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забезпечити проведення у середніх та вищих навчальних закладах
уроків, виховних годин, круглих столів, науково-практичних
конференцій, інших тематичних заходів, приурочених до паміятних дат
і ювілеїв 2019 року;
включити теми, присвячені пам,ятним датам і ювілеям 2019 року,
до переліку тем конкурсів Малої академії наук України, рефератів,
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курсових та дипломних робіт у вищих навчальних закладах.

П О С ТА Н О В А
Верховної Ради України
Про відзначення пам'ятних дат
З

і

ювілеїв у 2019 році

метою

консолідації та розвитку історичної свідомості
Українського народу, збереження національної пам*яті та належного
відзначення і вшанування пам'ятних дат і ювілеїв Верховна Рада
України

постановляє:

1.

дати

і

Урочисто відзначити на державному рівні у 2019 році памуятні
ювілеї згідно з додатком.

2. Рекомендувати Кабінету Міністрів України:

забезпечити відзначення у 2019 році на
державному рівні
паміятних дат і ювілеїв згідно з додатком;
у місячний термін з дня прийняття Цієї Постанови утворити
організаційний комітет з відзначення у 2019 році пам7ятних дат і
ювілеїв, розробити та затвердити плани заходів з відзначення
памуятних дат і ювілеїв 2019 року, вирішити
питання щодо їх
фінансового та матеріально-технічного забезпечення.
3. Рекомендувати Міністерству освіти і
науки України:

забезпечити проведення у середніх та вищих навчальних
закладах
уроків, виховних годин, круглих столів, науковоепрактичних
конференцій, інших тематичних заходів, приурочених до пам”ятних
дат
і ювілеїв 2019
року;
включити теми, присвячені пам*ятним датам і ювілеям 2019
року,
до переліку тем конкурсів Малої академії наук України, рефератів,
курсових та дипломних робіт у вищих навчальних закладах.

")

4. Рекомендувати Міністерству культури України забезпечити
організацію у закладах культури тематичних виставок, експозицій,

присвячених пам'ятним датам і ювілеям 2019 року.
5. Рекомендувати Міністерству закордонних справ України
подати у 2019 році пропозиції щодо включення найбільш визначних
паміятних дат і ювілеїв 2024 та 2025 років до Календаря пам*ятннх
дат, до відзначення яких ЮНЕСКО приєднуватиметься протягом
2024т2025 років.
6.
Рекомендувати Державному комітету телебачення і
радіомовлення України організувати тематичні теле« і радіопередачі,
присвячені памуятним датам і ювілеям 2019 року, та сприяти
висвітленню державними засобами масової інформації заходів, що
проводитимуться у зв'язку з їх відзначенням.
7. Рекомендувати органам місцевого самоврядування розробити та
затвердити З урахуванням пропозицій Українського інституту
національної пам'яті переліки пам*ятних дат і ювілеїв 2019 року, що
відзначатимуться на місцевому рівні.
8. Запропонувати:
Національному банку України виготовити і ввести в обіг ювілейні
монети, присвячені пам”ятним датам і ювілеям 2019 року;
публічному акціонерному товариству ”Укрпошта" видати поштові
конверти і поштові марки, присвячені паміятним Датам і ювілеям
2019 року.
9. Контроль за виконанням цієї Постанови покласти на Комітет
Верховної Ради України з питань культури і духовності.
10. Ця Постанова набирає чинності з дня її прийняття.

Голова Верховної Ради

України
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А.ПАРУБІЙ

до Постанови Верховної Ради України
від 18 грудня 2018 року
Хе

2654-Х'ПІ

ПАМ*ЯТНІ ДАТИ ТА ЮВІЛЕЇ 2019 РОКУ
Цього року на державному рівні відзначатимуться такі памуятні
дати та ювілеї:
І. Відомих подій в Україні:
1000 років

З

початку правління Ярослава Мудрого, Великого

князя Київської Русі (1019);
(Крилоського)
875 років з часу створення Галицького
Євангелія - однієї з найдавніших книжних памуяток Київської Русі
(1144);
575 років з часу надання Магдебурзького права місту Житомиру
(1444);
550 років З часу надання Магдебурзького права місту Бібрці
(1469);
450 років з часу надання Магдебурзького права місту Яворову
(1569);
400 років З часу виходу "Граматики" Мелетія Смотрицького першого повного видання. церковнослов*янської мови в українській
редакції (1619);
400 років з часу заснування СпастПреображенського Мгарського
монастиря (1619);
400 років 3 Дня постановки драми Якуба Гаватовича ”Трагедія або
образ смерті пресвятого Іоанна Хрестителя”, що фактично є датою
започаткування українського театру (08.09.1619);
360 років з часу Конотопської битви, в якій українське військо
здобуло перемогу над російським (07-09.07.1659);
350 років 3 дня започаткування гетьманської резиденції у місті
Батурині (16.03.1669);
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Ізаїа Котляревського "Наталка

театр]: (1819);

175 років з часу
заснування "Інституту

музики" Галицького
музичного товариства (нині - Львівська національна
музична академія
імені М.В. Лисенка) (1844);
100 років з часу
створення Одеської кіностудії (1919) ;
100 років з часу
заснування Національного музею мистецтв імені
Богдана

та Варвари Ханенків (1919);

100 років з часу
утворення Національної заслуженої академічної

капели України ”Думка" (1919);
100 років з часу
заснування Головної книжної палати у місті
Києві (нині * державна наукова
установа ”Книжкова палата України
імені Івана Федорова") (січень 1919);
100 років з часу
заснування Інституту

проблем ендокринної
патології імені В.Я. Данилевського Національної
академії медичних
наук України (1919);
100 років з дня
затвердження Директорією Української Народної
Республіки

і;

“ь

закону
про
утворення керівництва Української
автокефальної православної церкви (01.01.1919);
100 років з дня
проголошення у селі Ясіні на Закарпатті
Гуцульської Республіки (08.01.1919);
100 років з дня ухвалення
Всенародними зборами у місті Хусті
рішення про приєднання Закарпаття до
Української Народної
Республіки (21.01.1919);
100 років з дня проголошення Акта
злуки Української Народної
Республіки та Західноукраїнської Народної Республіки
(22.01.1919);
100 років з часу
утворення Української Республіканської Капели
і започаткування
культурної дипломатії Української Народної
Республіки (24,01.1919);
100 років з часу
утворення Інституту травматології та ортопедії
Національної

академії медичних наук України (червень 1919);
100 років з часу Чортківської
наступальної операції Української
Галицької Армії (”Чортківської офензиви")
(07-28.06.1919);
100 років від
початку походу обуєднаних армій
Народної Республіки (УНР) та Західноукраїнської Української
Народної
Республіки (ЗУНР) на Київ та Одесу (11.08.1919);
100 років з часу
заснування Житомирського державного
університету імені Івана Франка (жовтень 1919);

ш

100 років з часу складення "Урочистоі обітниці

Директорії,

міністрів, урядовців і суддів та присяги військових на вірність
Українській Народній Республіці" (14.10.1919);

років від початку Першого Зимового походу Армії
Української Народної Республіки (06.12.1919);
90 років з часу проведення Першого Конгресу (Великого збору)
українських націоналістів, на якому створено Організацію українських
націоналістів (28.01*03.02. 1929);
100

дня утворення Науково-дослідного інституту
сільськогосподарських меліорацій (нині - Інститут водних проблем і
меліорації Національної академії аграрних наук України) (23.12.1929);
80 років з дня проголошення незалежності Карпатської України
(15.03.1939);
75 років з часу бою Української повстанської армії під Гурбами
(21-25.04.1944);
75 років з часу утворення Української Головної Визвольної Ради
(липень 1944);
75 років з дня заснування Національного транспортного
університету у місті Києві (07.11.1944);
50 років З часу заснування Національного музею народної
архітектури та побуту України у місті Києві (1969);
30 років з часу виходу з підпілля Української греко-католицької
церкви (1989);
30 років з часу утворення Товариства української мови імені
Тараса Шевченка (нині - Всеукраїнське товариство "Просвіта" імені
Тараса Шевченка) (11-12.02.1989);
30 років з дня утворення Українського історико-просвітницького
правозахисного доброчинного товариства "Меморіал" імені Василя
Стуса (нині - громадська організація "Всеукраїнська правозахисна
організація "Меморіал" імені Василя Стуса”) (04.03.1989);
30 років з часу проведення установчого з”їзду; на якому створено
громадське-політичну організацію "Народний Рух України за
перебудову" (ОЗ-10.09.1989);
90

)/

років

з

30 років з часу проведення у місті Чернівцях першого фестивалю

української сучасної пісні та популярної музики "Червона рута"
(17е24.09.1989);
25 років з часу утворення Національного університету "Острозька
академія" (1994);

25 разів

353 старе:-115. Українського центру культурних

з

досліджень (17.06.1994):

звільнення міст Східної України від російської
Лимана
(04.06.2014), Маріуполя (13.06.2014), Слов'янська,
окупації:
5 років З часу

Краматорська, Дружківки, Костянтинівки (05.07.2014), Бахмута
(06.07.2014),
(21.07.2014),
Торецька
Авдіївки
(30.07.2014),
Красногорівки (01.08.2014), Мар7їнки (05.08.2014).
ІІ. Видатних особистостей:

240 років з часу народження Олександра Засядька (1779-1837),
інженера-артилериста, конструктора бойових ракет;
160 років

дня народження Сергія Богданова (1859-1920),
вченого в галузі аграрних наук;
150 років 3 дня народження Камілла Шіндлера (1869-1940),
вченого в галузі аграрних наук;
1
січня - 110 років з дня народження Степана Бандери
(1909-1959), провідного діяча та теоретика українського національновизвольного руху,
голови Проводу
Організації українських
націоналістів, політичного діяча;
6 січня

3

-

80 років

дня народження Валерія Лобановського
(1939-2002), тренера, футболіста;
7 січня - 130 років 3 дня народження Михайла Рудницького
(1889-1975), літературознавця, літературного критика, перекладача,
3

поета;

8 січня

-140 років з дня народження Степана Васильченка

12 січня

-

(справжнє ім”я та прізвище - Степан Панасенко) (1879-1932),
письменника, журналіста, педагога;
9 січня - 160 років 3 дня народження Степана Смаль-Стоцького
(1859-1938), вченого, філолога, громадського діяча;
11 січня - 90 років 3 дня
народження Тетяни Черсвченко
(1929-2017), вченого в галузі ботаніки;
140

років з дня народження Володимира Сінклера
(1879-1946), військового діяча, генерал-поручника Армії УНР;
12 січня

-

110

років

3

(Приймаченко) (1909-1997),
декоративного розпису;

дня народження Марії Примаченко
художниці, майстрині народного

5

січня - 90 років з дня народження Миколи ЗІашенка
(1929-2013), кінорежисера, сценариста, письменника:
12

січня

-

років з дня народження Любові Малої
(1919-2003), лікаря-терапевта, науковця, Героя України;
17 січня - 150 років з дня народження Івана Труша (1869-1941),
художника, мистецтвознавця, видавця;
23 січня - 170 років з дня народження Богдана Ханенка
(1849-1917), археолога, мецената, колекціонера української старовини
і творів мистецтва;
23 січня - 90 років з дня народження Філарета (1929) (в миру Михайло Денисенко), православного церковного діяча, патріарха
Української Православної Церкви Київського Патріархату;
24 січня - 140 років з дня народження Станіслава Людкевича
(1879-1979), композитора, музикознавця, фольклориста, педагога;
27 січня - 180 років з дня народження Павла Чубинського
(1839-1884), фольклориста, етнографа, поета, автора слів Державного
Гімну України;
28 січня - 100 років з дня народження Олексія Корнієнка
(1919-2003), драматурга та перекладача;
30 січня - 120 років з дня народження Володимира Горбового
(1899-1984), державного, громадського, політичного діяча, політвуязня
радянського режиму;
13 лютого - 110 років з дня народження Віктора Іванова
(1909-1981), кінорежисера, сценариста, письменника;
16 лютого - 190 років 3 дня народження Ісидора Шараневича
(1829-1901), історика, археолога, педагога, дослідника Галичини та
13

100

Волині;

- 140 років з дня народження Василя Короліва-Старого
імія та прізвище - Василь Королів) (1879-1943),

16 лютого

(справжне
письменника, видавця, громадського діяча, члена Товариства
українських поступовців та одного із засновників Української
Центральної Ради;
18 лютого - 90 років з дня народження Віктора Зеленського
(1929-2017), фізика, академіка Академії наук УРСР;
20 лютого - 140 років з дня народження Василя Юр'єва
(1879-1962), селекціонера, академіка Академії наук УРСР;

