
                                   ЧЕРВЕНЬ       

   

          3 червня 1917р.  на Четвертих загальних зборах Центральної 

Ради було прийнято рішення звернутися до українського народу з 

закликом «організуватися та приступити до негайного заложення 

фундаменту автономного ладу на Україні».       10 (23) червня на 

засіданні Комітету Центральної Ради був прийнятий і у той самий день 

на Всеукраїнському військовому з'їзді оприлюднений документ, в якому 

говорилося про національно-територіальну автономію України (Перший 

універсал…).  

           10 (23) червня 1917 р. прийнятий Пе́рший універса́л Україн́ської 

Центра́льної ра́ди — державно-політичний акт , що 

проголосив автономію України. Повна назва — Універсал Української 

Центральної Ради до українського народу, на Україні й по-за 

Україною сущого. 

            20 червня — 11 липня 1918 р. в Києві пройшов Всеукраїнський 

Церковний Собор, на якому було розглянуто питання про автокефалію 

української церкви. 

        На початку червня 1919 р. в ході другої радянсько-української 

війни армія УНР перейшла в контрнаступ на більшовицькі війська й 

витиснула більшовиків з південно-західного Поділля, досягнувши лінії 

Старокостянтинів — Проскурів — Кам'янець-Подільський.  Кам'янець-

Подільський став тимчасовим осередком українського уряду.  

 

        У середині червня командування Червоної армії, зміцнивши свої 

підрозділи в районі Проскурова, зупинило армію УНР й перейшло у 

контрнаступ.  

 

         У червні 1919 р. Українська Національна Рада проголосила Є. 

Петрушевича диктатором ЗУНР.  

 

         9 червня 1919 р. в Проскурові отаман П. Болбочан спробував 

заволодіти Запорізьким корпусом й з його допомогою здійснити заколот 

проти Петлюри. На наступний день Болбочан був заарештований, а 28 

червня розстріляний. 

 

.    25 червня 1919 р. Антанта дала згоду на окупацію Польщею 

Східної Галичини. 
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                  10 [22] червня 1881р. народився В'ячесла́в Костянти́нович 
Прокопо́вич — український політичний і громадський діяч, педагог. 
Очолював Міністерство народної освіти з 22 березня до 2 травня 
1918 р.Наприкінці періоду Директорії УНР — голова Ради 
міністрів УНР (з 26 травня до 10 листопада 1920 року). 

 

 

         

                 12 [24] червня 1873 р. народився Іва́н  
Матві́йович  Стешенко 
український громадський  і політичний 
діяч, педагог, літературознавець і письменник,             
перекладач. 1917 року — член Центральної 
Ради, генеральний секретар освіти. 

 

 

 

                 20 червня (2 липня) 1869 р. 

народився Федір Павлович Матушевський — 

український  громадський 

діяч, публіцист, літературознавець, критик. 

Діяч Товариства українських поступовців, 

згодом Української демократично-радикальної 

партії і Української партії соціалістів-

федералістів. Член Центральної Ради. 1919 р. — 

посол УНР у Греції. 

 

       

                29 червня 1891 р. народився Палладій (в миру Петро 

Порфирович Віди́біда-Руде́нко  — громадський і церковний 

діяч, митрополит Константинопольської православної церкви. Від 

листопада 1918 — завідуючий фінансового відділу УНР, від 1919 —

 заступник міністра фінансів УНР. 

                     30 червня 1866 р. народився Тихін Іванович Осадчий - 
український громадський діяч, економіст, теоретик кооперативного руху, 
діяч земства. Член Української Центральної Ради.  
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