
04 травня в історії 

 
1410 — У Болоньї при загадкових обставин помер папа Олександр V (припускають, що він був 

отруєний своїм наступником Іоанном XXIII). 

1415 — Констанцький собор постановив спалити тіло англійського теолога Джона Уайкліфа, який 

помер за 21 рік до цього. 

1471 — у ході війни Червоної й Білої Троянд в Англії відбулася битва біля Тьюксбері: армія 

Йорків на чолі з Едуардом IV перемогла армію Ланкастерів, убито принца Уельського з 

Ланкастерів, Едуарда. 

1493 — Папа Олександр IV видав булли про поділ нехристиянського Нового світу між Іспанією та 

Португалією. 

1626 — індіанці продали голландським колоністам острів Манхеттен за дрібниці, на суму 60 

гульденів. Пізніше англійці назвуть місто, засноване тут, Нью-Йорком. 

1715 — У Парижі створено першу складану парасольку. 

1838 — Діячі культури викупили з кріпосної неволі українського поета Тараса Шевченко. 

1878 — У будівлі оперного театру Томас Алва Едісон вперше продемонстрував винайдений ним 

фонограф. 



1896 — у Лондоні вийшов перший номер газети «Daily Mail» 

1904 — у Великій Британії Фредерік Ройс і Чарльз Роллс почали виробництво автомобілів під 

назвою «Ролл-Ройс» 

1904 — засновано німецький футбольний клуб «Шальке-04» (Гельзенкірхен) 

1910 — створено Канадський воєнно-морський флот 

1924 — у Парижі почалися VIII Олімпійські ігри. Участь у них узяли представники 44 країн. 

Беззаперечну перемогу в командному заліку здобули спортсмени США — 99 медалей, із яких 45 

золотих, по 27 срібних і бронзових. У фінів — 37 (14-13-10), у французів — 38 (13-15-10) 

1927 — У США створено Академію кіномистецтва, яка незабаром заснує кінопремію «Оскар». 

1931 — На секретаріаті РАПП прийнято рішення «негайно зайнятися художнім показом героїв 

п’ятирічок». 

1935 — Сталін на випуску червоних офіцерів вимовив свою знамениту фразу: «Кадри вирішують 

все!». 

1945 — у Лінці (Австрія) частини, сформовані з кубанських і донських козаків, які воювали на 

боці Німеччини, здалися англійському військовому командуванню 

1945 — Рада народних комісарів СРСР прийняла постанову про випуск четвертої державної 

воєнної позики на суму 25 млрд. рублів терміном на 20 років 

1949 — загибель італійської футбольної команди «Торино» в авіакатастрофі 

1960 — Радою Міністрів СРСР ухвалено постанову «Про зміни масштабу цін і заміну грошей, які 

зараз перебувають в обігу, новими грошима» (відповідно до неї, з 1 січня 1961 р. відбулася 10-

разова деномінація) 

1961 — У СPСР прийнято указ про посилення боротьби з дармоїдством. 

1966 — У Турині міністр автопромисловості СPСР Олександр Тарасов підписав протокол про 

участь італійської фірми «Фіат» у спорудженні комплексу з виробництва автомобілів в СPСР. У 

Тольятті випускався автомобіль, заснований на моделі «Фіата» 124. 

1968 — в меню мережі «Макдональдз” вперше з’явився «Біг Мак”. 

1970 — в університеті американського міста Кент національна гвардія відкрила вогонь по 

студентській демонстрації проти вторгнення США до Камбоджі (в ході війни у В’єтнамі), четверо 

студентів загинули 

1977 — хітом №1 журналу «Billboard» стала знаменита пісня «Hotel California» групи «Eagles» 

1979 — Маргарет Тетчер стає прем’єр-міністром Великобританії — першою і поки єдиною 

жінкою-прем’єром Великобританії. 

1982 — найвищу вершину світу Еверест, уперше підкорили радянські альпіністи. 

1986 — зона евакуації навколо Чорнобильської АЕС збільшена до 30 км. Почалася евакуація 29 

тисяч мешканців зони 

1987 — американський астрофізик Чарльз Хайдер вирішив припинити т. зв. голодування, яке він 

нібито проводив із 23 вересня 1986 р. в Лафайєт-парку навпроти Білого дому. Метою Хайдера 

було домогтися від уряду США конкретних кроків задля ліквідації ядерної зброї до 2000 р. 



1988 — Компанія «Пепсі-кола» стала першою західною фірмою, що купила рекламний час на 

Центральному радянському телебаченні. 

1990 — Верховна Рада Латвійської РСР різко засудила включення Латвії до складу Радянського 

Союзу й оголосила про відновлення незалежності Латвійської Республіки 

1992 — президент Леонід Кравчук видав указ створення Книги пам’яті України 

1993 — ухвалена конституція Киргизстану 

1993 — Верховна Рада прийняла Повітряний кодекс України 

1994 — депутати Європарламенту проголосували за повноправне членства в ЄС Фінляндії, 

Норвегії, Австрії та Швеції з початку 1995 р. 

1994 — ізраїльський прем’єр-міністр Іцхак Рабин та лідер Організації визволення Палестини Ясір 

Арафат підписали мирний договір про самоуправління Палестинської автономії в Секторі Газа та 

Єрихоні 

1997 — Сеферіно Хіменес Малья проголошений блаженним і став офіційним покровителем циган 

у католиків 

2000 — предмети із затонулого «Титаніка» продані з аукціону «Сотбіс» за 60 тисяч доларів. 

2000 — відбулися перші в історії міста вибори мера Лондона, переміг Кен Лівінгстон. 

2000 — перша поява комп’ютерного вірусу «I love you» 

2004 — Німецькі власті не дозволили актору Тому Крузу знімати сцени для нового фільму «Місія 

нездійсненна 3» в Рейхстазі. 41-річний Том Круз шукав місце для зйомок, які мають розпочатися 

цього року. Одним з ключових місць для зйомок повинен бути стати купол діаметром у 40 метрів, 

розташований у верхній частині будівлі парламенту. 

2006 — в Нью-Йорку на аукціоні «Сотбіз” була продана картина Пабло Пікассо «Дора Маар із 

кицькою» за 95,2 млн. доларів, покупець – багатій із Росії. Сума, за яку була продана картина 

стала другою за величиною, коли-небудь заплаченою на торгах за твори мистецтва 

 


