вересень
8(21)-15(28) вересня 1917 року відбувся З'ї́зд понево́лених
наро́дів (також З'їзд народів Росії) - форум представників народів
колишньої Російської імперії, які заснували свої національні організації і
виступали за федеративно-демократичний принцип устрою Російської
республіки, що пройшов у Києві у вересні 1917 року. З'їзд був скликаний
у Києві з ініціативи Української Центральної Ради з метою розв'язати
цивілізованим шляхом корінні національні проблеми.
24 вересня 1917-го р. відбулася 2-га сесія Кубанської
Військової Ради, яка ухвалила доленосне рішення про майбутнє
Кубані — створення законодавчого органу, в якому було б рівне
представництво усіх національних та соціальних верств Кубані —
козаків, «іногородніх», кавказьких горців. Перший в історії Кубані
парламент отримав назву Кубанської Законодавчої Ради.
10 вересня 1918 р. Українська держава підписала з Німеччиною
нову угоду про постачання сільськогосподарської продукції та сировини
На півдні України восени 1918 р. почали орудувати збройні
загони селян під проводом Н. Махна. 1 вересня 1919 р. в
с. Добровеличківка Херсонської губернії відбулась нарада командування
Революційної Повстанської Армії України під проводом Н.Махна. Було
обрано новий склад Військової ради, затверджено структуру армії. 20
вересня між командуванням армії УНР і штабом Революційної
повстанської армії України було укладено угоду про спільну боротьбу з
білими. У разі перемоги над неприятелем махновці мали прийти до
влади в автономному Запорозькому районі. Після того, як 22 вересня
був перехоплений по радіо наказ Денікіна про наступ проти української
армії, відбулось спільне засідання Директорії, урядів УНР та ЗОУНР,
ухвалено негайно почати воєнні дії проти армії Денікіна. 24 вересня
Директорія оголосила війну денікінцям. 26 вересня на Правобережжі
розгорнулися бої між військами УНР і білогвардійцями. 27 вересня РПАУ
розгромило кілька полків денікінської армії. У бою з махновцями втрати
білих склали від 5 до більш 18 тисяч убитими, пораненими та
полоненими.

3 вересня 1892 р. народився Мико́ла Микола́йович
Ковале́вський — міністр земельних справ УНР. Також політичний
діяч, кооператор і публіцист, поет.
4 вересня 1878 р. народився Фе́дір Іва́нович
Крижані́вський — кооператор, політичний діяч. Член Української
трудової партії та її лідер. Один із засновників Української Центральної
Ради.
9 вересня 1884р. народився Яки́м Гна́тович Христич—
український громадський діяч, військовик (мічман Військово-Морського
флоту УНР).

18 (30) вересня 1884р. народився
Березняк Саватій Іванович — педагог, економіст,
український громадський і політичний діяч,
член Української Центральної Ради,
голова Всеукраїнської Ради військових депутатів.

29 вересня 1866 р. народився Миха́йло
Сергі́йович Груше́вський — український історик,
громадський та політичний діяч,
Голова Центральної Ради Української Народної
Республіки (1917–1918).

23 вересня 1886 р. народився Павло́ Іва́нович За́йцев —
український учений-літературознавець, член Української Центральної
ради. Начальник культурно-освітнього відділу Армії УНР.

