2018 рік
СІЧЕНЬ
Новорічне свято.
6.01 - Святвечір. Багата кутя.
- 80 років від дня народження Василя Семеновича Стуса (1938-1985), українського поета,
перекладача, правозахисника, лауреата Державної премії УРСР ім. Т. Г. Шевченка (1991,
посмертно), Героя України (2005, посмертно)
7.01 - Різдво Христове.
8.01 - 74-а річниця визволення м. Кропивницького від німецького окупаційного режиму.
11.01 - 100 років від дня народження Яра Славутича (1918-2011) поета, літературознавця.
- 90 років тому запрацювала Зінов'євська радіомовна станція, збудована на
кошти місцевого бюджету. Це була перша в Україні периферійна радіомовна станція.
14.01

- Новий рік за старим стилем. День святителя Василя Велико

15.01 -

1992 Верховна Рада України затвердила Державний гімн України "Ще не вмерла

Україна".

18.01

- Святвечір водохресний.

19.01

- Богоявлення Господнє. Водохреще.

22.01 - День Соборностi України. Вiдзначається в Українi згiдно Указу Президента (№ 42/99 вiд
21 сiчня 1999 року), день проголошення у 1919 роцi Акта злуки.
- 100 років від дня прийняття IV Універсалу Української Центральної Ради (1918). IV
Універсалом УНР проголошено незалежність України. Автор Універсалу – Володимир
Винниченко.
- 230 років від дня народження Джорджа Ноела Гордона Байрона (1788-1824), англійського поета.
24.01 - 97 років від дня народження Григорія Олександровича Куроп'ятникова (24.01.1921 м.
Кіровоград -26.02.1982), Героя Радянського Союзу (1943).
25.01 - День Тетяни.
- 80 років від дня народження Володимира Семеновича Висоцького (19381980),
російського поета, актора.
27.01 - Міжнародний день пам'яті жертв Голокосту.
28.01 - 115 років від дня народження (м. Єлисаветград) Мейтус Юлій Сергійович (1903-

1997), композитор. Лауреат

(1991).

Державної премії України імені Тараса Шевченка

- 90 років з дня народження Логвиненка Віталія Андрійовича (1928 в с. Дическулове
Новоукраїнського р-ну - 1990), прозаїка, члена Спілки письменників України.
29.01 - День пам'ятi Героїв Крут. Вiдзначається в Українi згiдно з Указом Президента (№ 15/07
вiд 15 сiчня 2007 року). Офiцiйно цю дату почали вiдзначати пiсля того, як 29 сiчня 2007 року
Президент України пiдписав Указ "Про вшанування пам'ятi Героїв Крут". 1918 - відбувся бій між
київськими студентами і військами Муравйова під Крутами, під час якого в нерівній боротьбі
полягло 300 юнаків, що захищали українську державність.

ЛЮТИЙ
8.02 - 190 років від дня народження Жуля Верна (1828-1905), французького
письменника -фантаста, мандрівника.

10.02 - 57 років тому (1961) Міністерством освіти УРСР затверджено "Положення про шкільну
бібліотеку", в якому чітко визначено їх мету, завдання та обовязкове створення бібліотек у
структурі початкової, восьмирічної й шкіл, шкіл-інтернатів та спеціальних шкіл.
14.02 - День Святого Валентина.
15.02 - Стрітення Господнє.
- День вшанування учасникiв бойових дiй на територiї iнших держав. Вiдзначається в
Українi згiдно з Указом Президента (№ 180/2004 вiд 11 лютого 2004 року).
- 65 років від дня народження Куценка Леоніда Васильовича (1953-2006),
літературо-знавця, лауреата обласної краєзнавчої премії ім. В. М.

Ястребова.

19.02 - 26 років тому (1992) Верховна Рада України затвердила тризуб як малий Державний герб
України.

20.02 - День Героїв Небесної Сотні.
Всесвiтнiй день соцiальної справедливостi. 26 листопада 2007 року Генеральна Асамблея
ООН проголосила 20 лютого Всесвiтнiм днем соцiальної справедливостi, який вiдзначається
щорiчно, починаючи з 2009 року (резолюцiя 62/10).
21.02 - Мiжнародний день рiдної мови. Проголошений Генеральною конференцiєю ЮНЕСКО
(резолюцiя 30-ї сесiї ЮНЕСКО) у листопадi 1999 року i вiдзначається кожен рiк, починаючи з
лютого 2000 року.
27.02 - 1991 Постановою Верховної Ради УРСР ратифіковано "Конвенцію про права дитини".

БЕРЕЗЕНЬ
3.03 - 130 років від дня народження Левка Євгеновича Чикаленка (1888-1965),
українського археолога, громадсько-політичного діяча.
130 років від дня народження Наталени Андріанівни Королевої (1888-1966),
української письменниці, актриси, мистецтвознавця.

8.03 - Мiжнародний жiночий день (міжнародний день прав жінок).
9.03 - День народження Тараса Григоровича Шевченка (1814-1861), українського поета,
художника, мислителя.

13.03 - 180 років від дня народження Рафаелло Джованьйолі (1838–1915),
італійського філолога, історика, письменника.
16.03 - Всесвітній день сну. Відзначається в третю п'ятницю березня.
17.03

-

120 років від

Єлисаветград) Каневського Амінадава

дня

народження

(м.

Мойсейовича, художника, автора ілюстрацій до дитячих книжок
„Золотой ключик”
О.М.Толстого, „Мойдодыр” К.І.Чуковського; до творів М. Гоголя, М.
Салтикова-Щедріна.
19.03 - 74 роки тому завершилось визволення Кіровоградщини від фашистських
загарбників.
21.03 - Всесвiтнiй день поезiї. Вiдзначається в цей день згiдно з резолюцiєю 30-ї сесiї ЮНЕСКО,
яка вiдбулася в Парижi у 1999 році.
22.03 - Всесвiтнiй день водних ресурсiв. Проголошений Генеральною Асамблеєю ООН
(резолюцiї 47/193 вiд 22 грудня 1992 року).
23.03 - Всеукраїнський день працiвникiв культури та аматорiв народного мистецтва.
Вiдзначається в Українi згiдно з Указом Президента (№ 484/2000, вiд 21 березня 2000 року).
27.03 - Мiжнародний день театру. Вiдзначається щорiчно з 1962 року. Заснований у 1961 роцi у
Вiднi на IХ конгресi Мiжнародного iнституту театру при ЮНЕСКО.

31.03 - 136 років від дня народження Корнія Івановича Чуковського (справж. — Корнейчуков
Микола Васильович) (1882—1969), російського письменника, літературознавця, перекладача,
критика.

КВIТЕНЬ
1.04 - День смiху. Неофіційне свято, відзначається за традицією.
- Мiжнародний день птахiв. 1906 пiдписано Мiжнародну Конвенцiю про охорону птахiв.
2.04 - Міжнародний день дитячої книги. День народження Г.-Х. Андерсена (1840-1902)
датського письменника-казкаря.
4.04 - 86 років від дня народження Андрія Арсенійовича Тарковського (1932—1986),
кінорежисера. Його дід Олександр Тарковський (1862-1924) та батько Арсеній Тарковський (19071924) - уродженці Єлисаветграда. Поставив фільми, визнані шедеврами кіномистецтва.

6.04 – Всесвітній день мультфільмів.
7.04 - Благовіщення пресвятої Богородиці.
- Всесвiтнiй день здоров'я. У цей день у 1948 роцi набув чинностi Статут Всесвiтньої
органiзацiї охорони здоров'я.
8.04 - Великдень.
10.04 - 85 років від дня народження Близнеця Віктора Семеновича (1933 с. Володимирівка
Компаніївського р-ну – 1981), письменника.
11.04 - Мiжнародний день визволення в'язнiв фашистських концтаборiв. Пам'ятна дата, що
вiдзначається щорiчно у цей день за iнiцiативою ООН.
12.04 - Всесвiтнiй день авiацiї i космонавтики. Вiдзначається щорiчно у цей день за рiшенням
Мiжнародної авiацiйної федерацiї. У 1961 році космонавт Юрій Гагарін здійснив перший в історії
людства політ навколо Землі на космічному кораблі Восток (108 хв.).
- 130 років від дня народження Нейгауза Генріха Густавовича (1888
м. Єлисаветград -1964), піаніста, педагога.
14.04 - 65 років від дня народження Каретного Анатолія Дмитровича (1953),
українського поета. Народився в с. Крупське Кіровоградського району.
15.04 - 80 років від дня народження Матівоса Юрія Миколайовича (1938),
журналіста, краєзнавця. Лауреат обласної краєзнавчої премії імені В. М. Ястребова
(1996). Народився в с. Сасівка Компаніївського району.
18.04 - Мiжнародний день пам'яток i визначних мiсць. Заснований у 1983 роцi Асамблеєю
Мiжнародної Ради з питань охорони пам'яток i визначних мiсць (IКОМОС) при ЮНЕСКО.
Вiдзначається з 1984 року; День пам'яток iсторiї та культури. Вiдзначається в Українi згiдно з
Указом Президента ( № 1062/99 вiд 23 серпня 1999 року)
21.04 - День довкiлля. Відзначається в Українi згiдно з Указом Президента (№ 855/98 вiд 6

серпня 1998 року) у третю суботу квiтня.
22.04 - Всесвiтнiй день Землi. Проголошений Генеральною Асамблеєю ООН. Знаменує початок
довгострокових зусиль з охорони навколишнього середовища.
23.04 - Всесвiтнiй день книги i авторського права. Вiдзначається згiдно з резолюцiєю,
прийнятiй на 28-й сесiї ЮНЕСКО.
25.04 - 2001 - вийшло розпорядження Президента України "Про забезпечення навчальних
закладів
навчальною літературою та програмами".
26.04 - День Чорнобильської трагедiї (1986).

ТРАВЕНЬ
1-2.05 - День мiжнародної солiдарностi трудящих. Встановлено конгресом II Iнтернацiоналу
(Париж, 14-21 липня 1889 року). Святковий день (ст. 73 Кодексу законiв про працю).

3.05
День Сонця. Відзначається щорічно з 1994 р. з ініціативи Міжнародного
товариства сонячної енергії (МТСЕ).
7.07 - 130 років від дня народження Дон Амінадо (А. П. Шполянського) (1888-1957),
поета, сатирика, мемуариста. Народився у м. Єлисаветграді.
8-9.05 - Днi пам'ятi та примирення, присвяченi пам'ятi жертв Другої свiтової вiйни.
Вiдзначається за рiшенням Генеральної Асамблеї ООН ( вiд 24 листопада 2004 року).
13.05 - День Матерi. Вiдзначається в Українi згiдно з Указом Президента в другу неділю
травня (№ 489/99 вiд 10 травня 1999 року).
15.05 - Мiжнародний день родини (сiм'ї). Вiдзначається щорiчно за рiшенням Генеральної
Асамблеї ООН ( вiд 20 вересня 1993 року).
60 років
від
дня
народження Босого Олександра
Георгійовича
(1958), педагога, історика, етнографа, етнолога,
художника, музиканта. Лауреат обласної краєзнавчої премії імені В. М.
Ястребова (1999). Народився в с. Інгулець Устинівського району.
17.05 - День української вишиванки (третій четвер травня).
18.05 - Мiжнародний день музеїв. Вiдзначається щорiчно за рiшенням ХI Генеральної
Конференцiї Мiжнародної ради музеїв, яка вiдбулась у травнi 1977 року.
20.05 - День Європи. Враховуючи стратегiчний курс України на європейську iнтеграцiю, цей
День вiдзначається згiдно Указом Президента України (№ 339/03 вiд 19 квiтня 2003 року) у третю
суботу травня.

22.05 - Кіровоградське обласне Свято поезії.
24.05 - День слов'янської писемностi i культури. Вiдзначається в Українi згiдно з Указом
Президента (№ 1096/04 вiд 17 вересня 2004 року)
27.05 - День Святої Трїйці.
31.05 - Всесвiтнiй день боротьби з тютюнопалiнням. Проводиться за iнiцiативою Всесвiтньої
органiзацiї охорони здоров'я (Резолюцiя 42.19 42-ї сесiї ВОЗ).

ЧЕРВЕНЬ
1.06 - Міжнародний день захисту дітей, започаткований у 1949 р. Міжнародною
демократичною
федерацією жінок.
6.06 - День журналіста.

9.06 - Міжнародний день друзів.
17.06 - День медичного працівника. Відзначається
Президента України від 03 червня 1994 року.

в третю неділю червня відповідно до Указу

24.06 - День молоді. Відзначається щорічно в останню неділю червня відповідно до Указу
Президента України № 323/94 від 22.06.1994 р.
- День молодіжних та дитячих громадських організацій. Відзначається щорічно в
останню неділю червня відповідно до Указу Президента України № 600/2011 від 24.05.2011 р.
28.06 - 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.
11.07 – Всесвітній день шоколаду.

16.07 - День бухгалтера України. Відзначається відповідно до Указу Президента України
від 18 червня 2004 року № 662/2004.

