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 На міжнародному рівні 2015 рік проголошено:  

 2016-й          -оголошено президентом України роком англійської мови;  
2006–2016 –  Десятиріччям реабілітації та стійкого розвитку регіонів, що постраждали (третє  
                         десятиріччя після Чорнобиля);  

2008–2017 –  Другим десятиріччям боротьби за ліквідацію злиденності;  

2010–2020 –  Десятиріччям, присвяченим пустелям та боротьбі із зпустеленням;  

2011–2020 –  Десятиріччям дій із забезпечення безпеки дорожнього руху;  

2011–2020 –  Десятиріччям біорізноманітності;  

2013-2022 –   Міжнародним десятиріччям зближення культур;  

2014–2024 –  Десятиріччям стійкої енергетики для всіх.  

 

 
Цього року виповнюється: 
- 815 років від дня народження Данила Галицького (1201-1264), князя     Галицько- 

    Волинської землі. 

- 165 років від дня народження Михайла Вагилевича (1851-1912), письменника, педагога,  

   родом   з м. Болехова. 

- 160 років від дня народження Василя Шкрібляка (1856-1928) майстра плоскої різьби на  

    дереві, родом    з м. Болехова. 

- 145 років від заснування у м. Станіславі учительської семінарії (1871).  

- 110 років з часу заснування літературного угрупування західноукраїнських  

    письменників і митців    «Молода Муза» (1906). 

- 105 років з часу відкриття в с. Вовчинець біля Івано-Франківська одного з  

    перших на Прикарпатті    пам’ятників Т.Г. Шевченку (1911). 

 
 

Державні свята: 

 01 січня 2016 - Новий рік; 

 07 січня 2016 - Різдво Христово; 

 08 березня 2016 - Міжнародний жіночий день; 

 1 травня 2016 - Пасха; 

 01 и 02 травня 2016 - День міжнарoдної солідарності трудящих; 

 09 травня 2016 - День Перемоги; 

 19 червня 2016 - Трійця; 

 28 червня 2016 - День Конcтитуції України; 

 24 серпня 2016 - День незaлежності України; 

 14 жовтня 2016 - День захисника України; 

  

Календар на 2016 рік передбачає наступні перенесення, коли державне свято випаде на  

вихідний день: 

 вихідний 01 травня, неділя  переноситься нa вівторок 03 квітня; 

 вихідний 19 червня, неділя, Трійця  переноситься нa понедiлок 20 червня; 

 



 

 

 

Січень 
 

 

1 – Новий рік.  

      Всесвітній день миру 

1 – 120 років від дня народження Василя Ілліча Касіяна (1896-1976), українського графіка.  

2 – 80 років від дня народження Андрія Степановича Крижанівського (1936 – 1989),  

      українського письменника, гумориста, сатирика.  

6 – 75 років від дня народження Ганни Панасівни Чубач (1941), української поетеси.  

       Святвечір. Багата кутя. 

7 - Різдво Господа Ісуса Христа.  

7 – 115 років від дня народження Василя Григоровича Чумака (1901-1919), українського поета.     

11 - Всесвітній день «спасибі»      

12 – 140 років від дня народження Джека Лондона (1876-1916), американського письменника.  

13 - Щедра кутя 

14 - Новий рік за старим стилем 

18 - Святвечір водохресний. Голодна кутя. 

19 - Богоявлення Господнє. Водохреща 

21 - Міжнародний день обіймів 

22 - День Соборності України.  

23 – 125 років від дня народження Павла Григоровича Тичини (1891-1967), українського поета. 

         Народився в с. Піски Бобровицького району.  

24 – 240 років від дня народження Ернеста Теодора Амадея Гофмана (1776-1822) німецького  

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

декоратора.  

25 - День студентів (Тетянин день) 

27 – Міжнародний день пам’яті жертв Голокосту 

 27 – 260 років від дня народження Вольфганга Амадея Моцарта (1756-1791), австрійського 

композитора.  

29 - День пам'яті героїв Крут.  

29 - День працівників пожежної охорони 

29 – 150 років від дня народження Ромена Роллана (1866 - 1944), французького письменника. 

31  -   Китайський Новий рік 

 



 
 

 

Лютий 
 

2 - День бабака 

2 – 115 років від дня народження Валер’яна Петровича Підмогильного 

     (1901 – 1937), українського прозаїка, перекладача.  

 4 - Всесвітній день боротьби з раком 

13 - Всесвітній день радіо 

14 - День Святого Валентина 

     - День комп’ютерника  

     -  Міжнародний день дарування книжок  

15 - Стрітення Господнє.  

16 – 100 років від дня народження Василя Миколайовича Баженова (1916 - 1995),  

        українського прозаїка.  

17 – 110 років від дня народження Агнії Львівни Барто (1906 – 1981), російської поетеси. 

20 -  День пам’яті Героїв Небесної Сотні. 

21 - Міжнародний день української мови.  

21 – 95 років від дня народження Володимира Кириловича Малика (Сиченка) (1921- 

       1998), українського прозаїка, поета.  

21 - День відкриття нової Грицівської ЗОШ І-ІІІ ступенів 

23 – 95 років від дня народження Захара Власовича Гончара (1921- 1993), українського  

       поета.  

24 – 230 років від дня народження Вільгельма Карла Грімма (1786-1859), німецького  

         казкаря.  

25 – 145 років від дня народження Лесі Українки (Лариси Петрівни Косач-Квітки)  

         (1871-1913), української поетеси, громадської діячки.  

 

 
 

 

 



 

 

Березень 

 
 

1 - Початок весни 

3 - Всесвітній день письменника 

3 – 205 років від дня народження Антіна Любича Могилянського (1811-1873),  

      українського поета.  

8 -  Міжнародний жіночий день.  

9 –  202 років від дня народження Тараса Григоровича Шевченка (1814-1861),  

       українського поета, художника, мислителя.  

10 – 155 років від дня смерті Тараса Григоровича Шевченка (1814-1861), українського  

         поета, письменника, живописця, гравера, громадського та політичного діяча.  

17- 160 років від дня народження Михайла Олександровича Врубеля (1856-1910),  

       російського художника, життя і творчість якого пов’язані з Чернігівщиною.  

21 - Всесвітній день поезії.  

26 -  День Національної гвардії України. 

29 – 135 років від дня народження Марійки Підгірянки (Ленерт–Домбровська Марія  

        Омелянівна) (1881-1963), української поетеси, драматурга. 

30 - Перехід на літній час 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Квітень 
 

 

 

1 -   Міжнародний день птахів 

   -   День сміху 

2 -   Міжнародний день дитячої книги.  

4 -   День створення НАТО (1949) 

7 -   Благовіщення пресвятої Богородиці  

   -   Всесвітній день здоров'я.  

11 -  Міжнародний день визволення в’язнів фашистських концтаборів 

12 -   День працівників ракетно-космічної галузі України 

- Всесвітній день авіації і космонавтики 

13 –  110 років від дня народження Оксани Дмитрівни Іваненко (1906-1997), 

         українського прозаїка.  

16 -  День довкілля 

18 -  День пам'яток історії та культури.  

     -  Міжнародний день пам’яток та історичних місць. 

 21 – 200 років від дня народження Шарлотти Бронте (1816-1855), англійської  

         письменниці.  

22 -  Всесвітній день землі.  

23 -  Всесвітній день книги і авторського права.  

26 -  День Чорнобильської трагедії ( 1986 - 30 років)  

28 -   Всесвітній день охорони праці 

 
 

 



 
 

Травень 
 

1-2 -   Міжнародний день солідарності трудящих. 

- Великдень. 

8 -      Міжнародний день Червоного Хреста і Червоного Півмісяця 

-      пам’яті та примирення, присвячені пам’яті жертв Другої світової війни 

   -      День Матері. 

9 -      День Перемоги.  

14 –   145 років від дня народження Василя Семеновича Стефаника (1871-1936),  

          українського письменника.  

10 -  День Матері 

15 -    Міжнародний день сім’ї..  

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

           російського письменника, уродженця Києва. 

16 -    День Європи в Україні. 

18 -    Міжнародний день музеїв.  

20 -    День перепоховання на Чернечій горі поблизу Канева Т.Г. Шевченка (1814 –   

          1861), українського поета, художника, мислителя.  

24 -    День слов’янської писемності і культури  

          вчителів   слов’янських 

31 -    Міжнародний день боротьби з тютюнопалінням.  

 



 

Червень 
 

 

 

 

 1 -  День захисту дітей 

5 -   Всесвітній день охорони навколишнього середовища 

13 -  День народження Марка Черемшини (1874), українського письменника та культурно-  

        громадського діяча. 

14 – 205 років від дня народження Гаррієт Бічер–Стоу (1811-1896), американської 

        письменниці.  

16 -   День батька 

19 -   Трійця. 

21 -  День літнього сонцестояння 

22 -  1941 – Віроломний напад Німеччини на Радянський Союз. Початок Великої   

         Вітчизняної війни 

     -   День Скорботи і вшанування пам'яті жертв війни в Україні 

26 -    Міжнародний день боротьби із зловживанням наркотиків , їх незаконним  

         Розповсюдженням 

- День молоді. 

28 -    День Конституції України 



 
 

Липень 
 

 

3 –   65 років від дня народження Вадима Григоровича Бойка (1951 - 2005),  

        українського драматурга, поета.  

7 -   95 років від дня народження Петра Яцика (1921-2001), бізнесмена, мецената, 

засновника   

        Міжнародного          конкурсу знавців української мови. 

-  Свято Івана Купала 

8 -   День родини 

15 –  410 років від дня народження Гарменса ван Рейна Рембрандта (1606-1669),  

         голландського живописця і гравера.  

16 -   1990- Верховна Рада Української РСР прийняла Декларацію про державний 

суверенітет    

         України 

26 –  160 років від дня народження Джорджа Бернарда Шоу (1856-1950), англійського   

         драматурга. 

- 225 років від дня народження Вольфгана Моцарта (1791-1844), австрійського піаніста, 

композитора, диригента, педагога.  

28 -    День рівноапостольного князя Володимира Великого – хрестителя  Київської Русі 

     -    День хрещення Київської Русі - України 

 



 

 

Серпень 
 

12 -     Міжнародний день молоді 

13 -     Всесвітній день шульги 

15 –    245 років від дня народження Вальтера Скотта (1771-1832), англійського письменника. 

19 -  Преображення Господнє. Спаса 

 23 -   День Державного Прапора України.  

 24 -   День Незалежності України (1991).  

27  -   160 років від дня народження Івана Яковича Франка        (1856 - 1916),  українського  

           письменника, вченого, громадського діяча.  

27 –   145 років від дня народження Теодора Драйзера (1871 – 1945), американського прозаїка.  

28 -    Успіння Пресвятої Богородиці. Перша Пречиста.  

 



 
 

Вересень 
 
 

1 - День знань 

   -      Початок Другої світової війни (1939) 

2 -     День закінчення Другої світової війни 

8 -     Міжнародний день писемності. 

10 -   День українського кіно.  

12 -   День фізичної культури і спорту 

18 –  175 років від дня народження Миколи Івановича Драгоманова (1841-1895),  

         українського публіциста, історика, філософа.  

21 -   Міжнародний день миру.  

21 –  150 років від дня народження Герберта Джорджа Уеллса (1866-1946), англійського  

          письменника. 

22 -    День партизанської слави 

23 -   День осіннього рівнодення 

29 -   День міста Хмельницький 

 29 – 150 років від дня народження Михайла Сергійовича Грушевського (1866-1934),  

         письменника, історика, громадського і політичного діяча.  

30 -   Всеукраїнський день бібліотек  

     -   Священомучениць Віри, Надії, Любові та їхньої матері Софії 

 
 



 
 

Жовтень 
 
 

1 -    Міжнародний день музики.  

   -    Міжнародний день людей похилого віку  

   -    Всесвітній день захисту тварин 

   -    Всеукраїнський місячник шкільних бібліотек 

2 –   110 років від дня народження Івана Павловича Багряного (Лозов’ягіна) 

        (1906-1963), українського письменника.  

- День освіти 

6 –   135 років від дня народження Івана Антоновича Кочерги (1881-1952),  

11 –  День художника (друга неділя жовтня).  

14 -  День українського козацтва.  

     -  День Захисника Вітчизни 

     -  Покрова Пресвятої Богородиці.  

17 – 80 років від дня народження Івана Федоровича Драча (1936),   українського поета.  

24 - Міжнародний день Організації Об’єднаних Націй 

25 –  135 років від дня народження Пабло Пікассо (1881-1973), французького  

         художника.  

28 -    1944 - завершено визволення України від німецько-фашистських загарбників 

-   Міжнародний день шкільних бібліотек 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Листопад 

 
2 -     День чоловіків   

-  Верховна Рада України прийняла «Декларацію прав національностей      України» 

4 –     125 років від дня народження Петра Панча (Петра Йосиповича Панченка)  

          (1891-1978), українського письменника.  

7 –     80 років від дня народження Миколи Степановича Вінграновського (1936-2004),   

          українського поета, прозаїка.  

9 -     День української писемності та мови.  

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

          українського поета, перекладача, публіциста.  

13 -   Міжнародний день сліпих 

16 -   Міжнародний день толерантності.  

- День працівників радіо, телебачення та зв’язку. 

17 -    День студента.  

20 -    Всесвітній день дитини.  

-  

21 -   

22 –    215 років від дня народження Володимира Івановича Даля (1801-1872), російського  

           письменника, лексикографа, етнографа.  

26 -   День пам'яті жертв Голодомору і політичних репресій в Україні.  

 

 

 



 

Грудень 
 

1 -    Всесвітній день боротьби зі СНІДом.  

3 -    Міжнародній день інвалідів 

4 -    Введення в храм Пресвятої Богородиці. Третя Пречиста.  

5 -    85 років від дня народження Григора Тютюнника (1931-1980), українського письменника. 

6 –    145 років від дня народження Миколи Кіндратовича Вороного (1871-1938),  

         українського поета.  

- День Збройних Сил України 

7 –    120 років від дня народження Юрія Михайловича Коцюбинського (1896-1937),  

          державного і партійного діяча. Навчався у Чернігівській гімназії, працював 

          головою Чернігівського губвиконкому.  

7 –    145 років від дня народження Миколи Кіндратовича Вороного (1871-1938(42),  

          українського поета, перекладача, театрознавця. Жив і працював у м. Чернігові.  

- 80 років з дня смерті Василя Стефаника (1871-1936), українського письменника, 

громадського діяча. 

10 -    День прав людини.  

11 –   Всесвітній день дитячого телебачення.  

13 -    День святого апостола Андрія Первозванного. 

14 - День вшанування учасників ліквідації наслідків аварії на   Чорнобильській АЕС 

19 -    Святителя і чудотворця Миколи  

31-      

 

 


