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ХРОНІКА ПОДІЙ. 2007 РІК 

 

Дара Пмгія 
Сіфдлщ 2007 о. Помс.С. І. Пмпмтмв прав ндодкмеудк в 

кмлкуопі «Взца хкмйа Хаоківцзлз – коаці 
ікдла» 2006/2007 о. в лмкілауії «Ддкал омку». 

22 піфля 2007 о. На касдгоі іпрмоії Укоаїлз вігбувпя коугйзи 
прій, нозпвяфдлзи оіфлзуі Акру «Зйукз» 
22 піфля 1919 о. 

29 піфля 2007 о. На іпрмозфлмку сакуйщрдрі буйм номвдгдлм 
Обйаплу мйікніагу хкмйяоів ж іпрмоії. 

28 бдоджля 2007 о. Дмкзлмвпщкзи А. М. упніхлм жатзпрзв 
гзпдорауіы ла жгмбурря прундля калгзгара 
іпрмозфлзт лаук жа рдкмы: "Ддоеавлзи 
кмлромйщ ра одгуйывалля рмогівйі у Віжалрії 
IV – IX пр." 

Квірдлщ 2007 о. На іпрмозфлмку сакуйщрдрі вігбувпя ІІІ руо 
кмлкуопу Маймї акагдкії лаук ж іпрмоії. 

11 квірля 2007 о. В Хаоківпщкмку улівдопзрдрі вігбуймпщ 
уомфзпрд жапігалля, нозпвяфдлд 
Міелаомглмку Длы взжвмйдлля в'яжлів 
сахзпрпщкзт кмлурабмоів. 

19 квірля 2007 о. Дмкрмоу іпрмозфлзт лаук Ю. П. Вмймплзку 
нозпвмєлм вфдлд жвалля номсдпмоа 

20 квірля 2007 о. Вігбуйапщ 60-а ывійдила кмлсдодлуія кмймгзт 
вфдлзт «Каоажілпщкі фзралля». 

Квірдлщ- 
роавдлщ 2007 о. 

Помсдпмо Пдлпійщвалпщкмгм улівдопзрдру 
(США) О. Лєпкмв номфзрав куоп йдкуіи 
«Іпрмоія кзпрдурва гавліт пкісів: ла кардоіайат 
куждїв Затіглмї Євомнз ра Акдозкз». 

5 роавля 2007 о. Взнмвлзймпя 80 омків ж гля лаомгедлля 
жапйуедлмгм номсдпмоа, гмкрмоа іпрмозфлзт 
лаук Б. К. Мзгайя. 

14 роавля 2007 о. Вігбуймпщ уомфзпрд пвяркувалля 200-оіффя 
касдгоз іпрмоії Рмпії. Буйм номвдгдлм коугйзи 
прій «Помбйдкз взвфдлля ра взкйагалля іпрмоії 
Рмпії в кйапзфлзт улівдопзрдрат», нозпвяфдлзи 
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200-оіффы касдгоз іпрмоії Рмпії ра 190-оіффы 
ж гля лаомгедлля М. І. Кмпрмкаомва. 

15-16 роавля 2007 о. У Цдлроайщліи лаукмвіи бібйімрдуі ХНУ ікдлі 
В. Н. Каоажіла номтмгзйа дрлмгоасіфла 
взправка «Бімгоасія одкдпйа: гмлфаопрвм 
і ймжмнйдрілля – іпрмоія ра пщмгмгдлля», 
яка буйа нозуомфдла гм Для куждїв. 

22 роавля 2007 о. Туоліо ж гавлщмгодущкмї кмвз кіе пругдлракз 
3 ра 4 куопів (гоунз пндуіайіжауії нм касдгоі 
іпрмоії праомгавлщмгм пвіру ра пдодгліт віків). 

24 роавля 2007 о. Вігбуйзпщ VI Кзозйм-Мдсмгіївпщкі фзралля, 
нозпвяфдлі Длы пймв'ялпщкмї нзпдклмпрі 
і куйщруоз. 

1 фдовля 2007 о. Цдлромк бмйгаозпрзкз ра байкалпщкзт 
гмпйігедлщ номвдгдлм лаукмвзи пдкілао, 
нозпвяфдлзи Длы пймв'ялпщкмї нзпдклмпрі, 
бмйгаопщкмку номпвірлзурву ра куйщруоі. 

7 фдовля 2007 о. Іпрмозфлзи сакуйщрдр вігвігав Гдоми Укоаїлз 
акагдкік П. Т. Томлщкм. 

8 фдовля 2007 о. Вігбуймпщ уомфзпрд нозвіралля 
номс. В. І. Кагєєва ж 80-оіффяк. 

8 фдовля 2007 о. Затзпр гмкрмопщкмї гзпдорауії гму. 
С. О. Наукмвзк «Рдгімлайщлі проукруоз 
укоаїлпщкмгм нмйірзфлмгм оуту 
в Лівмбдоделіи Укоаїлз в гоугіи нмймвзлі 
ХІХ – ла нмф. ХХ пр.». 

7 вдодпля 2007 о. Вігбуймпщ уомфзпрд нозвіралля жавігувафа 
касдгомы іпрмоії Укоаїлз, гмкрмоа іпрмозфлзт 
лаук, номс. В. В. Кайіліфдлка ж 60-оіффяк. 

11 вдодпля 2007 о. Вігбувпя лавфайщлм-кдрмгзфлзи пдкілао 
«Тдпрувалля ж іпрмоії: жа і номрз». Дмнмвігаф – 
Є. В. Мдгодх, дкпндор Укоаїлпщкмгм Цдлроу 
Тдпрмвзт Тдтлмймгіи, гзодкрмо гіклажії «Офаг» 
(к. Хаоків). 

22 вдодпля 2007 о. Вігбувпя лаукмвзи пдкілао у Цдлроі бмйгаоз 
прзкз ра байкалпщкзт гмпйігедлщ, 
нозпвяфдлзи Длы лджайделмпрі Бмйгаоії. 
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19 емврля 2007 о. Д. В. Мзкмйдлкм ра Д. В. Чдлфзк жатзпрзйз 
калгзгарпщкі гзпдорауії  

15-17 емврля 2007 о. Буйм нігнзпалм гмгмвіо ном пнівомбірлзурвм 
кіе іпрмозфлзкз сакуйщрдракз Хаоківпщкмгм 
лауімлайщлмгм ра Салкр-Пдрдобуожщкмгм 
улівдопзрдру. 

24 емврля 2007 о. Вігбуймпя нак‘ярлд жапігалля взкйагафів і 
пнівомбірлзків сакуйщрдру, нозпвяфдлд 
70-оіффы віг гля лаомгедлля 
номс. Ю. Й. Жуоавпщкмгм 

25-26 емврля 2007 о. Вігбуйзпя V Дозлмвпщкі фзралля «Рмпіипщкм-
руодущка віила 1877-1878 оо. ра іпрмозфла 
гмйя бмйгаопщкмгм лаомгу». Піг фап 
кмлсдодлуії номс. С. І. Пмпмтмв і 
номс. С. М. Кугдйкм лагмомгедлі жлакмк 
«За жапйугз ндодг Бмйгаопкми Акагдкзз 
лаук». 

25-27 емврля 2007 о. В оаккат Дозлмвпщкзт фзралщ вігбувпя 
коугйзи прій ж номбйдк віжалрзліпрзкз 

7 йзпрмнага 2007 о. Вігбуймпщ жапігалля коугймгм прмйу 
«Жмврдлщ 1917 омку: іпрмозфла одромпндкрзва 
(гм 90-оіффя нмгії)». 

17 йзпрмнага 2007 о. Вігбуймпщ вігкозрря смрмвзправкз омбір 
пругдлрів ра апніоалрів іпрмозфлмгм 
сакуйщрдру. 

20 йзпрмнага 2007 о. Вігбуйапщ кмлсдодлуія-нодждлрауія 
«Помбйдкз гмпйігедлля ра мтмомлз 
куйщруолм-іпрмозфлмї пнагцзлз Укоаїлз», 
гм 150-оіффя акагдкіка Д. І. Багайія. 

22 йзпрмнага 2007 о. Вігбувпя коугйзи прій, нозпвяфдлзи 
Гмймгмкмоу 1932 - 1933 оо. 

23 йзпрмнага 2007 о. Вігбуйапщ XXV Міелаомгла коаєжлавфа 
кмлсдодлуія кмймгзт вфдлзт, нозпвяфдла 
150-оіффы віг гля лаомгедлля акагдкіка 
Д. І. Багайія. 

30 йзпрмнага 2007 о. Наукмва гомкагпщкіпрщ кіпра вігжлафзйа 
80-оіффя гму.Б. П. Заиудва. 
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7-8 гоугля 2007 о. Вігбуймпщ нігнзпалля гмгмвмоу 
ном пнівомбірлзурвм кіе іпрмозфлзкз 
сакуйщрдракз Хаоківпщкмгм лауімлайщлмгм 
улівдопзрдру ік. В. Н. Каоажіла 
ра Бєйгмомгпщкмгм гдоеавлмгм улівдопзрдру. 

15 гоугля 2007 о. Вігбуйапщ Х кмлсдодлуія хкмйяоів Хаокмва 
«Віипщкмвд кзлуйд оіглмгм коаы». 

21 гоугля 2007 о. Вігбуйзпя уомфзпрмпрі, нозпвяфдлі 50-оіффы 
касдгоз іпрмоії Укоаїлз. 

24 гоугля 2007 о. В Муждї іпрмоії ХНУ вігбуймпя вігкозрря 
взправкз, нозпвяфдлмї Длы аотівіпра. 

27 гоугля 2007 о. Вігбуймпя ндохд жапігалля смрмкйубу 
іпрмозфлмгм сакуйщрдру. 

 
 




