
     

      

          У травні 1917 р. Центральна Рада розпочала переговори з російським 

Тимчасовим урядом про визнання автономії України та визначення її кордонів. 

         У травні 1917 р. була заснована Українська демократично-хліборобська партія, 

що стояла на позиціях негайного проголошення незалежності України. 

        

          У березн-липні 1919 р.розпочалася друга фаза радянсько-української війни 

боями на Правобережжі. У травні 1919 р. більшовики скористалися з наступу поляків 

у районі Луцька, (чим була ослаблена Північна група Армії УНР), щоб наступом з 

півночі й південного сходу захопити Рівне, Шепетівку, Проскурів, Кам'янець-

Подільський. За таких обставин Армія УНР, уклавши перемир'я з поляками 

(24.5.1919), реорганізувалася у складі 4 військових груп: Січових Стрільців, 

Запорізьку, Волинську й Південно-Східну, охоплюючи разом близько 15 000 бійців і 

на початку червня зручним наступом витиснула більшовиків з південно-

західного Поділля, звільнивши Кам'янець-Подільський, який став тимчасовим 

осередком українського уряду.  

 

                 4 травня 1885 р. народився Микола Миколайович Ковальський —                  
український громадсько-політичний і державний діяч. З 1916 р. член Революційної 
Української Партії, пізніше — Української Соціал-Демократичної Робітничої Партії 
(УСДРП). З квітня 1917 входив до складу Української Центральної Ради. 
З 1918 по 1920 очолював Департамент Державного Контролю УНР. З 1920 в еміграції 
жив у Польщі. З 1939 співпрацював з українським рухом Опору, за що був 
заарештований гітлерівцями. 28.12.1944 загинув у фашистському 
концтаборі Дахау (Німеччина). 

                

                4 травня 1885 р. народився  Мико́ла Миха́йлович Стасю́к  — 

український політичний, громадський і кооперативний діяч. Був одним із 

засновників Української Центральної Ради. У квітні 1917 року на з'їзді діячів 

українського села обраний головою новоутвореної Української селянської спілки і 

делегований до складу Центральної Ради. На загальних зборах УЦР обраний до її 

виконавчого органу — Комітету Української Центральної Ради (пізніше Мала Рада). 

За часів Директорії УНР — начальник постачання Армії УНР у Кам'янці-Подільському. 

                

             4 травня 1880 р. народився Тищенко Юрій (Георгій) Пилипович  -  

видавець, книгар, публіцист, письменник, журналіст, перекладач, суспільний діяч. За 

Української Центральної Ради — голова пресового бюро та редактор «Вістника 

Генерального секретаріату» (1917), співзасновник видавництва «Український 

Учитель», журналів «Світло» та «Українська Школа».  

                                 

 

 

 

          

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%BE-%D1%85%D0%BB%D1%96%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B1%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%82%D1%96%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/1919
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%83%D1%86%D1%8C%D0%BA
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%96%D0%B2%D0%BD%D0%B5
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B5%D0%BF%D0%B5%D1%82%D1%96%D0%B2%D0%BA%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%96%D0%B2
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BC%27%D1%8F%D0%BD%D0%B5%D1%86%D1%8C-%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D1%96%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BC%27%D1%8F%D0%BD%D0%B5%D1%86%D1%8C-%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D1%96%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9
https://uk.wikipedia.org/wiki/1919
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D1%96%D0%BB%D0%BB%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BC%27%D1%8F%D0%BD%D0%B5%D1%86%D1%8C-%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D1%96%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9
https://uk.wikipedia.org/wiki/1885
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%B4%D1%96%D1%8F%D1%87
https://uk.wikipedia.org/wiki/1916
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8E%D1%86%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B0_%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%82%D1%96%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8E%D1%86%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B0_%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%82%D1%96%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%A1%D0%94%D0%A0%D0%9F
https://uk.wikipedia.org/wiki/1917
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%A6%D0%A0
https://uk.wikipedia.org/wiki/1918
https://uk.wikipedia.org/wiki/1920
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%9D%D0%A0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%89%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D1%88%D0%B8%D1%81%D1%82
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%86%D1%82%D0%B0%D0%B1%D1%96%D1%80
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B0%D1%85%D0%B0%D1%83
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D1%96%D0%BC%D0%B5%D1%87%D1%87%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%96%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%B4%D1%96%D1%8F%D1%87
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%B4%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B4%D1%96%D1%8F%D1%87
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0_%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/1917
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D1%81%D0%B5%D0%BB%D1%8F%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D1%81%D0%BF%D1%96%D0%BB%D0%BA%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BB%D0%B0_%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D1%80%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%96%D1%8F_%D0%A3%D0%9D%D0%A0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%9D%D0%A0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BC%27%D1%8F%D0%BD%D0%B5%D1%86%D1%8C-%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D1%96%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9
https://uk.wikipedia.org/wiki/4_%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/1880
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%B4%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D1%86%D1%8C
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D1%80
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%83%D0%B1%D0%BB%D1%96%D1%86%D0%B8%D1%81%D1%82
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B8%D1%81%D1%8C%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%96%D1%81%D1%82
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D1%87
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D1%81%D0%BF%D1%96%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%B4%D1%96%D1%8F%D1%87


     

 

         8 травня 1894 р. народився Мико́ла Іллі́ч Шраг  — український економіст і 
громадсько-політичний діяч. Заступник голови Центральної Ради Української 
Народної Республіки (1917–1918). Доктор економічних наук (1967), теоретик 
розміщення продуктивних сил і промислових комплексів. 

 

          9 травня 1875 р. народився Микола Васильович Сімашкевич —      
український педагог. Член Української Центральної Ради. Жертва сталінського 
терору. 

  

 

          10 [22] травня 1879 р. народився Си́мон 

Петлю́ра — український державний, військовий 

та політичний діяч, публіцист, літературний 

і театральний критик. Організатор українських 

збройних сил. Член Генерального 

секретаріату Української Центральної Ради на 

посаді Генерального секретаря з військових справ 

(28 червня — 31 грудня 1917[2]). Головний 

отаман військ Української Народної Республіки 

(УНР) (з листопада 1918). Голова Директорії 

УНР (9 травня 1919 — 10 листопада 1920).  

 

 

 

 

 

                  26 травня (8 червня) 1882 р. народився 

Мики́та Юхи́мович Шапова́л — український політичний і 

громадський діяч, публіцист, соціолог, поет, за фахом 

лісник. Член Центральної Ради. Голова Всеукраїнської 

Лісової Спілки, член Центральної і Малої Рад (міністр 

пошт і телеграфу в уряді В. Винниченка (після 3 

Універсалу), співавтор 4 Універсалу, комісар Київського 

повіту, генеральний секретар, згодом голова Українського 

національного союзу (14.11. 1918 — січень 1919), 

співорганізатор протигетьманського повстання (1918), 

міністр земельних справ в уряді В. Чехівського за 

Директорії (грудень 1918 — лютий 1919). 
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