
 

Як було встановлено День Європи в Україні 

 

 

З 2003 року в третю суботу травня в Україні відзначається 

День Європи відповідно до Указу Президента № 339/2003 від 

19 квітня 2003 року. 

У День Європи жителі України відзначають день спільних 

цінностей, спільної історії всіх націй континенту. 

В 2020 році День Європи в Україні припадає на 16 травня. 

Цим документом український уряд і місцеві органи влади зобов'язувалися 

забезпечити здійснення заходів щодо організації та проведення свята в усіх 

куточках держави, а Держкомітет телебачення і радіомовлення спільно з 

Міністерством закордонних справ - висвітлення урочистостей у засобах 

масової інформації. 

Саме ж свято стали сприймати як символ єднання України з іншими 

європейськими країнами – день миру, спільних цінностей, спільної історії всіх 

націй континенту. 

Особливості святкування Дня Європи в Україні 

Традиційно святкування Дня Європи в Україні відкривається урочистою 

церемонією в Києві. 



Також до цього дня в столиці облаштовують так зване Європейське містечко, 

що складається з павільйонів, які представляють Україну, кожну державу - 

члена ЄС, Європейську комісію та міжнародні організації. 

У них у подальшому представляють географію, культуру, історію найбільших 

міст держав - членів ЄС, організовують публічні дебати з послами та 

представниками української влади, проводять вікторини з європейської 

тематики та мовні курси, облаштовують "куточки національних страв" і багато 

іншого. 

Крім того, протягом офіційного відкриття святкування Дня Європи 

відбуваються зустрічі послів держав - членів ЄС з представниками органів 

місцевої влади, студентами й викладачами місцевих університетів, 

представників неурядових та громадських організацій, засобів масової 

інформації. 

Аналогічні заходи є й в інших, як великих, так і маленьких, містах України. 

Хоча і не з таким величезним розмахом. 

Як відзначають День Європи за кордоном 

При цьому важливо згадати, що за кордоном День Європи відзначається не 

так, як в Україні. Та й суть самого свята дещо інша. Це також день 

святкування єдності та миру між європейськими країнами, але в цілому є два 

окремих Дня Європи: 

 один з них присвячений становленню Ради Європи, яке відбулося 5 травня 
1949 року; 

 інший у пам'ять про Декларацію Шумана від 9 травня 1950 року, яка стала 
основою для створення нової організації держав у Європі, попередниці 
Європейського Союзу. 

Відповідно їх і відзначають 5 і 9 травня. 

У ці дні всі представництва Ради Європи та Євросоюзу проводять так званий 

день відкритих дверей. Кожна людина може зайти до закладу, дізнатися про 

те, як і навіщо він працює, взяти участь у тематичних дискусіях та інших 

заходах, що проводяться там, у тому числі екскурсіях. 

При цьому офіційним символом свят є прапори європейських держав, у тому 

числі України. 

 



До речі, у 1887 році на Закарпатті у Верхнетісянській улоговині було 

встановлено двометровий знак, що позначає географічний центр Європи.  

З нагоди цього свята пропонуємо відвідати визначні міста Європи! 

 

Запрошуємо до міста мрії. 

Лондон – столиця Великої Британії - величезне, прекрасне місто.  

Ласкаво відкриває свої двері Лондонський зоопарк! Це найстаріший у світі 

науковий зоопарк. Під час віртуальної мандрівки ви зможете побачити велику 

кількість рідкісних тварин, що живуть в ньому. Лондонці пишаються своїм 

зоопарком, постійно модернізують його. Переконайтесь на власні очі! 

https://youtu.be/2cwVTgu2XuI 

 

Здійсніть віртуальну мандрівку до британського міста Ньюкасл та 

ознайомтеся із захопливими досягненнями науки й техніки. Це ви можете 

зробити за посиланням. 

 

Ласкаво просимо у Париж!  

Столиця Франції може похвалитися не лише Ейфелевою вежею. 

Запрошуємо відвідати Лувр. 

Лувр - величезний музей, за один раз його не обійти. Тут ви зможете 

побачити скарби Стародавнього Єгипту, руїни старовинного палацу, 

насолодитися мистецтвом Відродження побачити чарівну Мону Лізу. 

https://www.louvre.fr/en/visites-en-ligne 

 

Версальський палац – дім королівських родин. Ви зможете не лише 

віртуально пройтися розкішними коридорами видатної будівлі, а також 

шедеври архітектури, живопису та скульптури – скарби світового культурного 

надбання – пам’ятки історії та культури світового рівня. 

 

Запрошуємо до віртуальної екскурсії до чи не найзнаменитішої споруди США 

– білого дому. Це будинок та робоче місце американських президентів. 

 

 

https://youtu.be/2cwVTgu2XuI
https://artsandculture.google.com/streetview/discovery-museum/hQHGq2lFEefXPA?sv_lng=-1.624929664539792&sv_lat=54.96913905077151&sv_h=18.872&sv_p=0&sv_pid=lIQn1DsiIdqyo4WhoCUqDQ&sv_z=1
https://artsandculture.google.com/streetview/versailles-gardens/WQEk3iDrQ20cCg?sv_lng=2.118537274438182&sv_lat=48.80522188365204&sv_h=96&sv_p=-13.299999999999997&sv_pid=yUjSt5wVLucSEgIR5PHRuQ&sv_z=1.1805722456418208
https://www.louvre.fr/en/visites-en-ligne
https://artsandculture.google.com/streetview/versailles-gardens/WQEk3iDrQ20cCg?sv_lng=2.118537274438182&sv_lat=48.80522188365204&sv_h=96&sv_p=-13.299999999999997&sv_pid=yUjSt5wVLucSEgIR5PHRuQ&sv_z=1.1805722456418208
https://artsandculture.google.com/streetview/the-white-house/jQGRSIlnzvE8_w?sv_lng=-77.0365883056587&%3Bsv_lat=38.89764509217558&%3Bsv_h=182&%3Bsv_p=0&%3Bsv_pid=UgbHWRPk5rp9l84SzJWsaw&%3Bsv_z=1&sv_lat=38.89764509217558&sv_h=162&sv_p=0&sv_pid=UgbHWRPk5rp9l84SzJWsaw&sv_z=1
https://artsandculture.google.com/streetview/the-white-house/jQGRSIlnzvE8_w?sv_lng=-77.0365883056587&%3Bsv_lat=38.89764509217558&%3Bsv_h=182&%3Bsv_p=0&%3Bsv_pid=UgbHWRPk5rp9l84SzJWsaw&%3Bsv_z=1&sv_lat=38.89764509217558&sv_h=162&sv_p=0&sv_pid=UgbHWRPk5rp9l84SzJWsaw&sv_z=1

