
Цікаві дати липня 

6 липня – Всесвітній день поцілунку. 
Це чудове і красиве свято вперше 

з`явилося у Великобританії в кінці 

ХІХ століття. У ті далекі часи вирішили, що 

поцілунок, як одне з неповторних і високих 

проявів любові, просто зобов`язаний мати 

своє власне свято. Офіційно визнали свято 

більше двадцяти років тому. Сьогодні 

вшановується у більше 60 країнах. 

У багатьох містах світу в цей день проводяться конкурси та змагання. 

Поцілунки різні: і романтичні, і дружні  «чмоки» у щічку, і манірні цілування 

руки. Це і вираження любові, і вираз теплих сімейних почуттів. 

В  2009 році офіційно визнали спеціальну науку, що вивчає поцілунки – 

флематологію. На думку вчених, ідеальний поцілунок триває три хвилини. В 

середньому на поцілунки людина витрачає два тижні свого життя. 

Поцілунки  захищають від стресу, бо у крові знижується рівень гормону 

стресу – кортизолу, а концентрація «гормону кохання» окситоцину – зростає. А 

ще вони є прекрасною профілактикою зморшок, бо задіюють більше 30 

лицьових  м`язів. 

 

11 липня – Всесвітній день шоколаду. 

Почали святкувати  французи в 1995 році. 

Свято досить швидко набуло популярності у 

багатьох країнах. 

Шоколаду понад 3 тисячі років. З 

найдавніших часів він використовувався, як 

напій. Першими шоколад навчилися робити 

ацтеки, які називали його «їжею богів». Іспанські 

конкістадори охрестили ласощі «чорним  

золотом» і їли для зміцнення витривалості. У середньовіччі споживати шоколад 

могли тільки аристократи. 

У цей день у багатьох країнах проводяться різноманітні заходи та 

фестивалі, присвячені цьому чудовому продукту, а також екскурсії на 

шоколадні фабрики та у кондитерські. Можна дізнатися, як роблять шоколад і 

взяти участь урізних конкурсах, дегустаціях, майстер-класах і виставках. 

«Шоколадні дні» також проводять 7 липня, 13 вересня і 28 жовтня. 

 

 



16 липня – День бухгалтера і аудитора. 

Офіційно відзначається з 2004 року.  

Професія бухгалтера з'явилася давно, 

близько 6 тисяч років тому, в Давньому 

Єгипті. В ті часи бухгалтери займалися 

рахівництвом і збором податків. 

Слово «бухгалтер» можна перевести 

як «книгознавець» – раніше прибуткові та 

видаткові операції записували в спеціально 

призначену для цього книгу. 

Зараз бухгалтер перевіряє всі дані про 

прибуток і витрати, рахує дохід, нараховує 

зарплату. 

 Батьком бухгалтерського обліку вважається італійський математик Лука 

Пачолі. Він видав першу книгу про подвійний облік в 1494 році. Серед його 

учнів був Леонардо да Вінчі. 

 Найголовнішого чиказького злочинного боса Аль Капоне змогли посадити 

за грати завдяки бухгалтерам. Він вважався винним у багатьох злочинах, 

починаючи від незаконної торгівлі алкоголем закінчуючи вбивствами, однак в 

підсумку його заарештували і засудили за ухилення від сплати податків. 

20 липня – Міжнародний день 

шахів. 

Починаючи з 1966 року у всьому світі 

відзначають це свято. Батьківщиною шахів  

є Індія. Там у V ст. виникла попередниця 

шахів – гра чатуранга. Її назва з санскриту 

перекладається  як «чотири підрозділи 

війська», що включає в себе піхоту, кінноту, 

слонів і колісниці. В шахах це пішак, кінь, 

слон і тура. 

Перша сучасна шахівниця (світлі і темні квадрати) була зроблена в Європі 

у 1090 році. Складну шахову дошку винайшов священник. У якийсь момент 

історії їм було заборонено грати в шахи. Священник знайшов шлях, щоб обійти 

цю заборону і зробив складну шахову дошку, яка спокійно вміщувалася на 

книжковій полиці  і виглядала як дві книги. У Київській Русі шахи з`явилися 

приблизно в  ІХ-Х ст.  

 У наш час майже в кожному місті є шаховий клуб, у якому збираються 

шанувальники цього виду спорту. У Міжнародний день шахів у цих клубах 

проводяться турніри, розважальні заходи. 

 



23 липня –Всесвітній день китів 

та дельфінів. 

 

23 липня в світі відзначається 

Всесвітній день китів. Це свято було 

засновано в 1986 році, коли Міжнародна 

китобійна комісія, після 200 років 

нещадного винищення, ввела заборону на 

китовий промисел. Заборона діє і понині і 

означає, що в усьому світі полювання на 

китів, а також торгівля китовим м'ясом заборонена. 

Однак, сьогоднішній день вважається 

днем захисту не лише китів, але і всіх 

морських ссавців. Щорічно в цей день 

різноманітні природоохоронні групи 

проводять акції на захист цих тварин. 

Часто екологи об'єднуються і присвячують 

цей день захисту одного унікального виду, 

якому загрожує смертельна небезпека. 

Оскільки у Чорному та Азовському 

морях живуть дельфіни, то для України це 

свято також має важливе значення. 
 

30 липня – Міжнародний день 

дружби. 

Дружба – це одне з найважливіших 

почуттів людини, вона ж є дуже важливою та 

цінною. Адже серед багатьох людей дуже 

складно знайти людину, яка розділить ваш 

світогляд, зрозуміє вас у важку хвилину і 

розділить з вами переживання, горе, радість і щастя, буде зберігати всі ваші 

секрети і залишиться вірним. 

Дружба є найважливішим елементом як взаєморозуміння, так і гарних, 

добросусідських відносин. Ми, люди, всі такі різні, у нас можуть бути зовсім 

своєрідні погляди на одні й ті ж речі, різна культура, різні підходи у вирішенні 

тих чи інших питань, але не маючи дружби між собою, ми починаємо наражати 

на небезпеку не тільки оточуючих нас людей, але також і самих себе.  

 Генеральна асамблея ООН заснувала нове свято, безпосередньо 

присвячене цій темі, яке святкується з 2011 року. 


