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Авторитетний Календар

Передплатний індекс – 68067

УКРАЇНСЬКИЙ КАЛЕНДАР НА 2017 РІК
2017-й – рік Української
революції 1917 – 1921 рр.

СІЧЕНЬ

6.01.1846 – у Києві засновано Кирило-Мефодіївське братство, мета якого – створення вільної Української республіки в
союзі з іншими слов'янськими народами
13.01.1037 – закінчено будівництво Софійського собору в Києві
21.01.1990 – «Українська хвиля» – живий
ланцюг з Івано-Франківська через Львів
до Києва як символ єдності східних і західних земель України
22.01.1918 – Центральна Рада прийняла
Четвертий Універсал: «Однині Українська
Народна Республіка стає самостійною, ні
від кого не залежною, вільною, суверенною державою українського народу»
22.01.1919 – Директорія УНР проголосила
на Софійській площі в Києві злуку всіх
українських земель в одну Українську
державу
29.01.1918 – бій під Крутами між чотиритисячним підрозділом російської Червоної гвардії під проводом Муравйова
та загоном київських курсантів і козаків
«Вільного козацтва», що нараховував
близько чотирьох сотень вояків

ЛЮТИЙ

9.02.1918 – Берестейський мир. Німеччина,
Австрія, Туреччина, Болгарія та Росія визнали Україну (УНР) самостійною державою
10.02.1900 – засновано першу в Наддніпрянській Україні політичну партію – Революційну Українську Партію (РУП)
24.02.1574 – вийшла перша в Україні друкована книга – «Апостол»

БЕРЕЗЕНЬ

1.03.1918 – Центральна Рада запровадила
григоріанський календар, національну
грошову одиницю – гривню, визначила
державний герб УНР – «тризуб із часів
Володимира Великого»; прийнято закон
про громадянство
16.03.1917 – засновано товариство «Український військовий клуб імені гетьмана
Павла Полуботка». З відозви Ради Клубу:
«Пам'ятаймо, що на нашій землі стоїть
упертий ворог (Російська імперія, – ред.)
і напружує останні сили, щоб прибрати
до своїх цупких рук усю Україну. Товариші-браття! Не дамо Україну нікому!»
17.03.1917 – в Києві було створено Українську Центральну Раду (УЦР) – національний політичний центр, згодом – перший
український парламент
29.03.1947 – початок операції «Вісла», яка
полягала у примусовій, з використанням військ, депортації українців з їхніх
етнічних територій (Лемківщини, Надсяння, Підляшшя, Холмщини) на території Польщі, що до 1945 року належали
Німеччині, та на територію УРСР

КВІТЕНЬ

19.04.1917–21.04.1917 – у Києві відбувся
Всеукраїнський національний з'їзд, під
час якого розроблено проект автономного статуту України
18.04.1917 – створено Перший український
козачий полк імені Б. Хмельницького
22.04.1920 – Варшавський договір уряду
УНР з поляками, за яким в обмін на визнання незалежності УНР і військову допомогу до Польщі мала відійти Східна
Галичина та п'ять повітів Волині
29.04.1918 – Центральна Рада утвердила
Конституцію УНР – «Статут про державний устрій, права і вольності УНР». Всеукраїнський з'їзд хліборобів проголосив
гетьманом України П. Скоропадського
29.04.1918 – Чорноморський військовий
флот підняв українські прапори

ТРАВЕНЬ

12.05.1907 – у Києві засновано Українське
наукове товариство з метою організації
наукової праці й її популяризації українською мовою

15.05.1848 – у Львові почала виходити
«Зоря Галицька»
16.05.1954 – початок повстання в'язнів у
Кінгірському концтаборі; у ньому брало
участь близько 8000 в'язнів, більшість із
них – засуджені за політичними статтями
українці
18.05.1917–21.05.1917 – відбувся Перший
Всеукраїнський військовий з'їзд у Києві,
на якому прийнято рішення про формування української національної армії

ЧЕРВЕНЬ

16.06.1919 – Святий Престол в особі Папи
Римського Бенедикта XV визнав незалежність УНР
17.06.1917–23.06.1917 – Другий Всеукраїнський військовий з'їзд; делегати запропонували УЦР негайно приступити
до організації самостійних державних і
військових структур
24.06.1917 – у Києві на Софіївський площі В.
Винниченко зачитав текст Першого Універсалу Центральної Ради, прийнятий
напередодні
24.06.1941 – у трьох тюрмах Львова НКВС
розстріляно 2072 особи «з метою прискореного розвантаження тюрем Львівської області від контрреволюційного,
кримінально-політичного елемента»
27.06.1905 – почалося збройне повстання
моряків на броненосці «Князь Потьомкін Таврійський», яке очолив українець
Григорій Вакуленчук; за часів УНР броненосець отримав назву «Борець за свободу» і був частиною Українського військово-морського флоту
30.06.1941 – у Львові проголошено Акт відновлення Української Держави і створено уряд під проводом Ярослава Стецька

ЛИПЕНЬ

16.07.1917 – проголошено Другий Універсал Центральної Ради, що зафіксував
компромісні домовленості між Центральною Радою та Тимчасовим урядом
Росії; чимало українців розцінили це як
зраду національних інтересів, назвавши
«другим Переяславом»
16.07.1990 – Верховна Рада УРСР ухвалила
Декларацію про державний суверенітет
України
17.08.1917–19.08.1917 – повстання полуботківців. «Ми, українці-козаки, не
хочемо мати свободи лише на папері,
або півсвободи. Після проголошення
Першого Універсалу (Другого ми не визнаємо) ми приступаємо до заведення
порядку в Україні. Для цього ми всіх
росіян і ренеґатів, які гальмують роботу
українців, скидаємо з їх постів силою, не
рахуючись з Російським Урядом». Центральна Рада відкинула самостійницькі
вимоги вояків і закликала їх захищати
«єдину Росію» на фронті. Лояльна преса
писала, що це «бунт дезертирів, які бояться іти на фронт». Полуботківці склали
зброю, частину з них заарештували, решту відправили на фронт, де більшість
вояків загинули
29.07.1776 – останнього українського кошового отамана Петра Калнишевського
заслали на Соловецькі острови, де він
провів в ув'язненні 25 років
30.07.1863 – міністр внутрішніх справ Російської імперії Петро Валуєв надіслав
до Київського цензурного комітету таємний циркуляр проти української мови й
українських видань, відомий як Валуєвський указ
30.07.1920 – створено Українську військову
організацію під проводом Є. Коновальця

СЕРПЕНЬ

2.08.1914 – у Львові українські політичні
партії об'єдналися в Головну українську
раду
4.08.1914 – у Львові засновано Союз визволення України (СВУ), політичну організацію, утворену емігрантами із Східної
України, головною метою якої було проголошення самостійності та соборності
України

5.08.1919 – Н. Махно оголосив про створення Революційно-повстанської армії
України
7.08.1932 – у СРСР прийнятий «Закон про
п'ять колосків» (народна назва репресивного радянського закону часів Голодомору); влітку 1933 року за цим законом було засуджено 150 000 осіб, кілька
тисяч розстріляно, засуджували навіть
дітей, які намагалися знайти хоч якусь
їжу
21.08.1627 – у Києві видано перший словник української мови «Лексікон славеноросскій і імен толкованіє» Памво Беринди
26.08.1657 – у Чигирині Гетьманом України
обрано І. Виговського
29.08.1561 – у Пересопницькому монастирі
Різдва Пресвятої Богородиці завершено
працю над створенням національного
символу та присяжної книги українців –
Пересопницького Євангелія
29.08.1619 – Якуб Ґаватович на ринку у
Кам'янці-Струмиловій (м. Кам'янка-Бузька у Львівській обл.) поставив перші в
історії інтермедії українською мовою:
«Продав кота у мішку» та «Найкращий
сон»
31.08.1995 – на навколоземну орбіту запущено перший український науково-дослідницький супутник «Січ-1»

ВЕРЕСЕНЬ

4.09.1965 – у київському кінотеатрі «Україна» під час прем'єри фільму «Тіні забутих
предків» відбулася акція протесту проти
нової хвилі політичних репресій серед
української інтелігенції
15.09.1991 – у Києві на Софійській площі
відбулося Всеукраїнське народне віче
на підтримку Акту про державну незалежність України
16.09.1930 – польський уряд розпочав проведення так званої пацифікації (насильницького умиротворення) українців у
Галичині
21.09.1917–28.09.1917 – у Києві відбувся З'їзд поневолених народів – форум
представників народів колишньої Російської імперії, які заснували свої національні організації і виступали за федеративно-демократичний принцип устрою
Російської республіки
24.09.1941 – початок «пекельної осені»,
або «вогняного смерчу», – спецоперації
НКВС СРСР із знищення центру окупованого німцями Києва; вибухами зруйновано 940 будівель, загинули тисячі мирних мешканців міста та сотні німецьких
військовиків, 50 тисяч киян залишилися
без житла; спричинену вибухами пожежу вдалося загасити лише через два
тижні
30.09.1990 – у Києві відбувся майже 300-тисячний мітинг під гаслом «Ні – новому
Союзному договору!»

ЖОВТЕНЬ

4.10.1937 – у газеті «Правда» з'явилася критична стаття, згідно з якою українську
мову потрібно більше наблизити до російської
7.10.1253 – у Дорогочині короновано галицько-волинського князя Данила Романовича
11.10.1921 – на Всеукраїнському православному Синоді в Києві створено
Українську Автокефальну Православну Церкву (УАПЦ)
12.10.1917 – екіпаж міноносця «Завидный»
підняв Український державний прапор і
відмовився його спускати
14.10. 1942 – постала Українська Повстанська Армія
21.10.1056 – диякон Григорій почав працю
над «Остромировим Євангелієм», яке
закінчив 12 травня наступного року; це
найдавніша зі збережених до нашого
часу східнослов'янських рукописних
книг
28.10.1989 – Верховна Рада України ухвалила закон про державний статус української мови (Закон «Про мову в Українській РСР»)

ЛИСТОПАД

1.11.1918 – «Листопадовий чин» у Львові
2.11.1917 – Третій Всеукраїнський військовий з'їзд
3.11.1937 – вурочищі Сандармох (Республіка Карелія, РФ) розстріляно 265 в'язнів
Соловецької тюрми особливого призначення – десятки вчених, літераторів,
працівників культури й освіти, діячів
мистецтва – цвіт української нації
5.11.1953 – у Києві офіційно відкрили міст
імені Є. Патона – першу в світі суцільно
зварену конструкцію
9.11.1882 – у Єлисаветграді з п'єсою «Наталка-Полтавка» дебютував український
театр М. Кропивницького
12.11.1992 – цього дня з 23-ї години було
припинено функціонування рубля у
грошовому обігу на території України;
єдиним законним засобом платежу став
український карбованець, який у готівковому обігу представляв купон Національного банку України
13.11.1918 – у Львові проголошено Західноукраїнську Народну Республіку
14.11.1918 – намагаючись зберегти владу, гетьман Скоропадський проголосив
федерацію Української держави з майбутньою небільшовицькою Росією, що
стало приводом до антигетьманського
повстання; влада перейшла до Директорії
19.11.1997 – почалася експедиція міжнародного екіпажу на борту американського космічного човна «Колумбія», у
якій брав участь перший космонавт незалежної України Л. Каденюк
20.11.1917 – Третім Універсалом ЦР проголошено Українську Народну Республіку
у федеративному зв'язку з Російською
республікою, націоналізацію землі, запровадження 8-годинного робочого
дня, встановлення державного контролю за виробництвом, забезпечення свободи слова, друку, віросповідання, зборів, страйків, скасування смертної кари

ГРУДЕНЬ

1.12.1991 – вибори першого Президента
України та Всеукраїнський референдум
щодо підтвердження Акта про незалежність
5.12.1994 – в обмін на відмову України від
ядерної зброї у Будапешті підписано меморандум про надання Україні гарантій
безпеки з боку ядерних держав – США,
Великобританії та Росії
7.12.1991 – відбулася зустріч лідерів України, Білорусі та Російської Федерації у
Біловезькій Пущі. Зустріч завершилася
підписанням Біловезької угоди, що юридично засвідчила факт припинення існування СРСР як держави
12.12.1674 – надруковано перший короткий нарис історії України – «Синопсис»
15.12.1932 – ЦК КП(б)У затвердив перелік
82-х районів України, куди припиняли
надходження промислових і продовольчих товарів за зрив планів хлібозаготівлі
(початок Голодомору);
17.12.1917 – розпочав роботу Всеукраїнський з'їзд робітничих, солдатських і
селянських депутатів, який підтримав
Українську Центральну Раду та відкинув ультиматум Петроградської Ради
Народних Комісарів, що стало приводом до українсько-більшовицької
війни
24.12.1917 – у захопленому російськими
більшовиками Харкові відкрився Всеукраїнський з'їзд рад, який завершився
25 грудня проголошенням т. зв. Української Народної Республіки Рад (на противагу УНР зі столицею в Києві)
27.12.1932 – Постанова ЦВК і РНК СРСР
про введення в СРСР єдиної паспортної
системи та «обов'язкового запису паспортів». Селяни паспортів не отримали,
через що фактично перетворилися на
кріпаків
30.12.1922 – І з'їзд Рад Росії, України, Білорусі та Закавказької Федерації затвердив Декларацію про утворення Союзу
Радянських Соціалістичних Республік
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