
ТРАВЕНЬ 

 

1 День праці 

2 160 років від дня народження Джерома Клапки Джерома (1859–1927), 
англійського письменника, гумориста 

3 550 років від дня народження Нікколо Макіавеллі [Мак'явеллі (1469–1527)], 
італійського мислителя, письменника, історика, політичного діяча 

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

9 День Перемоги над нацизмом у Другій світовій війні (День Перемоги) 

100 років від дня заснування (1919) державного видавництва художньої 
літератури «Дніпро»(на той час – Всеукрвидав) (дату заснування подано за УРЕ. 
За іншими даними засновано 05.05.1919 р.) 

10 140 років від дня народження Симона Васильовича Петлюри (1879–1926), 
українського державного, політичного та військового діяча, публіциста  

12 День матері 

13 170 років від дня народження Панаса Мирного [справж. – Панас Якович Рудченко 
(1849–1920)], українського письменника  

15 160 років від дня народження П’єра Кюрі (1859–1906), французького фізика, 
лауреата Нобелівської премії в галузі фізики (1903) 

18 Міжнародний день музеїв 

День пам’яті жертв геноциду кримськотатарського народу (1944) 

День Європи 

День науки 

20 220 років від дня народження Оноре де Бальзака (1799–1850), французького 
письменника 

130 років від дня народження Адама Станіславовича Курилла (1889–1980), 
українського та польського інженера, фахівця в галузі будівництва 

21 130 років від дня народження Мирона Онуфрійовича Зарицького (1889–1961), 
українського математика, вченого, педагога 

22 День Миколи Весняного. Перенесення мощей святителя Миколая Чудотворця 

160 років від дня народження Артура Ігнатіуса Конан Дойля (1859–1930), 
британського письменника 

23 100 років від дня створення (1919) Одеської кіностудії (на той час – Одеська 
кінофабрика) 

24 День рівноапостольних Кирила і Мефодія. День слов’янської писемності і 
культури 



25 130 років від дня народження Ігоря Івановича Сікорського (1889–1972), 
українського та американського авіаконструктора, вченого, винахідника, автора 
перших у світовій практиці авіабудування багатомоторних літаків та гелікоптерів 

90 років від дня відкриття (1929) в Парижі Української бібліотеки імені Симона 
Петлюри 

26 День хіміка 

29 Міжнародний день миротворців ООН 

30 День прикордонника України 

31 Всесвітній день без тютюну 

 

Цього місяця виповнюється: 

100 років від часу відкриття (1919) Вінницького обласного краєзнавчого музею 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


