літопис журнальних статей» 

60 років Міжнародній премії Г. Х. Андерсена (1956) 

30 років від часу заснування (1986) м. Славутич Київської обл. 
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СІЧЕНЬ 

1  Новорічне свято  

- 120 років від дня народження Василя Ілліча Касіяна (1896–1976), українського графіка, 

лауреата премії ім. Т. Шевченка  

- 110 років від часу видання (1906) у Києві першого номеру щоденної україномовної 

газети «Громадська думка»  

2 

- 175 років від дня народження Тадея Розеславовича Рильського (1841–1902), 

українського культурно-освітнього та громадського діяча, етнографа 

6  Святвечір. Багата кутя 

- 420 років від дня народження Богдана (Зиновій-Богдан) Михайловича Хмельницького 

(бл. 1596–1657), українського військового, політичного та державного діяча  

- 75 років виповнюється Ганні Танасівні Чубач (1941), відомій українській поетесі, 

заслуженому діячу мистецтв України, лауреату республіканської премії ім. Павла 

Усенка, Марусі Чурай, Міжнародної премії «Дружба» 

7  Різдво Христове  

8  Собор Пресвятої Богородиці. Святки   

- 115 років від дня народження Володимира Миколайовича Владка (1901—1974), 

українського письменника-фантаста 

10 

- 190 років від часу початку повстання (10.01–15.01.1826) проти царизму українських 

декабристів Чернігівського полку  поблизу с. Ковалівки   

12 

- 140 років від дня народження Джека Лондона (справж. – Джон Гріффіт Лондон) (1876–

1916), американського письменника, публіциста 

- 80 років від дня народження Раймонда Волдемаровича Паулса (1936), латиського 

композитора, піаніста, диригента  

13  Щедра кутя 

      День пам’яті преподобної Меланії  

14  Новий рік за старим стилем 

      День Святого Василя Великого  

- 90 років від дня народження Василя Петровича Самойлова (1926), українського 

прозаїка  

- 105 років від дня народження Анатолія Наумовича Рибакова (Аронова) (1911—1999), 

російського прозаїка 

15 

- 125 років від дня народження Осипа Eмілійовича Мандельштама (1891–1938), 

російського поета  

17 

- 150 років від дня народження Миколи Ілліча Устимовича (1866–1918), українського 

військового діяча, генерал-хорунжого  

- 115 років від дня народження Григорія Даниловича Епіка (1901—1937), українського 

письменника 

18  Хрещенський святвечір. Святвечір водохресний. Голодна кутя 
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- 150 років від дня народження Ярія Михайловича Міхновського (1866–1937), 

українського церковного діяча  

19  Богоявлення. Хрещення Господнє. Водохреще  

20  Собор святого Іоанна Предтечі   

21 

- 90 років від дня народження Нінель Федорівни Королевич (1926–2013), українського 

бібліографа бібліографознавця, літературознавця, педагога 

- 75 років від дня народження Пласідо Домінґо (повне – Хосе Пласідо Домінґо Ембіль) 

(1941), іспанського співака-тенора 

22  День Соборності України  

Свято офіційно відновлено і відзначається щорічно відповідно до Указу Президента 

України № 871/2014 «Про День Соборності України»  

- 100 років від дня народження Данила Нарбута (1916-1998), театрального декоратора, 

живописця, народного художника України (1994), лауреата Шевченківської премії 

(1996) 

24 

- 240 років від дня народження Ернста Теодора Амадея Гофмана (1776–1822), 

німецького письменника-романтика, музичного критика, диригента, композитора, 

художника-декоратора  

- 115 років від дня народження Михайла Ілліча Ромма (1901—1971),російського 

кінорежисера і сценариста 

- 75 років від дня народження Ярія Володимировича Покальчука (1941—2008), 

українського письменника, перекладача, науковця 

25  Тетянин день  

- 65 років від дня народження Оксани Іванівни Думанської (1951), сучасної української 

дитячої письменниці 

26 

- 80 років від дня народження Демянівської Людмили Семенівни (1936) – 

літературознавця і критика. Доктор філологічних наук (1987), професор (1989). 

Народилася у с. Тетерів Бородянського району (нині Тетерівське Іванківського району). 

27  Міжнародний день пам’яті жертв Голокосту 

Відзначається відповідно до рішення Генеральної Асамблеї ООН A/RES/60/7 від 

21.11.2005 р. Цього дня 1945 р. радянські війська звільнили в’язнів концтабору 

Освенцим 

- 260 років від дня народження Вольфганга Амадея Моцарта (1756–1791), австрійського 

композитора 

- 190 років від дня народження Михайла Ювграфовича Салтикова-Щедріна (справж. 

прізв. – Салтиков) (1826–1889), російського письменника 

- 180 років від дня народження Леопольда фон Захер-Мазоха (1836–1895), австрійського 

письменника 

- 125 років від дня народження Павла Григоровича Тичини (1891–1967), українського 

поета, державного та громадського діяча 

- 125 років від дня народження Іллі Григоровича Eренбурга (1891–1967), російського 

письменника, публіциста, громадського діяча 



9 
 

- 105 років від дня народження Івана Макаровича Гончара (1911—1993), українського 

скульптора, живописця, графіка, народознавця 

29  День пам’яті героїв Крут  

Відзначається щорічно в день, коли біля селища Крути в 1918 р. відбувся бій між 
більшовицькою армією та загоном київських студентів і бійців вільного козацтва. В 
Україні відзначається щорічно відповідно до Указу Президента України № 15/2007 від 
15.01. 2007 р. 

- 150 років від дня народження Ромена Роллана (1866–1944), французького 

письменника, музикознавця, громадського діяча, лауреата Нобелівської премії у галузі 

літератури (1915) 

- 100 років від дня народження Миколи Федоровича Бортникова (1916–1997), 

українського живописця  

30 

- 90 років від дня народження Івана Петровича Шамякіна (1921–2004),білоруського 

письменника 

- 70 років від дня народження Василя Івановича Фольварочного (1941),українського 

поета, прозаїка, драматурга 

 

ЛЯТИЙ 

2  

- 115 років від дня народження Валер`яна Петровича Підмогильного (1901-1937), 

відомого українського письменника і перекладача, одного з найвидатніших прозаїків 

«Розстріляного Відродження» 

4  Всесвітній день боротьби із захворюванням на рак 

Відзначається щорічно, у цей день, за ініціативою ВООЗ 

- 80 років від дня народження Бориса Миколайовича Мозолевського (1936–1993), 

українського поета, археолога  

5 

- 180 років від дня народження Миколи Олександровича Добролюбова (1836–1861), 

російського літературного критика, публіциста    

9  День безпечного Інтернету 

Відзначається щорічно з 2004 р. у другий вівторок лютого за ініціативою європейських 

некомерційних організацій 

- 575 років від дня народження Нізамаддіна Міра Алішера Hавої (Алішер Навої) (1441–

1501), узбецького поета, мислителя, просвітителя, державного діяча 

11 

- 80 років від дня народження Ювгена Григоровича Куртяка (1936—1996), українського 

письменника 

12  Собор трьох святителів: Василя Великого, Іоанна Золотоустого, Григорія Богослова   

- 100 років від дня народження Валентина Остаповича Речмедіна (1916–1986), 

українського письменника  

- 145 років від дня народження Леся Мартовича (1871-1916), відомого українського 

письменника і громадського діяча, члена «Покутської трійці» 

- 115 років від дня народження Івана Яхимовича Сенченка (1901—1975), українського 

письменника 
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13 

- 225 років від дня народження Сильвестра Феодосійовича Щедріна (1791–1830), 

російського живописця  

- 135 років від дня народженням Елеонори Форджан (1881—1965), англійської 

письменниці-казкарки 

- 95 років від дня народження Володимира Микитовича Вільного (1921—1981), 

українського письменника 

14  День Святого Валентина 

      Міжнародний день дарування книжок  

- 80 років від дня народження Анни Герман (1936–1982), польської естрадної співачки 

15  Стрітення Господнє 

      День вшанування учасників бойових дій на території інших держав  

Відзначається щорічно відповідно до Указу Президента України № 180/2004 від 

11.02.2004 р. 

- 150 років від дня народження Гната (Ігнат) Павловича Житецького (1866–1929), 

українського історика, культурного діяча, літературознавця, архівіста 

- 110 років від дня народження Муси Джаліля (справж. – Залілов Муса Мустафович) 

(1906–1944), татарського поета 

16 

- 185 років від дня народження Миколи Семеновича Лескова (1831—1895), російського 

письменника 

- 100 років від дня народження Василя Миколайовича Баженова (1916–1995), 

російського письменника  

17 

- 160 років від дня народження Жозефа Роні (старшого) (Жозефа Анрі Бьокса)(1856—

1940), французького прозаїка 

- 110 років від дня народження Агнії Львівни Барто (1906–1981), російської поетеси 

18 

- 160 років від дня народження Софії Федорівни Русової (дівоче прівз. – Ліндфорс) 

(1856–1940), української громадської, культурно-освітньої діячки, педагога  

20  Всесвітній день соціальної справедливості 

Відзначається щорічно відповідно до рішення Генеральної Асамблеї ООН A / RES / 62 / 

10  від 18.12.2007 р. В Україні відзначається згідно з Указом Президента України № 

1021/2001 від 04. 11. 2011 р. 

       День Героїв Небесної Сотні 

Відзначається щорічно відповідно до Указу Президента України № 69/2015 від 11.02. 

2015 р. 

     День початку тимчасової окупації АР Крим та  міста Севастополя внаслідок збройної  

агресії Російської Федерації (2014 р.) Закон ВРУ № 685-VIII від 15.09.2015 р. 

21  Міжнародний день рідної мови  

Проголошено на ХХХ сесії Генеральної конференції ЮНЕСКО, відзначається щорічно з 

2000 р. 

- 170 років від дня народження Сватоплука Чеха (1846–1908), чеського письменника 
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- 140 років від дня народження Петра Петровича Кончаловського (1876–1956), 

російського живописця 

- 95 років від дня народження Володимира Кириловича Малика (Сиченка) (1921—1998), 

українського письменника 

22 

- 210 років від дня народження Левка Івановича Боровиковського (1806–1889), 

українського поета, етнографа, філолога 

- 65 років від дня народження В’ячеслава Григоровича Медвідя (1951), українського 

письменника, лауреата Шевченківської премії (2003) 

24 

- 230 років від дня народження Вільгельма Грімма (1786—1859), німецького філолога, 

збирача й видавця казок 

25  

- 145 років від дня народження Лесі Українки (Лариси Петрівни Косач-Квітки) (1871-

1913), української поетеси, громадської дячки 

 

БЕРЕЗЕНЬ 

3  Всесвітній день письменника 

Відзначається згідно з рішенням 48-го конгресу Міжнародного ПЕН-клубу, який відбувся 

12–18 січня 1986 р. 

- 150 років від часу заснування (1866) Київської російської публічної бібліотеки (нині – 

Національна парламентська бібліотека України) 

4 

- 110 років від дня народження Мейндерта ДеЙонга (1906—1991), американського 

письменника-казкаря 

5 

- 70 років від дня народження Клауса Хагерюпа (1946), сучасного норвезького дитячого 

письменника 

6  

- 85 років від дня народження Олександра Івановича Білаша (1931-2003), українського 

композитора, лауреата Шевченківської премії (1975)  

8  Міжнародний день прав жінок і миру 

Відзначається щорічно згідно з рішенням Генеральної Асамблеї ООН A / RES / 32 / 142 

від 16.12.1977 р.  

  Міжнародний жіночий день 

- 255 років від дня народження ана Потоцького (1761—1815), польського історика, 

автора численних праць з історії України 

9 

- 202 роки від дня народження Тараса Григоровича Шевченко (1814–1961), українського 

поета, художника, мислителя 

11 

- 200 років від дня народження Олександра Степановича Афанасьєва-Чужбинського 

(справж. прізв. – Афанасьєв) (1816–1875), українського та російського письменника, 

історика, мовознавця, етнографа 
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12 

- 80 років від дня народження Вірджинії Хемілтон (1936—2002), американського 

прозаїка 

14 

- 125 років від дня народження Амвросія Максиміліановича (Максимович) Бучми 

(1891–1957), українського актора, режисера театру й кіно, педагога 

17 

- 160 років від дня народження Михайла Олександровича Врубеля (1856–1910), 

українського і російського живописця 

- 120 років від дня народження Надії Віталіївни Суровцової-Олицької (1896[2]–1985), 

української письменниці, перекладача, історика, журналіста, громадсько-політичної 

діячки   

20  Міжнародний день щастя 

Відзначається щорічно відповідно до рішення Генеральної Асамблеї ООН A / RES / 66 / 

281 від 12.07.2012 р.  

21  Всесвітній день поезії 

Відзначається щорічно відповідно до рішення 30-ї сесії Генеральної конференції 

ЮНЕСКО від 15.11.1999 р. 

     Всесвітній день людей з синдромом Дауна 

Відзначається щорічно відповідно до рішення Генеральної Асамблеї ООН A / RES / 66 / 

149 від 29.02.2012 р. 

    Міжнародний день боротьби за ліквідацію расової дискримінації  

Відзначається щорічно відповідно до рішення Генеральної Асамблеї ООН A / RES / 2142 

(XXI) від 26.10.1966 р. 

24 

- 110 років від дня народження Клавдії Іванівни Шульженко (1906–1984), української та 

російської естрадної співачки 

- 75 років від дня народження Примаченка (Приймаченко) Федора 

Васильовича (1941-2008) – майстра народного декоративного розпису. Заслужений 

художник України, лауреат премії ім. Катерини Білокур. Нагороджений орденом «За 

заслуги» ІІІ ступеня. Народився у с. Болотня Іванківського району. 

26  День Національної гвардії України 

Відзначається щорічно, у цей день, відповідно до Указу Президента України № 

148/2015 від 18.03.2015 р. 

      Година Землі 

27  Міжнародний день театру 

Відзначається щорічно з 1962 р., відповідно до рішення ІХ Конгресу Міжнародного 

інституту театру при ЮНЕСКО 

- 145 років від дня народження Генріха Манна (1871–1950) німецького письменника, 

громадського діяча 

- 90 років від дня народження Надії Яхимівни Приходько (1926–1980), української 

поетеси 
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28 

- 125 років від дня народження Олекси Андрійовича Слісаренка (1891–1937), 

українського письменника  

29 

- 175 років від дня народження Марусі Вольвачівни (справж. – Вольвач Марія 

Степанівна) (1841–1910), української поетеси 

- 135 років від дня народження Марійки Підгірянки (1881-1963), української поетеси, 

народної вчительки 

- 80 років від дня народження Станіслава Сергійовича Говорухіна (1936), російського та 

українського режисера, актора, сценариста, публіциста, громадського діяча, політика  

30  Теплого Олекси 

- 270 років від дня народження Франсіско-Хосе де Гойї (Гойя-і-Лусьєнтес) (1746–1828), 

іспанського живописця, гравера 

- 240 років від дня народження Василя Андрійовича Тропініна (1776–1857), російського 

живописця 

31 

- 90 років від дня народження Джона Роберта Фаулза (1926–2005), англійського 

письменника 

 

КВІТЕНЬ 

1  Міжнародний день птахів 

Відзначається щорічно з 1906 р. від дня підписання Міжнародної конвенції про охорону   

птахів 

    День сміху 

Неофіційне свято. Відзначається за традицією   

2   Міжнародний день дитячої книги  

Встановлено з ініціативи та за ухвалою Міжнародної ради дитячої книги. Відзначається 

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

Крістіана Андерсена. 

4  

- 80 років від дня народження Василя Аронця (1936-1994), майстра кераміки, члена 

Національної спілки художників 

- 75 років від дня народження Леоніда Никифоровича Горлача (Коваленка)(1941), 

українського письменника, поета, лауреата Шевченківської премії (2013) 

- 55 років від дня народження Марини Ві ллівни Гримич (1961), української письменниці, 

прозаїка 

5 

- 110 років від дня народження Анатолія Івановича Шияна (1906–1989), українського 

письменника  

- 135 років від дня народження Дмитра Миколайовича Ревуцького (1881-1941), 

українського композитора, музикознавця 

6 

- 180 років від дня народження Миколи Васильовича Скліфосовського (1836–1904), 

російського та українського хірурга 
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7  Благовіщення Пресвятої Богородиці 

    Всесвітній день здоров’я 

Відзначається щорічно в день набуття чинності Статуту ВООЗ WHA /A.2/ Res.35, 1948 р. 

- 140 років від дня народження Іларіона Семеновича Свєнціцького (І. Святицький) 

(1876–1956), українського філолога, музеєзнавця, мистецтвознавця, книгознавця 

- 195 років від дня народження Шарля П`єра Бодлера (1821–1867), французького поета 

- 50 років від дня народження Валентина Миколайовича Тарасова (1966), українського 

письменника, актора, драматурга, телережисера 

11  Міжнародний день визволення в’язнів фашистських концтаборів 

Відзначається щорічно за ініціативою ООН у день, коли в’язні концтабору Бухенвальд 

почали інтернаціональне повстання проти гітлерівців  

12  Міжнародний день польоту людини в космос 

Відзначається щорічно відповідно до рішення Генеральної Асамблеї ООН A / RES / 65 / 

271 (пр. рез. А / 65 / L.67) від 07.04.2011 р. 

     Всесвітній день авіації і космонавтики 

Відзначається щорічно за рішенням Міжнародної авіаційної федерації (ФАІ) 

13 

- 110 років від дня народження Оксани Дмитрівни Іваненко (1906–1997), української 

письменниці, перекладачки  

- 110 років від дня народження Семюеля Беккета (1906-1989), ірландського 

письменника, лауреата Нобелівської премії 

14 

- 110 років від дня народження Айзика Шмульовича Губермана (1906–1966), 

єврейського письменника 

15 

- 130 років від дня народження Миколи Степановича Гумільова (1886–1921), 

російського поета  

- 80 років від дня народження Олега Федоровича Чорногуза (1936), українського 

письменника-сатирика, гумориста 

16  День довкілля 

Відзначається щорічно у третю суботу квітня відповідно до Указу Президента України № 

855/98 від 06.08.1998 р. 

- 175 років від дня народження Христини Данилівни Алчевської (1841–1920), української 

письменниці, публіциста, діяча народної освіти, педагога 

18  Міжнародний день пам’яток і визначних місць 

Відзначається щорічно з 1984 р., заснований Асамблеєю Міжнародної ради з питань 

охорони пам’яток і визначних місць (ІКОМОС) при ЮНЕСКО 

     День пам’яток історії та культури 

Відзначається щорічно відповідно до Указу Президента України № 1062/99 від 23 

серпня 1999 р. 

- 100 років від дня народження Володимира Самійловича Бабляка (1916–1970), 

українського письменника 
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19 

- 105 років від дня народження Георгія Мокійовича Маркова (1911—1991),російського 

письменника 

- 55 років від дня народження Галини Олександрівни Левицької (1961), української 

дитячої письменниці 

21 

- 200 років від дня народження Шарлотти Бронте (1816–1855), англійської письменниці  

22  Всесвітній День Матері-Землі 

Відзначається щорічно відповідно до рішення Генеральної Асамблеї ООН A / RES / 63 / 

278 від 22.04.2009 р. 

23  Всесвітній день книги та авторського права 

Відзначається щорічно відповідно до рішення 28-ї сесії Генеральної конференції 

ЮНЕСКО від 15.11.1995 р. 

- 125 років від дня народження Олександра Васильовича Багрія (1891–1949), 

українського, російського та вірменського літературознавця, фольклориста, 

бібліографа, шевченкознавця, педагога 

- 125 років від дня народження Сергія Сергійовича Прокоф’єва (1891–1953), російського 

композитора, піаніста, диригента 

- 120 років від дня народження Мате Залки (справж. – Бела Франкль) (1896–1937), 

угорського письменника 

- 55 років від дня народження Андрія Ярійовича Куркова (1961), українського 

письменника, кінематографіста  

24  Вхід Господній у Єрусалим. Вербна неділя 

- 145 років від дня народження Любові Борисівни Хавкіної (1871-1949), 

бібліотекознавця, бібліографа, заслуженого діяча науки 

26  День Чорнобильської трагедії (1986) 

30 років з часу Чорнобильської катастрофи, найбільшої техногенно-екологічної 

катастрофи сучасності 

     Міжнародний день інтелектуальної власності 

Відзначається щорічно відповідно до рішення Генеральної асамблеї Всесвітньої 

організації інтелектуальної власності (ВОІВ), ухваленого у вересні 2000 р.  

27 

- 200 років від дня народження Алессандро (Олександр Вікентійович) Беретті 

(1816C:\Users\J\Downloads\20151026114840Ð�ÐµÑ�ÐµÐ»Ñ�Ðº 1Ð¿Ð²Ñ�2016 (Ð¿Ñ�Ð°Ð²Ð».).doc 

- _ftn7–1895), українського та російського архітектора  

28 

- 90 років від дня народження Гарпер Лі (1926), американської письменниці 

- 75 років від дня народження Ірини (Іраїда) Володимирівни Жиленко (1941–2013), 

української поетеси,журналістки, лауреата Шевченківської премії (1996) 

29  Страсна п’ятниця 

      Міжнародний день танцю 

Відзначається щорічно з 1982 р. за рішенням Міжнародного комітету танцю при 

Міжнародному інституті театру ЮНЕСКО 

30  Міжнародний день джазу 

file:///C:/Users/J/Downloads/20151026114840Ð�ÐµÑ�ÐµÐ»Ñ�Ðº%201Ð¿Ð²Ñ�2016%20(Ð¿Ñ�Ð°Ð²Ð».).doc%23_ftn7
file:///C:/Users/J/Downloads/20151026114840Ð�ÐµÑ�ÐµÐ»Ñ�Ðº%201Ð¿Ð²Ñ�2016%20(Ð¿Ñ�Ð°Ð²Ð».).doc%23_ftn7
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Відзначається щорічно відповідно до ініціативи ЮНЕСКО з листопада 2011 р. 

- 60 років від дня народження Павла Миколайовича Гірника (1956), українського поета, 

лауреата Шевченківської премії (2009). 

 

ТРАВЕНЬ 

1   Світле Христове Воскресіння. Великдень 

1–2  День міжнародної солідарності трудящих. Свято Весни і Праці 

Відзначається щорічно відповідно до рішення конгресу ІІ Інтернаціоналу 14–21 липня 

1889 р. (Париж). Святкові неробочі дні в Україні відповідно до ст. 73 Кодексу законів 

про працю 

2 

- 110 років від дня народження Віри Михайлівни Юніної (1906–1977), української 

письменниці 

- 100 років від дня народження Василя Андрійовича Уманця (1916–2003), українського 

композитора, хорового диригента, педагога  

5 

- 170 років від дня народження Генрика Сенкевича (1846–1916), польського 

письменника, лауреата Нобелівської премії з літератури 

- 180 років від дня народження Сидора Івановича Воробкевича (1836-1903), 

українського композитора і письменника 

6  День великомученика Георгія Побідоносця (Юрія Змієборця, Георгія Переможця) 

- 160 років від дня народження Зігмунда Фрейда (1856–1939), австрійського психіатра, 

психолога, невропатолога 

7 

- 155 років від дня народження Рабіндраната Тагора (1861-1941), індійського 

письменника, лауреата Нобелівської премії (1913) 

8–9 Дні пам’яті та примирення, присвячені пам’яті жертв Другої світової війни 

Відзначаються щорічно відповідно до рішення Генеральної Асамблеї ООН A / RES / 59 / 

26 від 22.11.2004 р.  

8  День пам’яті та примирення в Україні  

Відзначається щорічно відповідно до Указу Президента України № 169/2015 

    Міжнародний день Червоного Хреста і Червоного Півмісяця 

 Міжнародного руху Червоного Хреста і Червоного Півмісяця 

    День матері 

Відзначається щорічно в другу неділю травня відповідно до Указу Президента України 

№ 489/99 від 10.05.1999 р. 

9  День Перемоги 

Відзначається щорічно на честь перемоги у Великій Вітчизняній війні 1941–1945 рр. 

Державне свято відповідно до Закону України № 1684-III від 20.04.2000 р.  

- 55 років від дня народження Віктора Володимировича Неборака (1961), українського 

поета, прозаїка, літературознавця, перекладача, есеїста 

10 

- 55 років від дня народження Івана Антоновича Малковича (1961), українського поета, 

видавця 
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11 

- 110 років від дня народження Віри Казимирівни Кетлінської (1906–1976), російської 

письменниці 

- 70 років від дня народження Катерини Миколаївни Вільмонт (1946), сучасної 

російської письменниці 

12 

- 80 років виповнюється Івану Степановичу Марчуку (1936), українському живописцю, 

лауреату Шевченківської премії (1997) 

13 

- 65 років від дня народження Ткаченка Сергія Івановича  (1951) - філолога, 

літературознавця, поета, перекладача. Член Національної спілки письменників України. 

Лауреат літературної премії ім. С. Шеврякова. Лауреат міжнародної літературної премії 

ім. Г. Свовороди "Сад божественних пісень" (2008). Працював у Секретаріаті ООН у Нью-

Йорку (США). Народився у с. Новошепеличі Чорнобильського району (нині у зоні 

відчуження). 

14 

- 145 років від дня народження Василя Стефаника (1871-1936), видатного українського 

письменника-новеліста, громадсько-політичного діяча 

15  Міжнародний день сім’ї 

Відзначається щорічно відповідно до рішення Генеральної Асамблеї ООН A / RES / 47 

/237 від 20.09.1993 р. 

     День пам’яті жертв політичних репресій 

Відзначається щорічно в третю неділю травня відповідно до Указу Президента України 

№ 431/2007 від 21.05.2007 р. 

- 125 років від дня народження Михайла Опанасовича Булгакова (1891–1940), 

російського,  українського письменника, драматурга, уродженця м. Києва 

- 65 років від дня народження Девіда Амонда (1951), сучасного англійського 

письменника 

18  Міжнародний день музеїв 

Відзначається щорічно відповідно до рішення ХІ Генеральної конференції Міжнародної 

ради музеїв, яка відбулась у травні 1977 р. 

      День скорботи і пам’яті жертв депортації кримськотатарського народу                      

      (18-20 травня 1944-го р.)  

Відзначається щорічно відповідно до Постанови Верховної Ради Криму № 285-1 від 

26.03.1993 р. 

19  День вишиванки  

20 

- 55 років тому (1961) встановлено Республіканську премію ім. Т. Г. Шевченка, нині – 

Національну премію України ім. Т. Г. Шевченка  

- 105 років від дня народження Анні Шмідт (1911—1995), голландської дитячої 

письменниці 

- 60 років від дня народження Бориса Акуніна (Григорія Шальвовича Чхартишвілі) (1956), 

російського письменника 
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21  День апостола та євангеліста Іоанна Богослова 

     Всесвітній день культурного різноманіття в ім’я діалогу та розвитку  

Відзначається щорічно відповідно до рішення Генеральної Асамблеї ООН A/RES/ 57/249 

від 20.12.2002 р. 

     День Європи 

Відзначається щорічно в третю суботу травня відповідно до Указу Президента України 

№ 339/03 від 19.04.2003 р. 

- 95 років від дня народження Андрія Дмитровича Сахарова (1921—1989), російського 

науковця-фізика і правозахисника 

22  День Миколи Весняного. Перенесення мощей святителя Миколая Чудотворця    

День перепоховання праху Тараса Григоровича Шевченка (1861), українського поета,   

художника, мислителя на Чернечій горі, поблизу Канева   

23 

- 85 років від дня народження Барбари Беррі (1931), американської дитячої письменниці 

24  День рівноапостольних Кирила і Мефодія, вчителів слов'янських 

      День слов’янської писемності і культури 

Відзначається щорічно в день вшанування пам’яті святих рівноапостольних Кирила і 

Мефодія відповідно до Указу Президента України № 1096/04 від 17.09.2004 р. 

26 

- 80 років від дня народження Віталія Олексійовича Коротича (1936), українського 

письменника, публіциста, перекладача, журналіста, лауреата Шевченківської премії 

(1983) 

28  День працівників видавництв, поліграфії і книго розповсюдження 

Відзначається щорічно в останню суботу травня відповідно до Указу Президента 

України № 563/99 від 25.05.1999 р.   

31  Всесвітній день без тютюну 

Відзначається щорічно відповідно до рішення ВООЗ WHA 42.19, прийнятого на 42-й сесії 

Всесвітньої асамблеї охорони здоров’я 17.05.1989 р. 

- 90 років від дня народження Джеймса Крюса (1926—1997), німецького дитячого 

письменника 

Цього місяця виповнюється: 

- 420 років від часу початку (1596) Солоницького бою – вирішальної битви під проводом 

С. Наливайка в урочищі Солониця поблизу м. Лубен 

 

ЧЕРВЕНЬ 

1  Міжнародний день захисту дітей  

Відзначається щорічно з 1949 р. відповідно до ухвали Ради Міжнародної демократичної 

федерації жінок 

    Всесвітній день батьків 

Відзначається щорічно відповідно до рішення Генеральної Асамблеї ООН A/RES/66/292 

від 15.10.2012 р. 

     День захисту дітей 

Відзначається щорічно відповідно  Указу Президента України № 568/98 від 30.05.1998 р. 
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- 80 років від дня народження Петра Федотовича Бондарчука (1936), українського поета, 

прозаїка 

2 

- 140 років від дня народження Костянтина Андрійовича Треньова (1876–1945), 

російського письменника, драматурга 

3 

- 110 років від дня народження Сергія Аполлінарійовича Герасимова (1906–1985), 

російського кінорежисера, актора, сценариста, теоретика кіно 

4  Міжнародний день безвинних дітей – жертв агресії 

Відзначається щорічно відповідно до рішення Надзвичайної спеціальної сесії 

Генеральної Асамблеї ООН A/ RES / ES-7 / 8 від 19.08.1982 р. 

5  Всесвітній день навколишнього середовища 

Відзначається щорічно відповідно до рішення Генеральної Асамблеї ООН A/RES/2994 

(ХХVІІ) від 15.12.1972 р. 

6  День журналіста 

Відзначається щорічно відповідно Указу Президента України № 251/94 від 25.05.1994 р. 

- 410 років від дня народження П’єра Корнеля (1606–1684), французького драматурга 

- 175 років від дня народження Елізи Ожешко (1841—1910), польської письменниці 

8 

- 120 років від дня народження Прокопа Феодосійовича Канавського (1896–1978), 

українського народного байкаря 

- 90 років від дня народження Олега Васильовича Кошового (1926–1943), одного з 

керівників підпільної комсомольської організації «Молода гвардія»  

9  Вознесіння Господнє 

10  

- 80 років від дня народження Анатолія Григоровича Черниша (1936), українського 

дитячого письменника, поета 

- 65 років виповнюється Василю Миколайовичу Шкляру (1951), українському 

письменникові, лауреату Шевченківської премії (2011)  

14  Всесвітній день донора крові 

Відзначається щорічно відповідно до рішення Всесвітньої асамблеї охорони здоров’я 

WHA 58.13 від 23.05.2005 р. Цього дня в 1868 р. народився австрійський лікар 

К. Ландштейнер, який відкрив групи крові у людини 

- 205 років від дня народження Гарріет Бічер-Стоу (1811-1896), американської 

письменниці 

- 125 років від дня народження Олександра Мелентійовича Волкова (1891—1977), 

російського прозаїка 

15 

- 75 років від дня народження Івана Васильовича Миколайчука (1941–1987), 

українського кіноактора, сценариста, режисера заслуженого артиста України (1968), 

виконавця головної ролі у фільмі «Тіні забутих предків» 

17  

- 105 років від дня народження Віктора Платоновича Некрасова (1911-1987), російського 

письменника України 
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19  День святої Трійці 

      День батька (День тата)     

      Всесвітній день дитячого футболу 

Проголошений Дитячим фондом ООН (ЮНІСЕФ) і Міжнародною федерацією 

футбольних асоціацій (ФІФА) з метою привернення уваги світової спільноти до проблем 

дітей і пропаганди здорового способу життя серед молоді 

- 95 років від дня народження Патрісії Райтсон (1921—2010), австралійської дитячої 

письменниці  

20  Всесвітній день біженців 

Відзначається щорічно відповідно до рішення Генеральної Асамблеї ООН A/RES/55/76 

від 04.12.2000 р. 

21  

- 200 років від дня народження Шарлотти Бронте (1816-1855), англійської письменниці 

22  Початок Великої Вітчизняної війни (1941) 

      День скорботи і вшанування пам’яті жертв війни в Україні 

Відзначається щорічно відповідно до Указу Президента України № 1245/2000 від 

17.11.2000 р. 

23 

- 80 років від дня народження Річарда Девіда Баха (1936), американського письменника 

24 

- 175 років від дня народження Івана Миколайовича Ге (1841–1893), українського 

письменника, актора, режисера 

- 70 років від дня народження Надії Володимирівни Кир'ян (1946), української дитячої 

письменниці, поетеси 

25 

- 130 років від дня народження Івана Петровича Крип’якевича (1886–1967), українського 

історика  

26  Міжнародний день боротьби зі зловживанням наркотичними засобами та їхнім   

     незаконним обігом 

Відзначається щорічно відповідно до рішення Генеральної Асамблеї ООН A / RES / 42 / 

112 від 07.12.1987 р. 

      День молоді 

Відзначається щорічно в останню неділю червня відповідно Указу Президента України 

№ 323/94 від 22.06.1994 р. 

      День молодіжних та дитячих громадських організацій 

Відзначається щорічно в останню неділю червня відповідно Указу Президента України 

№ 600/2011 від 24.05.2011 р. 

28  День Конституції України 

Відзначається щорічно в день прийняття Верховною Радою України Основного Закону 

України. Святковий неробочий день в Україні відповідно до ст. 73 Кодексу законів про 

працю 

29 

- 110 років від дня народження Івана Даниловича Черняховського (1906–1945), українського 

військового діяча генерала армії 
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ЛИПЕНЬ 

4  

- 125 років від дня народження Петра Йосиповича Панча (1891-1978), українського 

письменника, лауреата Республіканської премії ім. Т. Г. Шевченка (1966)  

- 125 років від дня народження Петра Йосиповича Панча (Петра Йосиповича 

Панченка)(1891—1978), українського письменника 

- 75 років від дня народження Володимира Івановича Заремби (1941—2010), 

українського письменника 

- 65 рокiв вiд дня народження Губарені Надії Михайлівни  (1951) - математика. 

Доктор технічних наук (1998). Народилася у с. Захарівка Іванківського району 

7  Різдво пророка Іоанна Хрестителя. День Івана Купала 

- 95 років від дня народження Петра ацика (1921-2001), відомого мецената і 

подвижника української культури 

8  День родини 

Відзначається щорічно відповідно до Указу Президента України № 1209/2011 від 

30.12.2011 р. 

- 80 років від дня народження Валентина Лукича Чемериса (1936), сучасного 

українського письменника 

9 

- 115 років від дня народження Барбари Картленд (1901—2000), англійської 

письменниці 

10 

- 145 років від дня народження Марселя Пруста (1871—1922), французького 

письменника 

- 75 років від дня народження Олексія Андрійовича Палійчука (1941), сучасного 

українського письменника 

11  Всесвітній день народонаселення 

Відзначається щорічно відповідно до рекомендацій Керівної ради Фонду ООН у галузі 

народонаселення, поданих у рішенні № 89/46 від 1989 р. 

- 75 років від часу початку (1941) героїчної оборони Києва від німецько-фашистських 

загарбників  

12  День святих первоверховних апостолів Петра і Павла 

- 100 років від дня народження Людмили Михайлівни Павличенко (1916–1974), 

українського снайпера під час Другої світової війни, Героя Радянського Союзу (1943) 

15  

- 410 років від дня народження Рембрандта Гарметсона ван Рейна (1606-1669), 

нідерландського художника 

16 

- 75 років від дня народження Анни Дмитрівни Ігнатюк (1941), самодіяльної 

художниці, поетеси, автора Гімну Іванкова і Іванківського району, чотирьох поетичних 

збірок, керівника народного жіночого аматорського ансамблю «Криничанка». 

Уродженка смт. Іванків. 
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18 

- 205 років від дня народження Уільяма Мейкписа Теккерея (1811-1863), англійського 

письменника 

- 80 років від дня народження Ярія Герасимовича Іллєнка (1936–2010), українського 

кінооператора, кінорежисера 

- 65 років від дня народження Павла аковича Смовжа (1951), заслуженого 

журналіста України, редактора Іванківської районної газети «Трибуна праці», лауреата 

республіканської журналістської премії «Золоте перо», автора чотирьох книг по історію 

району та Київського Полісся. Уродженець с. Тетерівське Іванківського р-ну. 

19 

- 140 років від дня народження Володимира Мусійовича Чехівського (1876– 1937), 

українського громадсько-політичного, церковного діяча 

- 50 років від дня народження Тетяни Анатоліївни Дзюби (Мурзенко) (1966), української 

письменниці, журналіста 

21 

- 110 років від дня народження Олени Іванівни Теліги (дівоче прізв. – Шовгенова або 

Шовгеніва) (1906–1942), української поетеси, літературного критика, політичної та 

культурної діячки 

- 75 років з дня смерті Богдана Лепкого (1872-1941), відомого українського письменника, 

поета-лірика і новеліста, професора Краківського університету 

22 

- 65 рокiв вiд дня народження Верес Валентини Іванівни (1951) – майстрині 

художнього ткацтва, заслуженого художника України (1999). Члена Національної спілки 

художників України (1976), Національної спілки майстрів народного мистецтва України 

(1999). Лауреата республіканської премії ім. М. Островського (1978) та премії ім. 

Катерини Білокур (1994). Одна з організаторів музею ткацтва у с.  Обуховичі. 

Народилася у с. Обуховичі Іванківського району. 

24 

- 65 років від дня народження Катерини Володимирівни Штанко   (1951), української 

письменниці, художниці та ілюстратора дитячих казок 

26  

- 225 років від дня народження Франца Ксавера Вольфганга Моцарта (1791—1844), 

австрійського піаніста, композитора, диригента 

- 160 років від дня народження Джорджа Бернарда Шоу (1856-1950), англійського 

драматурга, письменника 

- 85 років виповнюється Івану Михайловичу Дзюбі (1931), українському 

літературознавцю, критику, державному і громадському діячеві, який був головою 

Комітету з Національної премії ім. Т. Г. Шевченка, Герой України (2001) 

28  День хрещення Київської Русі-України  

Відзначається щорічно відповідно до Указу Президента України № 668/2008 від 

25.07.2008 р. 

      День пам’яті святого рівноапостольного князя Володимира-хрестителя Київської Русі 

- 150 років від дня народження Беатріс Поттер (1866—1943), англійської дитячої 

письменниці та художниці  
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31 

- 80 років від дня народження Валерія Федоровича Гужви (1936), українського 

письменника 

СЕРПЕНЬ 

1 

- 80 років від дня народження Ів Сен-Лорана (повне – Ів Анрі Дона Матіє Сен-Лоран) 

(1936–2008), французького дизайнера-модельєра  

2  День пророка Іллі  

5 

- 150 років від дня народження Володимира Миколайовича Леонтовича (1866–1933), 

українського письменника, громадсько-політичного діяча 

- XXXI Літні Олімпійські ігри, що відбудуться з 5 по 21 серпня 2016 року в Ріо-де-

Жанейро (Бразилія) 

6 

- 160 років від дня народження Аполлінарія Михайловича Васнецова (1856–1933), 

російського живописця, графіка 

9  

- 110 років від дня народження Памели Ліндон Треверс (Хелени Ліндон Гофф) (1906—

1996), англійської письменниці-казкаря 

- 60 років виповнюється Василю Герасим’юку (1956), українському поету, 

радіожурналісту, лауреату Національної премії ім. Т. Шевченка (2003) 

10 

- 75 років від дня народження Романа Мар’яновича Лубківського (1941-2015) 

українського поета, перекладача, лауреата Шевченківської премії (1992) 

12   Міжнародний день молоді   

Відзначається , щорічно відповідно до рішення Генеральної Асамблеї ООН A / RES / 54 / 

120 від 20.01.2000 р. 

- 115 рокiв вiд дня народження Зарицького Леоніда Андрійовича (1901-1983) 

- лікаря-отоларинголога. Доктор медичних наук (1946), професор (1947). Заслужений 

діяч науки України (1962). Нагороджений двома орденами Трудового Червоного 

Прапора, медалями. Народився у с. Кухарі Іванківського району.  

- 65 років від дня народження Галини Миколаївни Малик (1951), сучасної  української 

дитячої письменниці 

14  Свято братів Макавеїв. Маковій або Медовий Спас 

- 150 років від дня народження Дмитра Сергійовича Мережковського (1866—1941), 

російського письменника, філософа, критика 

15  

- 245 років від дня народження Вальтера Скотта (1771-1832), англійського та 

шотландського письменника 

18 

- 180 років від дня народження Олександра аковича Кониського (1836–1900), 

українського письменника, педагога, громадсько-культурного діяча 

19  Преображення Господнє. Яблучний Спас 

      Всесвітній день гуманітарної допомоги 
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Відзначається щорічно відповідно до рішення Генеральної Асамблеї ООН A / RES / 63 / 

139 від 05.03.2009 р. 

20  

- 95 років від дня народження Миколи аковича Зарудного (1921-1991), українського 

письменника, сценариста, лауреата Державної премії ім. Т. Г. Шевченка (1978)  

- 55 років від дня народження Джеймса Роллінса (Джеймс Пол Чайковські) (1961), 

американського письменника, польського походження 

23  День Державного Прапора України 

Відзначається щорічно відповідно до Указу Президента України № 987/2004 від 

23.08.2004 р. 

24  День незалежності України (1991)  

Відзначається щорічно як державне загальнонародне свято відповідно до Постанови 

Верховної ради України № 2143−XII від 20.02.1992 р. Вважається святковим неробочим 

днем відповідно до ст. 73 Кодексу законів про працю 

- 25 років від часу прийняття (1991) Верховною Радою УРСР Акту «Про проголошення 

незалежності України» № 1427-ХІІ від 24.08.1991 р. 

 26  

- 225 років від дня народження Франца Ксавера Вольфганга Моцарта (1791-1844), 

австрійського піаніста, композитора 

27 

- 160 років від дня народження Івана аковича Франка (1856–1916), українського 

письменника, драматурга, поета, філософа, вченого, громадського діяча 

- 145 років від дня народження Теодора Драйзера (1871-1945), американського 

письменника 

- 120 років від дня народження Фаїни Григорівни Раневської (1896–1984), російської 

актриси 

- 75 років від дня народження Богдана Сильвестровича Ступки (1941–2012), 

українського актора, громадсько-культурного діяча 

28  Успіння Пресвятої Богородиці або Перша Пречиста 

      Свято Жнив 

 

ВЕРЕСЕНЬ 

1  День знань 

Відзначається щорічно з 1984 р.  

2 День закінчення Другої світової війни 

- 205 років від дня народження та 150 років від дня смерті Івана Вагилевича (1811-1866), 

українського поета, філолога, фольклориста, організатора «Руської трійці»  

- 160 років від дня народження Василя Лукича (справж. – Володимир Лукич Левицький) 

(1856–1938), українського письменника, літературознавця, журналіста, видавця, 

бібліографа, культурно-освітнього та громадського діяча 

- 60 років від дня народження Наталії Вікторівни Хаткіної (1956—2009) української 

поетеси, прозаїка 
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3 

- 65 років від дня народження Наталії Іванівни Поклад (1951) української поетеси, 

публіциста 

4 

- 25 років від часу підняття (1991) над будинком Верховної Ради України синьо-жовтого 

прапора 

-  50 років від дня народження Марека Краєвського (1966), сучасного польського 

письменника 

5 Міжнародний день благодійності 

Відзначається щорічно відповідно до рішення Генеральної Асамблеї ООН A / RES /  

67/105 від 17.12 2012р.  

8  Міжнародний день грамотності 

Відзначається щорічно відповідно до рішення 14-ї сесії ЮНЕСКО № 1.141 від 1966 р. 

10  День фізичної культури і спорту 

Відзначається щорічно в другу суботу вересня відповідно до Указу Президента України 

№ 340/94 від 29.06.1994 р. 

      День українського кіно 

Відзначається щорічно в другу суботу вересня відповідно до Указу Президента України 

№ 52/96 від 12.01.1996 р. 

11  Усікновення чесної голови св. Івана Хрестителя  

      День пам’яті жертв фашизму 

12  

- 95 років від дня народження Станіслава Лема (1921-2006), польського письменника-

фантаста 

13 

- 85 років від дня народження Бориса Микитовича Харчука (1931—1988), українського 

письменника-фантаста, філософа 

15  

- 125 років від дня народження Агати Крісті (Кларисси Міллер) (1891-1976), англійської 

письменниці  

19 

- 105 років від дня народження Вільяма Джеральда Ґолдинґа (1911—1993), англійського 

письменника, лауреата Нобелівської премії з літератури (1983) 

20  

- 105 років від дня народження Михайла Михайловича Божія (1911-1990), одного з 

найвідоміших українських живописців XX століття 

- 105 років від дня народження Миколи Львовича Нагнибіди (1911—1985), українського 

поета 

21  Різдво Пресвятої Богородиці. Друга Пречиста 

      Міжнародний день миру 

Відзначається щорічно відповідно до рішення Генеральної Асамблеї ООН A / RES / 55 / 

282 від 07.09.2001 р. 

- 150 років від дня народження Герберта Джорджа Уеллса (1866–1946), англійського 

письменника-фантаста 
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22  День партизанської слави 

Відзначається щорічно відповідно до Указу Президента України № 1020/2001 від 

30.10.2001 р. 

24  

- 120 років від дня народження Френсіса Скотта Фіцджеральда (1896-1940), 

американського письменника 

25  

- 110 років від дня народження Дмитра Дмитровича Шостаковича (1906-1946), 

російського композитора, піаніста, педагога 

26  

- 115 років від дня народження Семена Дмитровича Скляренка (1901-1962), відомого 

українського письменника 

27  Воздвиження Хреста Господнього 

      Всесвітній день туризму. День туризму 

Відзначається щорічно відповідно до Указу Президента України № 1047/98 від 

21.09.1998 р.  

29  День пам’яті жертв Бабиного Яру 

- 150 років від дня народження Михайла Сергійовича Грушевського (1866–1934), 

українського письменника, історика, соціолога, літературознавця, політичного діяча. 

Відзначається на державному рівні відповідно до Указу Президента України «Про 

відзначення 150-річчя від дня народження Михайла Грушевського» № 63/2015 від 

09.02.2015 р. 

- 90 років від часу заснування (1926) Києво-Печерського історико-культурного 

заповідника, який входить у список об’єктів всесвітньої спадщини ЮНЕСКО 

- 75 років від дня початку (1941) масових розстрілів нацистами мирного населення у 

Бабиному ару м. Києва  

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

      Всеукраїнський день бібліотек  

Відзначається щорічно відповідно до Указу Президента України № 471/98 від 

14.05.1998 р. 

      День усиновлення 

Відзначається щорічно відповідно до Указу Президента України № 1088/2008 від 

27.11.2008 р. 

- 175 років від дня народження Михайла Петровича Драгоманова (1841–1895), 

українського філософа, історика, публіциста, фольклориста, економіста, громадського 

діяча 

ЖОВТЕНЬ 

 

1  Міжнародний день музики 

Відзначається щорічно за рішенням Міжнародної музичної ради ЮНЕСКО. Ініціатором 

відзначення цього дня був Д. Шостакович 

     Міжнародний день людей похилого віку 

Відзначається щорічно відповідно до рішення Генеральної Асамблеї ООН A / RES /45 

/106 від 14.12.1990 р. 
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     День ветерана 

Відзначається щорічно відповідно до Указу Президента України № 1135/2004 від 

24.09.2004 р. 

- 225 років від дня народження Сергія Тимофійовича Аксакова (1791—1859), російського 

прозаїка 

2  Міжнародний день ненасильства 

Відзначається щорічно відповідно до рішення Генеральної Асамблеї ООН A / RES / 61 / 

271 від 15.06.2007 р. 

     День працівників освіти (День вчителя чи День освітянина) 

Відзначається щорічно в першу неділю жовтня відповідно до Указу Президента України 

№ 513/94 від 11.09.1994 р. 

- 110 років від дня народження Івана Багряного (справж. – Лозов’яга Іван Павлович) 

(1906–1963), українського письменника, художника, драматурга, громадсько-

політичного діяча 

 4  

- 200 років від дня народження Ежена Потьє (1816–1887), французького поета   

       -     125 років від дня народження Ярія Клена (Освальда Бургардта) (1891— 

             1947), українського письменника, перекладача, літературознавця, редактора, 

             викладача 

5  Всесвітній день учителя 

Відзначається щорічно в ознаменування річниці підписання Рекомендації ЮНЕСКО та 

Міжнародної організації праці (МОП) щодо становища вчителів (UNESCOPRESSE, vol.4, 

no.17, p.9) 

6  

- 135 років від дня народження Івана Кочерги (1881-1952), українського драматурга, 

заслуженого діяча мистецтв (1950) 

- 85 років від дня народження Романа Семеновича Сефа (Роальда Семеновича 

Фаєрмарка) (1931-2009) російського дитячого поета, прозаїка, драматурга, перекладача 

9  День художника 

Відзначається щорічно у другу неділю жовтня відповідно до Указу Президента України 

№ 1132/98 від 09.11.1998 р. 

- 220 років від дня народження Сергія Івановича Муравйова-Апостола (1796–1826), 

підполковника, одного із керівників декабристського руху на Україні 

10 

- 50 років від дня народження Надії Симчич (1966), українського прозаїка, драматурга, 

автора казок 

13 

- 80 років від дня народження Кристини Нестлінгер (1936), австрійська дитяча 

письменниця 

14  Покрова Пресвятої Богородиці  

      День захисника України (День захисника Вітчизни) 

Відзначається щорічно відповідно Указу Президента України № 806/2014 від                 

14. 10.2014 р. 

      



28 
 

       День українського козацтва  

Відзначається щорічно відповідно  Указу Президента України № 966/99 від 07.08.1999 р. 

15 

- 95 років від дня народження Дмитра Омеляновича Луценка (1921-1989), українського 

поета, лауреата Шевченківської премії (1976) 

- 90 років від часу відкриття (1926) у Києві російського драматичного театру (нині – 

Національний академічний театр російської драми ім. Лесі Українки) 

17   

       -     80 років від дня народження Івана Федоровича Драча (1936), українського поета,  

громадського діяча, лауреата Шевченківської премії (1976), першому голові Народного 

Руху України (1989), Героєві України (2006)  

19 

- 70 років від дня народження Філіпа Пулмана (1946), англійського дитячого 

письменника 

21  Міжнародний День шкільних бібліотек 

- 120 років від дня народження Ювгена Львовича Шварца (1896—1958), російського 

прозаїка, драматурга 

22  

- 205 років від дня народження Ференца Ліста (1811-1886), угорського композитора 

24  Міжнародний день Організації Об’єднаних Націй (День ООН) 

Відзначається щорічно відповідно до рішення Генеральної Асамблеї ООН A / RES / 168 

(ІІ) від 31.10.1947 р. 

25  

- 135 років від дня народження Пабло Пікассо (1881-1973), іспанського та французького 

художника 

28  День визволення України від фашистських загарбників (1944) 

Відзначається щорічно відповідно Указу Президента України № 836/2009 від 20.10.2009 

р. 

- 550 років від дня народження Еразма Роттердамського *Дезідерій; справжнє – Герхард 

Герхардс+ (1466–1536), нідерландського письменника, богослова, філософа-гуманіста 

- 265 років від дня народження Дмитра Бортнянського (1751-1825), українського 

композитора, засновника української національної духовної музики 

- 130 років від часу відкриття (1886) Статуї Свободи у США 

29 

- 360 років від дня народження Едмунда Галлея (Галлі) (1656–1742), англійського 

астронома, геофізика 

- 105 років від дня народження Івана Антоновича Цюпи (1911—2004), українського 

письменника  

30 

- 105 років від дня народження Григорія Крука (1911-1988), українського скульптора 

діаспори із світовим ім’ям 

Цього місяця виповнюється: 

- 420 років від часу проголошення (1596) Берестейської (Брестської) церковної унії 
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ЛИСТОПАД 

4   

- 215 рокiв вiд дня народження Гощинського Северина (1801-1876) – 

польського поета-романтика, публіциста. Народився у с. Іллінці Чорнобильського 

району (нині у зоні відчуження). 

- 70 років від часу вступу (1946) у силу статуту ЯНЕСКО (Організації Об’єднаних Націй з 

питань освіти, науки і культури) 

6 

- 205 років від дня народження Маркіяна Шашкевича (1811-1843), українського 

письменника, поета, громадсько-освітнього діяча, засновника «Руської трійці» 

7 

- 80 років від дня народження Миколи Степановича Вінграновського (1936–2004), 

українського письменника-шістдесятника, лауреата Державної премії ім. Т. Г. Шевченка 

(1984)   

8 

- 125 років від дня народження Олеся Досвітнього (справж. – Олександр Федорович 

Скрипаль) (1891–1934), українського письменника, літературознавця  

9  День преподобного Нестора Літописця 

     День української писемності та мови 

Відзначається щорічно відповідно до Указу Президента України № 1241/97 від 

06.11.1997 р. 

     Всеукраїнський день працівників культури та майстрів народного мистецтва 

Відзначається щорічно відповідно до Указу Президента України № 1209/2011 від 

30.12.2011 р. 

- 40 років від часу заснування (1976) в Україні першої легальної правозахисної організації 

– Української громадської групи сприяння виконанню Гельсінських угод (Українська 

гельсінська група; УГГ) 

- 65 років виповнюється Неонілі Стефурак (1951), сучасній українській поетесі  

11  

- 195 років від дня народження Федора Михайловича Достоєвського (1821-1881), 

російського письменника 

12 

- 80 років від дня народження Миколи Федоровича Сингаївського (1936–2013) 

українського поета, публіциста, перекладача 

15 

- 110 рокiв вiд дня народження Друкера Ірми Хаїмовича (1906-1982) -

письменника, критика. Член Національної спілки письменників України (1935). 

Народився у м. Чорнобиль (нині зона відчуження).  

16  Міжнародний день терпимості (толерантності) 

Відзначається щорічно відповідно до рішення Генеральної Асамблеї ООН A / RES / 51 / 

95 від 12.12.1996 р. 
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17  Міжнародний день відмови від куріння 

      День студента 

Відзначається щорічно відповідно до Указу Президента України № 659/99 від 

16.06.1999 р. 

18  

- 95 років виповнюється Дмитру Олексійовичу Міщенку (1921), українському прозаїку, 

лауреату Шевченківської премії (1993) 

19 

- 305 років від дня народження Михайла Васильовича Ломоносова (1711—1865), 

російського вченого, поета 

20  Всесвітній день дитини 

Відзначається щорічно відповідно до рішення Генеральної Асамблеї ООН A / RES / 836 

(ІХ) від 14.12.1954 р. 

      День працівників сільського господарства України 

Відзначається щорічно у третю неділю листопада відповідно до Указу Президента 

України № 428/93 від 07.10.1993 р. 

21  День Гідності та Свободи 

Відзначається щорічно відповідно до Указу Президента України № 872/ від 13 

листопада 2014 р. 

- 60 років від дня народження Віктора Кимовича Губарева (1956), українського 

письменника, публіциста, історика 

22  

- 215 років від дня народження Володимира Івановича Даля (1801-1872), філософа, 

лексикографа, етнографа 

24 

- 190 років від дня народження Карла Коллоді (Карло Лоренці  ні)(1826—1890), 

італійського письменника-казкаря 

25  Міжнародний день боротьби за ліквідацію насильства щодо жінок 

Відзначається щорічно відповідно до рішення Генеральної Асамблеї ООН A / RES / 54 / 

134 від 17.12.1999 р. 

- 90 років від дня народження Пола Уїльяма Андерсона (1926—2001), американського 

письменника-фантаста 

26  День святителя Іоанна Золотоустого 

      Всесвітній День інформації   

      День пам’яті жертв голодоморів  

      Всеукраїнська акція «Засвіти свічку» (о 16.00) 

Відзначається щорічно у четверту суботу листопада відповідно до Указу Президента № 

1310/98 від 26.11.1998 р. 

27  

- 90 років від дня народження Олександра (Олеся) Павловича Бердника (1926-2003), 

українського письменника-фантаста 

28  

- 135 років від дня народження Стефана Цвейга (1881-1942), австрійського письменника 
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ГРУДЕНЬ 

1  Всесвітній день боротьби зі СНІДом 

Відзначається щорічно з ініціативи ВООЗ, відповідно до рішення Генеральної Асамблеї 

ООН A / RES / 43 / 15 від 27.10.1988 р. 

- 25 років тому (1991) народ України вільним волевиявленням підтвердив Акт 

проголошення незалежності України № 1927-ХІІ від 05.12.1991 р.  

3  Міжнародний день інвалідів  

Відзначається щорічно відповідно до рішення Генеральної Асамблеї ООН A / RES / 47 / 3 

від 14.10.1992 р.  

4  Введення у храм Пресвятої Богородиці. Третя Пречиста   

5  Міжнародний день волонтерів 

Відзначається відповідно до резолюції Генеральної Асамблеї ООН A / RES / 40 / 212 від 

17.12.1985 р. 

- 85 років від дня народження Григора Тютюнника (1931-1980), один з найталановитіших 

українських письменників XX ст., лауреата Державної премії ім. Т.Г. Шевченка (1989, 

посмертно) 

- 115 років від дня народження Уолта Діснея (Дісні, 1901-1966), американського 

кінорежисера, художника 

6  День Збройних Сил України 

Відзначається, щорічно відповідно до Постанови Верховної Ради України № 3528-ХІІ від 

19.10.1993 р. 

-  145 років з дня народження Миколи Вороного (1871-1938), відомого українського 

поета 

7  День великомучениці Катерини 

     День місцевого самоврядування 

Відзначається щорічно відповідно до Указу Президента України № 1250/2000 від 

25.11.2000 р.  

8 

- 140 років від дня народження Марії Степанівни Крушельницької (дівоче призв. – 

Слобода) (1876–1935), української актриси, письменниці, громадської діячки 

10  День прав людини 

Відзначається щорічно відповідно до резолюції Генеральної Асамблеї ООН A / RES / 423 

(V) від 04.12.1950 р. 

- 195 років від дня народження Миколи Олексійовича Некрасова (1821-1877), 

російського поета 

11  День благодійництва 

Відзначається щорічно відповідно до Указу Президента України № 1220/2007 від 13.12. 

2007р. 
12 

- 250 років від дня народження Миколи Михайловича Карамзіна (1766–1826), 

російського письменника, публіциста, історика, критика 

- 195 років від дня народження Гюстава Флобера (1821-1880), французького 

письменника 
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13  День Апостола Андрія Первозванного 

- 160 років від дня народження Миколи Карповича Садовського (справж. прізв. – 

Тобілевич) (1856–1933), українського актора, режисера, письменника, театрального 

діяча  

14  День вшанування учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС  

Відзначається щорічно відповідно до Указу Президента України № 945/2006 від 

10.11.2006 р. 

17  День великомучениці Варвари 

18  Міжнародний день мігрантів 

Відзначається відповідно до резолюції Генеральної Асамблеї ООН A / RES / 55 / 93 від 

04.12.2000 р. 

19  День святителя Миколи Чудотворця 

20   

- 400 років від часу видання (1616) у Києво-Печерській друкарні першої датованої книги 

«Часослов» 

21 

- 50 років від часу заснування (1966) Українського товариства охорони пам’яток історії 

та культури 

23 

- 55 років від дня народження Василя Дмитровича Слапчука (1961), українського поета, 

прозаїка, літературного критика 

24 

- 110 років від дня народження Джеймса Хедлі Чейза (1906–1985), англійського 

письменника-детективіста 

25  Різдво Христове (за католицьким обрядом) 

- 295 років від дня народження Уілкі Коллінза (1721—1759), англійського письменника 

28 

- 110 років від дня народження Миколи Микитовича Попудренка (1906–1943), одного з 

організаторів партизанського руху на Україні під час Великої Вітчизняної війни 1941–

1945 рр., Героя Радянського Союзу (1943, посмертно) 

30  

- 110 років від дня народження Святослава Гординського (1906-1993), українського 

поета, перекладача, художника, мистецтвознавця, активного провідника української 

культури за кордоном, де проживав з 1944 р.  
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Календар дивовижних дат 

15 січня – День народження Вікіпедії 
21 січня – Міжнародний день обіймів 

31 січня – Міжнародний день без Інтернету 
1 березня – Міжнародний день котів 

4 березня – День народження міні-спідниці. 
Вважається, що її створила британський модельєр-дизайнер Мері Куант в 60-х р. 

9 березня – День народження ляльки Барбі 
(Вперше з’явилась на американському  Міжнародному ярмарку іграшок) 

20 березня – Міжнародний день щастя  
(відзначається з 2012 р. за рішенням ООН) 

6 квітня – День мультфільмів 
13 квітня – Всесвітній день рок-н-рола 
27 травня – Ювропейський день сусідів 
31 травня – Всесвітній день блондинок 

1 червня – Всесвітній день молока 
9 червня – Міжнародний день друзів 
6 липня – Всесвітній день поцілунку 

11 липня – Всесвітній день шоколаду 
30 липня - Міжнародний день дружби 

5 серпня – Міжнародний день світлофора 
13 серпня – Всесвітній день шульги 

27 серпня – День огірка 
19 вересня - День народження смайла 

1 жовтня – Міжнародний день кави 
7 жовтня – Всесвітній день усмішки 

11 жовтня – Міжнародний день дівчаток 
14 жовтня – Всесвітній день яйця 

15 жовтня – Всесвітній день миття рук 
18 листопада – День народження Діда Мороза 

21 листопада – Всесвітній день вітань  
(рекомендації прості: достатньо привітатись з десятьма незнайомими людьми) 

30 листопада – День домашніх тварин 
4 грудня – День замовлень подарунків Діду Морозу 

10 грудня – Всесвітній день футболу 
15 грудня – Міжнародний день чаю 

26 грудня – День подарунків  

У книги  ювілей! 

Українські книги-ювіляри 2016 року 
940 р. – Ізборник Святослава (1076), пам'ятка давньоукраїнського перекладного письменства 

900 р. – «Повісті  минулих літ» (1116рік) друга редакція  

455 р. – «Пересопницьке Ювангеліє» (1561), пам'ятка староукраїнської мови та мистецтва 

435 р. – «Острозька Біблія» (1581) Івана Федорова 

175 р. – «Гайдамаки»  Т. Шевченко  

155 р. – «Буквар южноруський» Т. Шевченко 

145 р. – «Микола Джеря» І. Нечуя – Левицького  

140 р. – «Бурлачка» І. Нечуя – Левицького  
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135 р. – «Борислав сміється» І. Франка  

130 р. – «Мартин Боруля» І. Карпенка-Карого  

130 р. – «Зівяле листя» І. Франка  

125 р. – «Облога Буші» М. Старицького  

120 р. – «Царівна» О. Кобилянської  

115 р. – «Одержима» Л. Українки  

105 р. – «Лісова пісня» (1911) Лесі Українки 

70 р. – «Прапороносці» О. Гончара  

60 р. – «Зачарована Десна» О. Довженка  

60 р. – «Гайдамаки» Я. Мушкетика   

60 р. – «Поема про море» О. Довженка  

55 р. – «Правда і кривда» М. Стельмаха  

55 р. – «Мандрівки серця» Л. Костенко  

55 р. – «Жовтий князь» В. Барки  

55 р. – «Тарасові шляхи» О. Іваненко  

50 р. – «Шепіт» П. Загребельного  

15 р. – «Кросворд» В. Шевчука  

Книги зарубіжних письменників 
900 р. – «Повість минулих літ» (1116) Давньоруський літописний звід  

695 р. – «Божественна комедія» (1321) Данте Аліг’єрі 

545 р. – «Декамерон» (1471) Дж. Боккаччо 

500 р. – «Утопія» (1516) Томаса Мора 

415 р. – «Гамлет» (1601) Вільям Шекспір                        

345 р. – «Міщанин у дворянстві» (1671) Мольєра 

290 р. – «Подорож Гуллівера» (1726) Джонатан Свіфт 

225 р. – «Пригоди барона Мюнхаузена» (1791) Рудольфа Еріха Распе 

200 р. – «Лускунчик» (1816) Ернст Теодор Амадей Гофман 

190 р. – «Останній із могікан» (1826) Дж. Купер 

185 р. – «Казка про царя Салтана, про сина його славного й могутнього богатиря князя Гвідона  

Салтановича і про прекрасну царівну Лебідь» (1831) О. С. Пушкін 

185 р. – «Горе від розуму» (1831) О.С. Грибоєдов 

185 р. – «Вечори на хуторі біля Диканьки» (1831) М.В. Гоголь 

185 р. – «Собор Парижської Богоматері» (1831) В. Гюго                           

185 р. – «Червоне і чорне» (1831) Стендаль 

180 р. – «Капітанська дочка» (1836) О.С. Пушкін 

180 р. – «Ревізор» (1836) Гоголь М. В. 

175 р. – «Звіробій, або Перша стежка війни» (1841) Дж. Купер 

170 р. – «Граф Монте-Кристо» (1846) О. Дюма 

160 р. – «Крихітка Дорріт» (1856) Ч. Діккенс 

160 р. – «Коник-Горбоконик» (1856) П. П. Юршова  

155 р. – «Раз-два-три-чотири-п'ять, вийшов зайчик погулять» (1851) Ф. Б. Міллера 

150 р. – «Злочин і кара» (1866) Ф.М. Достоєвський 

150 р. – «Вершник без голови» (1866) Т. Майн Рід 

145 р. – «Аліса в Задзеркаллі» (1871) Л. Керролл 

140 р. – «Пригоди Тома Сойера» (1876) М. Твен 

135 р. – «Історія Піноккіо» (1881) К. Коллоді 

135 р. – «Брати Карамазови» (1881) Достоєвський Ф.М. 

130 р. – «Маленький лорд Фаунтлерой» (1886) Ф.Э. Бернетт           
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125 р. – «Пригоди Шерлока Холмса» (1891) О. Конан Дойль 

125 р. – «Портрет Доріана Грея» (1891) Оскар Уайльд 

120 р. – «Камо грядеш» (1896) Генрик Сенкевич 

120 р. – «Чайка» (1896) Антон Чехов 

120 р. – «Максимка» (1896) К. М. Станюкович 

115 р. – «Собака Баскервілей» (1901–1902)  Артур Конан Дойл  

110 р. – «Біле ікло» (1906) Джек Лондон 

100 р. – «Дженні Герхардт» (1916) Теодор Драйзер 

100 р. – «Блукаючі зірки» (1916) Шолом-Алейхем 

105 р. – «Гранатовий браслет» (1911) Олександр Купрін 

95 р. – «Червоні вітрила» (1921) Олександр Грін 

90 р. – «Та, що біжить по хвилях» (1926) Олександр Грін 

90 р. – «Федорине горе», «Диво-дерево», «Плутанина», «Телефон» (1926) Корнія Чуковського 

90 р. – «Вінні-Пух і всі, всі, всі ...» (1926) Алана Мілна 

90 р. – «Замок» (1926) Франц Кафка 

85 р. – «Золоте теля» (1931) І. Ільф і Е. Петров 

80 р. – «Війна з саламандрами» (1936) К. Чапек 

80 р. – «Віднесені вітром» (1936) Маргарет Мітчелл                                                  

80 р. – «Біліє парус одинокий» (1936) Валентина Катаєва 

80 р. – «Блакитна чашка» (1936) Аркадія Гайдара 

80 р. – «Дядя Стьопа», «А що у вас», «Фома» (1936) С. В. Михалкова 

80 р. – «Золотий ключик, або Пригоди Буратіно» (1936) О. М. Толстого 

80 р. – «Іграшки» (1936) Агнії Барто 

75 р. – «Тимур і його команда» (1941) Аркадія Гайдара 

75 р. – «Чесне слово» (1941) Леоніда Пантелєєва 

70 р. – «Тріумфальна арка»(1946) Еріха Марія Ремарка 

80 р. – «Золотий ключик, або Пригоди Буратіно» (1936) О. М. Толстой 

65 р. – «Пригоди Чполліно» (1951) Дж. Родарі 

65 р. – «Над прірвою в житі» (1951) Д. Селінджер                                                     

65 р. – «Васьок Трубачов і його товариші» (1951) В. О. Осєєвої 

65 р. – «Вітя Малєєв в школі і вдома» (1951) М. М. Носов 

60 р. – «Моя сім`я та інші звірі» (1956) Джеральд Даррелл 

60 р. – «Расмус-волоцюга» (1956) Астрід Ліндгрен 

60 р. – «Маленький Водяний» (1956) Отфріда Пройслера             

55 р. – «Останній вигнанець» (1961) Джеймса Олдріджа 

55 р. – «Пригоди Толі Клюквина» (1961) М. М. Носов 

50 р. – «Майстер і Маргарита» (1966) Михайло Булгаков 

50 р. – «Маленький привид» (1966) Отфрід Пройслер 

50 р. – Трилогія ("Маленька Баба ага", "Маленький Водяний", "Маленький Привид") ("Маленькая   

Баба ага", "Маленький Водяной", "Маленькое Привидение", 1966) Отфріда Пройслера 

50 р. – «Крокодил Гена і його друзі» (1966) Едуарда Успенського 

45 р. – «Залюднений острів» (1971) Аркадій і Борис Стругацькі 

45 р. – трилогія про Незнайку (1971) М.М. Носов 

40 р. – «Білий Бім чорне вухо» (1976) Г.Н. Троєпольский 

35 р. – «Нерв» (1981) В. С. Висоцький              

35 р. – «Роні, дочка розбійника» (1981) Астрід Ліндгрен 

20 р. – «Чапаєв і порожнеча» (1996) В. О. Пелевін 
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