
СВЯТА ТА ПАМ'ЯТНІ ДНІ В УКРАЇНІ 

22 січня – День Соборності України 

29 січня – День пам’яті героїв Крут 

14 лютого – День святого Валентина, День закоханих 

20 лютого – День пам’яті «Небесної сотні» 

21 лютого – Міжнародний день рідної мови 

8 березня – Міжнародний жіночий день 

21 березня – Всесвітній день поезії 

22 березня – Всесвітній день водних ресурсів 

23 березня – Всесвітній день метеорології (щорічно проходить під егідою ООН. У 1950 

році саме в цей день набрала чинності Конвенція Всесвітньої метеорологічної 

організації) 

24 березня – Всесвітній день боротьби із захворюванням на туберкульоз (відзначається 

щороку 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 березня – День Служби безпеки України (СБУ) (відзначається згідно з Указом 

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

26 березня – День Національної гвардії України (відзначається згідно з Указом 

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

27 березня – Міжнародний день театру 

1 квітня – День сміху 

• Міжнародний день птахів (відзначають щорічно 1 квітня в рамках програми ЮНЕСКО 

«Людина і біосфера») 

2 квітня – Міжнародний день дитячої книги 

Міжнародний день дитячої книги (відзначається щороку (починаючи з 1967) 

4квітня – День створення НАТО (1949) 

7 квітня – Благовіщення Пресвятої Богородиці 

• Всесвітній день здоров’я (відзначається щорічно 7 квітня в день створення в 1948 році 

Всесвітньої організації охорони здоров’я (World Health Organization, WHO) 



12 квітня – Всесвітній день авіації і космонавтики (Міжнародний день польоту людини 

в космос) 

• День працівників ракетно-космічної галузі України (закріплений Указом Президента 

України від 13 березня 1997 року № 230/97) 

17квітня – День пожежної охорони (відзначається згідно з Указом Президента України 

від 11 жовтня 2013 року № 555/2013) 

18 квітня – 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 квітня – Дні заповідників і національних парків 

20 квітня – День довкілля (відзначається щорічно в третю суботу квітня згідно з Указом 

Президента України від 6 серпня 1998 року № 855/98) 

22 квітня – Міжнародний день землі 

23 квітня – Всесвітній день книги і авторського права. 

24 квітня – 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 квітня – Міжнародний день пам’яті жертв радіаційних аварій і катастроф 

• Міжнародний день інтелектуальної власності (встановлено у вересні 2000 року на 

засіданні Генеральної асамблеї Всесвітньої організації інтелектуальної власності (ВОІВ). 

Відзначається щороку 26 квітня в день народження ВОІВ) 

3 травня – Всесвітній день свободи преси (відзначається щорічно з 1992 року за 

ініціативи представників незалежної преси країн Африки, схвалено Організацією 

Об’єднаних Націй з питань освіти, науки й культури (ЮНЕСКО) 

8 травня – День пам’яті та примирення 

9 травня – День перемоги над нацизмом у Другій світовій війні 

11-12травня - Всесвітні дні мігруючих птахів (відзначається кожну другу суботу та неділю 

травня) 

12 травня – Україна стала членом ЮНЕСКО (1954) 

• 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) 

15 травня – Міжнародний день родини 



17 травня – Всесвітній день інформаційного суспільства (згідно резолюції Генеральної 

Асамблеї ООН A/RES/60/252, яка відбулася у березні 2006) 

18 травня – Міжнародний день музеїв 

24 травня – День Рівноапостольних Кирила і Мефодія 

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

України від 17 вересня 2004 р. № 1096/2004 в день вшанування пам’яті святих 

рівноапостольних Кирила і Мефодія) 

25 травня – День працівників видавництв, поліграфії і книгорозповсюдження 

(відзначається щорічно в останню суботу травня згідно з Указом Президента України від 

25 травня 1999 року № 563/99) 

31 травня – Міжнародний день боротьби з тютюнопалінням 

1 червня – Міжнародний день захисту дітей 

5 червня – Всесвітній день охорони навколишнього середовища (був заснований 

Генеральною Асамблеєю ООН в 1972 році й з тих пір відзначається всім світовим 

співтовариством щорічно) 

28 червня – День Конституції України 

1 липня – День архітектури України (відзначається згідно з Указом Президента України 

від 17 червня 1995 року № 456/95) 

2 липня – Всесвітній день архітектури (установлений в 1985 році у перший понеділок 

липня Міжнародним союзом архітекторів, що виник в 1946 році) 

29 липня – День Сил спеціальних операцій Збройних Сил України (відзначається згідно 

з Указом Президента України №311/2016 від 26 липня 2016 року) 

4 серпня – День Повітряних Сил Збройних Сил України (відзначається щороку у першу 

неділю серпня згідно з Указом Президента України від 27 червня 2007 року № 579/2007) 

23 серпня – День Державного Прапора України 

24 серпня – День Незалежності України (1991) 

1 вересня – День Знань 

8 вересня – Міжнародний день писемності 

13 вересня – День українського кіно 

30 вересня – Всеукраїнський день бібліотек 

1 жовтня – Міжнародний день музики. 

• День людей похилого віку 



6 вересня – День працівників освіти (відзначається щорічно у першу неділю жовтня 

згідно з Указом Президента України від 11 вересня 1994 року № 513/94) 

14 жовтня – День захисника України 

• День українського козацтва 

• Покрова Пресвятої Богородиці 

9 листопада – Всеукраїнський день працівників культури та майстрів народного 

мистецтва 

9 листопада – День української писемності та мови 

16 листопада – Міжнародний день толерантності 

17 листопада – День студента 

26 листопада – День пам’яті жертв Голодомору 

1 грудня – Всесвітній день боротьби зі СНІДом 

6 грудня – День Збройних сил України 

 


