
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 Народної Ради» про створення Української 

держави в українських етнографічних землях Австро-Угорщини. Нова держава 

отримала назву «Західноукраїнська Народна Республіка». 

22 жовтня 1918 р. гетьман П. Скоропадський у грамоті до громадян України 

оголосив, що найважливішими державними проблемами є аграрна реформа і 

комплекс заходів, спрямованих на розвиток промисловості. 

У жовтні 1919 р. у ході російсько-української війни вибухнули народні 

повстання, отаман Махно повів свою армію у великий рейд по тилах супротивника, 

сподіваючись захопити всю Південну Україну 

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 Другий зимовий похід (Листопадовий 

рейд) Армії УНР. Загальне командування Повстанською Армією здійснював Юрій 

Тютюнник, начальником штабу був полковник Юрій Отмарштейн. 

 

 

 

23 вересня (5 жовтня) 1887 р. народився Олекса 

Наумович Синявський – визначний український 

мовознавець і педагог, професор,  провідний діяч у 

нормуванні української літературної мови. Фактичний 

редактор остаточного тексту «Українського правопису» 

1927 р. 

 

 

 

 



 

 

6 (18) жовтня 1876 р. народився Сергій 

Олександрович Єфремов – український громадсько-

політичний і державний діяч, літературний критик, історик 

літератури, академік Української академії наук, віце-

президент ВУАН, дійсний член наукового товариства ім.. 

Т. Шевченка.  

 

 

1875, за іншими даними – 12 жовтня 1878 р. народилася Зінаїда Валентинівна 

Мірна – українська громадська діячка, член Української Центральної ради. У 1919 р. 

– спів засновниця та заступниця голови Української жіночої національної ради в 

Кам'янці-Подільському. 

 

14 (26) жовтня народився Андрій Васильович 

Ніковський – український громадський і політичний діяч, 

літературознавець, мовознавець. У 1918 р. перший голова 

Українського національного Союзу. В 1917-1919 рр. - член 

Центральної Ради, голова проти німецького Українського 

Національного Союзу під час німецької окупації в 1918 р. 

 

 

 

19 жовтня 1879 р. народився Микола Володимирович Порш – український 

політичний і громадський діяч, член Установчих зборів, економіст. Член Центральної 

Ради, з листопада 1917 р. – генеральний секретар праці і військових справ, посол УНР 

в Німеччині (1919-1920). 

У жовтні 1886 р. народився Андрій олексійович Гулий-Гуленко – український 

військовий діяч часів УНР, отаман та генерал-хорунжий армії УНР. 


