
                             СЕРПЕНЬ 
            В перші дні серпня 1919 року розпочався похід об'єднаних українських 
армій на центральну і південну Україну проти радянських військ.  Український 
наступ був досить успішним. Протягом перших днів було захоплено ряд 
важливих міст і господарчих центрів України — 9 серпня Жмеринку, 12 —
 Вінницю. 
            Ки́ївська катастро́фа — події серпня 1919 року в Україні, похід Дієвої 
армії УНР (ДА УНР) та Української Галицької Армії (УГА) на Київ. Вперше спробу 
зайняти Київ катастрофою назвав Симон Петлюра, надалі цю назву 
використовують в українській історіографії. 30 серпня 1919 року українські 
війська під командуванням генерала Антіна Кравса увійшли в Київ, котрий 
більшовики залишили практично без бою, боячись повного оточення Києва. Це 
стало найбільшим успіхом українського соборного фронту.  31 серпня з лівого 
боку Дніпра в місто увійшов авангард 7-ї білогвардійської дивізії 
генерала Миколи Брєдова. Спроба знайти порозуміння з денікінцями не мала 
успіху і наступного дня столиця України без бою перейшла під контроль 
білогвардійських військ Антона Денікіна, союзницькі відносини з якими 
сподівалося налагодити українське командування. 
       В серпні 1921 р. відбувся один  із етапів спецоперації ЧК із ліквідації 
Холодноярської республіки - так звана «амністія», яку обіцяли тим повстанцям, 
котрі здадуться добровільно, але в дійсності все закінчилося масовими 
репресіями проти них та їх сімей, а отаманів, котрі зголосилися на такі дії, було 
розстріляно. Перехід відбувся в с. Жаботин 4-го (в інших документах 7-го) 
серпня 1921 року.  

 

            5 серпня 1886 р. народився Мико́ла Андрійович Ба́бин — 

український історик, географ, педагог. Доктор філософії. Гімназійний 

професор. Член НТШ. Член делегації УЦР на мирних переговорах у Бресті 

(1918). 

             6 серпня (25 липня) 1879 р. народилася Олімпіа́да Миха́йлівна 
Па́щенко (у заміжжі — Шульмінська) — просвітницька діячка Поділля, 
член Української Центральної Ради. Представниця українського національного 
відродження. 1896 року закінчила в Кам'янці-Подільському Маріїнську жіночу 
гімназію. Була одним із керівників губернського товариства «Просвіта», 
керівником фракції Українського соціалістичного блоку (11 депутатів) в 
Кам'янець-Подільській міській думі. Член Української Центральної Ради (від 
Українського педагогічного товариства, потім від учительських організацій). 
Головний натхненник заснування університету в Кам'янці-Подільському. 
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                                    13 серпня 1890р. народився  Володи́мир 

Іва́нович  Кедро́вський  — державний  і політичний 

діяч, публіцист, полковник Армії УНР. Очільник Державної 

Інспекції військ Армії УНР.  

 

 

 

 

        17 (29) серпня 1868 р. народилася Людми́ла 

Михай́лівна  Стари́цька-Черняхів́ська — 

українська письменниця(поетеса, драматург, проз

аїк, перекладач, мемуарист), громадський діяч. У 

квітні 1917 року Старицьку обрали до Української 

Центральної Ради. Як представниця Міністерства 

освіти 22 жовтня 1918 року виступила з промовою 

на урочистому відкритті Кам'янець-Подільського 

державного українського університету. 

                 

 

 

         19 серпня 1884 р. народився 

Миколайчук Іван Маркович — 

український вчитель, політичний діяч, 

член Центральної Ради  УНР і 

Всеукраїнської ради селянських 

депутатів, представник Гайсинського 

повіту Подільської губернії. Есер, 

належав до Української партії соціалістів-

революціонерів (УПСР).  

 

https://uk.wikipedia.org/wiki/13_%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%BF%D0%BD%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/1890
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/%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%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%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%BE%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%BC%D1%96%D1%8F_%D0%A3%D0%9D%D0%A0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%96%D0%BD%D1%81%D0%BF%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%82
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%96%D0%BD%D1%81%D0%BF%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%82
https://uk.wikipedia.org/wiki/29_%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%BF%D0%BD%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/1868
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B8%D1%81%D1%8C%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%81%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B3
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%B0%D1%97%D0%BA
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%B0%D1%97%D0%BA
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%9C%D0%B5%D0%BC%D1%83%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82
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/%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/22_%D0%B6%D0%BE%D0%B2%D1%82%D0%BD%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/1918
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_%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D1%96%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82
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_%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D1%96%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82
https://uk.wikipedia.org/wiki/%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/%D0%A3%D0%9D%D0%A0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D1%81%D0%B5%D1%80
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%BF%D0%B0%D1%80%D1%82%D1%96%D1%8F_%D1%81%D0%BE%D1%86%D1%96%D0%B0%D0%BB%D1%96%D1%81%D1%82%D1%96%D0%B2-%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8E%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%80%D1%96%D0%B2
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%BF%D0%B0%D1%80%D1%82%D1%96%D1%8F_%D1%81%D0%BE%D1%86%D1%96%D0%B0%D0%BB%D1%96%D1%81%D1%82%D1%96%D0%B2-%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8E%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%80%D1%96%D0%B2

