









200 років з часу організації в Полтаві Василем
Лукашевичем Малоросійського таємного товариства у 1819
році.
200 років з часу повстання військових поселенців у
Чугуєві у 1819 році.
200 років з часу закриття в Полтаві масонської ложі «Любов
до істини» у 1819 році.
100 років з часу початку наступу військ Тимчасового
робітничо-селянського уряду України на Україну у 1919 році.
100 років з часу проголошення на Софійському майдані в
Києві Директорія УНР Акт Злуки про об'єднання Української
Народної Республіки і Західноукраїнської Народної
Республіки в єдину соборну Україну у 1919 році.
100 років з часу Хотинського повстання під проводом
більшовиків проти румунської окупації в якому взяло участь
30 тисяч чоловік у 1919 році.














1050 років з часу початку другого Балканського походу
київського князя Святослава у 969 році.
850 років з часу захоплення й розорення Києва об'єднаним
військом 12 руських князів, очолюваним Андрієм
Боголюбським у 1169 році.
750 років з часу початку правління князя Володимира
Васильковича (сина Василька Романовича, брата Данила
Галицького) на Волині у 1269 році.
450 років з часу укладення Люблінської унії у 1569 році.
400 років з часу укладення Роставицької польсько-козацької
угоди, за якою реєстр обмежувався трьома тисячами козаків
і встановлювалася заборона їх походів до турецьких
володінь у 1619 році.
350 років з часу укладення новообраним лівобережним
гетьманом Дем'яном Многогрішним україно-московської
угоди — Глухівських статей у 1669 році.
250 років з часу укладення Григорієм
Сковородою збірника «Басні Харьковскія» у 1769 році.










100 років з часу Чортківської операції Української Галицької
Армії (УГА) під час українсько-польської війни (1918—
1919 рр.), в ході якої від поляків було звільнено Чортків,
Тернопіль, Бучач та Перемишляни і вдалось розгорнути
наступ на Львів у 1919 році.
100 років з часу закінчення польсько-українська війна у 1919
році.
100 років з часу початку Зимового походу Дієвої армії
Української Народної Республіки (так званий Перший
зимовий похід у тилу Збройних сил півдня Росії у 1919 році.
100 років з часу юридичного затвердивши окупації Польщею
етнічних українських земель —
Холмщини, Лемківщини, Посяння і Підляшшя по східному
кордону Польщі «лінію Керзона» у 1919 році.
50 років з часу призначення на посаду прем'єр-міністра
Ізраїлю уроженки України Голди Меїр — першої жінки на
цьому посту.

