Січень
26 грудня (8 січня 1918 р.) Генеральний секретаріат УЦР прийняв постанову про
створення армії УНР.
11 (24) січня 1918 р. Мала Рада УЦР ухвалила Четвертий Універсал, який
проголосив незалежність Української Народної Республіки.
У ніч на 16 (29) січня 1918 р. в Києві почався збройний виступ окремих частин
міського гарнізону та робітників заводу «Арсенал», спрямований проти УЦР. 22 січня
збройні сили УНР придушили цей заколот. Тим часом наступ більшовицьких військ
на території України тривав. Наприкінці січня члени Малої Ради і Ради Народних
Міністрів були вимушені перебратися з Києва до Житомира. 26 січня більшовицькі
війська захопили Київ. У місті почався «червоний терор», жертвами якого стали
кілька тисяч осіб.
27 січня (9 лютого) 1918 р. УНР і Центральні держави підписали Брестський мирний
договір.
16 січня 1919 р. Директорія оголосила про стан війни між УНР і РСФРР.
22 січня 1919 р. в Києві, на Софійській площі, проголошено Акт соборності —
возз'єднання УНР і ЗУНР.
23 січня 1919 р. в Києві відкрився Трудовий конгрес. У перший день роботи Конгрес
ратифікував акти соборності. 28 січня Трудовий конгрес висловився за
демократичний лад в Україні, підготовку закону про вибори всенародного
парламенту. Також Конгрес до наступної своєї сесії наділив Директорію верховною
владою в республіці.
Тим часом більшовицький Тимчасовий робітничо-селянський уряд України переїхав з
РСФРР до Харкова. 6 січня 1919 року своїм декретом він проголосив Українську
Соціалістичну Радянську Республіку.
В середині січня 1920 р. відбувся похід військ ЗУНР на Закарпаття. 21 січня в Хусті
пройшли Всенародні збори угорських українців, які прийняли декларацію про
приєднання Закарпаття до соборної України. 12 січня Антанта дала свою згоду на
окупацію Закарпаття чехословацькими військами.

1 січня 1857 р. народився Степа́н Іва́нович Ера́стов (літетатурні псевдоніми — Ст.
Закубанський, С. Попенко, С. П-ко) - український громадсько-політичний діяч,
меценат українського культурного руху на Кубані, один із засновників Української
Центральної Ради.

2 (14) січня 1885 р. народився Петро́ Степа́нович Чучупа́к —
військовий і громадський діяч часів УНР, начальник штабу
та отаман Холодного Яру.

2 (14) січня 1874 р. народився Васи́ль Олексі́йович
Бідно́в — український громадський і культурний діяч,
історик української церкви, член Української Центральної
Ради.

13 січня 1894 р. народився Євге́н
Доме́тійович Она́цький — український
націоналіст, енциклопедист, журналіст і нау
ковець, громадський діяч, член Української Центральної Ради,
учасник української революції 1917—1921 років, провідний
діяч Організації Українських Націоналістів. Голова прес-бюро
у дипломатичному представництві УНР у Римі. Співробітник
періодичних видань США та Канади.

22 січня 1878 р. народився Пожарський Петро Ничипорович — кооператор,
член Української Центральної Ради. Автор низки книг з історії кооперативного руху в
Україні.
31 січня 1886 р. в с.Княжпіль Кам'янецького
повіту Подільської губернії, нині Кам'янець-Подільського
району Хмельницької області народився Ві́ктор
Кіндра́тович Прихо́дько — український громадськополітичний і державний діяч. З 1917 член Української
Центральної Ради. З 25 квітня 1918 року —
голова Подільської губернської народної управи. У квітні
1919 року — міністр юстиції Директорії УНР, товариш
міністра фінансів Директорії Української Народної
Республіки.

