Березень
4 (17) березня 1917 р. в Києві на Володимирській, 42, у
приміщенні українського клубу «Родина» з ініціативи Товариства
українських поступовців за участю українських політичних партій,
українських військовиків, робітників, духовенства, кооператорів,
студентства, громадських і культурних організацій було проголошено
утворення Української Центральної Ради. 9 (22) березня УЦР видала
першу відозву «До українського народу»

3 березня 1890 р. народився Нестере́нко
Гера́сим Ону́фрійович (псевдонім Орел),—
український військовий та громадський діяч часів
УНР, Головний отаман Холодного Яру. Отаман
Нестеренко-Орел був останнім із Головних отаманів
Холодного Яру, обраним на загальному
представницькому з'їзді.

27 лютого (11 березня) 1895 р.
народився Васи́ль Степа́нович Чучупа́к —
військовий і громадський діяч часів УНР,
головний отаман Холодноярської Республіки

9 березня 1894 р. народився Рома́н Кири́лович Сушко́ —
український військовий та політичний діяч, поручник УСС, співорганізатор
і полковник Січових Стрільців.

9 (21) березня 1870р. народився Олекса́ндр
Ігна́тович Лото́цький — український громадськополітичний діяч, письменник, публіцист, науковець.
Восени 1917 р. — генеральний писар Генерального
Секретаріату України. У 1919–1920 рр. —
голова дипломатичної місії УНР в Османській імперії. Як
міністр ісповідань за Директорії домігся
проголошення автокефалії Української православної
церкви 1919 р.

13 березня 1866 р. народився

Олекса́ндр Хоми́ч
Саліко́вський — громадсько-політичний і культурний
діяч, журналіст. Міністр внутрішніх справ Директорії УНР.

15 березня 1885 р. народився Миха́йло Агафо́нович
Корчи́нський український адвокат, політичний і громадський діяч,
Державний секретар Ради народних міністрів УНР доби Директорії. Нар. в
с.Залуччя-Надкордонне, Кам'янецький повіт, Подільська губернія.

17 березня 1920 р. Кубанська Народна Республіка була
знищена більшовиками.

18 березня 1894 р. народився

Мура́шко Васи́ль Опана́сович —
військовий льотчик, командир Київського авіаційного загону Повітряного
флоту Української Народної Республіки,
останній начальник Управління Повітряного
Флоту УНР (1921—1922)

19 (31) березня 1873 р. народився

Мико́ла

Іва́нович Міхно́вський —
український політичний і громадський
діяч, адвокат, публіцист,
перший ідеолог українського націоналізму та
організатор війська. Член Братства тарасівців,
засновник Української народної партії (1902),
один із лідерів Української демократичнохліборобської партії, член Братства
самостійників.

22 березня 1873 р. народився Я́ ків Васи́льович Бальме —
полковник Армії УНР.

