жовтень
Наприкінці жовтня 1918 р. у Львові відбулося представницьке зібрання
українських депутатів парламенту і крайових сеймів Східної Галичини та Буковини,
єпископату, делегатів українських партій.18 жовтня збори обрали Українську
Національну Раду на чолі з адвокатом Євгеном Петрушевичем.19 жовтня 1918 р.
оголошена «Проклямація Української Національної Ради» про створення Української
держави в українських етнографічних землях Австро-Угорщини, нова держава
отримала назву «Західноукраїнська Народна Республіка».
22 жовтня 1918р. Скоропадський у грамоті до громадян України оголосив, що
найважливішими державними проблемами є аграрна реформа й комплекс заходів,
спрямованих на розвиток промисловості. Вирішення їх, на його думку, стало б
«незрушимою підваленою майбутнього розквіту самостійної Української держави».
24 жовтня Ф. Лизогуб сформував новий склад уряду, в який увійшли П. Стебницький,
А. Вязлов, М. Славинський, О. Лотоцький, В. Леонтович.
На початку жовтня 1919 р. у ході російсько-української війни вибухнули народні
повстання одночасно на всій Катеринославщині, у трьох повітах Херсонщини —
Херсонському, Олександрійському і Єлісаветградському отамана Гулого. У жовтні
1919 р., після перемоги під Перегонівкою, Махно прорвав ворожий фронт й повів
свою армію у великій рейд по тилах супротивника, сподіваючись захопити всю
Південну Україну. Наприкінці жовтня 1919 р. українські армії почали втрачати
боєздатність через поширення епідемії тифу, браку зброї та амуніції.
12 жовтня 1920 р. в Ризі між польською та радянською сторонами була досягнута
домовленість про перемир'я. Тим самим Польща порушила Варшавський договір.
21 жовтня армія УНР була інтернована польськими військами.
У жовтні-листопаді 1921 р. відбувся Дру́гий зимо́вий похід (Листопадовий
рейд) Армії Української Народної Республіки. Загальне командування Повстанською
Армією здійснював Юрій Тютюнник, начальником штабу був полковник Юрій
Отмарштейн.
23 вересня (5 жовтня) 1887р. народився Оле́кса Нау́мович Синя́вський —
визначний український мовознавець і педагог, професор, провідний діяч у нормуванні
української літературної мови, фактичний редактор остаточного тексту «Українського
правопису» 1927р.

6 (18) жовтня 1876 р. народився
Сергі́й Олекса́ндрович Єфре́мов — український громадськополітичний і державний діяч, літературний критик, історик
літератури, академік Української академії наук , віцепрезидент ВУАН дійсний член Наукового товариства
ім. Т. Шевченка у Львові, публіцист, один із творців української
журналістики,товариш голови Центральної Ради УНР.

1875, за іншими даними 12 жовтня 1878 р. народилася
Зінаї́да Валенти́нівна Мі́рна українська громадська
діячка. 1917 року — член Української Центральної
Ради.1919 року — співзасновниця та заступниця
голови Української жіночої національної ради в Кам'янціПодільському.

14 (26) жовтня 1885р. народився Андрі́й Васи́льович
Ніко́вський — український громадський і політичний діяч,
активний член ТУП і УПСФ, літературознавець, мовознавець,
журналіст.У 1918 році перший голова Українського
Національного Союзу. В час української державності 1917—1919
років, Ніковський - член Центральної Ради і заступник її голови,
голова протинімецького Українського Національного Союзу під
час німецької окупації в
1918 р.

19 жовтня 1879 р. народився
Мико́ла Володи́мирович По́рш —
український політичний і громадський діяч,
член Установчих зборів, економіст. Активний
член Центральної Ради, з листопада 1917 —
генеральний секретар праці і військових справ,
посол УНР у Німеччині (1919-1920).

25 жовтня 1890 р. народився Сергі́й
Па́влович Ві́кул — український громадський і політичний діяч, журналіст, видавець.
Член Української Центральної Ради. Жертва сталінського терору. 9 жовтня 1937
засуджений до страти. Розстріляний 3 листопада 1937 в Карелії
(урочище Сандармох).
30 жовтня (11 листопада) 1887р. народився Кузьма́ Олексі́йович Корж —
український державний і політичний діяч. В УЦР першого складу був секретарем
Інформаційного бюро і членом агітаційно-організаційної комісії.
У жовтні 1886 р. народився Андрі́й Олексі́йович Гулий-Гуле́нко —
український військовий діяч часів УНР, отаман та генерал-хорунжий армії УНР.
Андрі́й Григо́рович В'я́злов — політичний і громадський
діяч, юрист; генеральний суддя і міністр юстиції в Українській Державі,
помер від тифу 16 жовтня 1919 року в Кам'янці-Подільському.

