
 

           Квітень 
19 квітня — 21 квітня 1917 р. 

 відбулася перша пленарна сесія     Української Центральної Ради       

 29 квітня 1918 року  

за підтримкою німецьких військ відбувся переворот, який проголосив 

генерала Павла Скоропадського гетьманом Української Держави 

2 квітня 1877 р. 
народився Костянтин Прокопович Василенко — журналіст, 
громадський та політичний діяч. Один із лідерів київських меншовиків, 
член Української Центральної Ради. 

 
 
 
 

6 квітня 1883р.  
народився Ю́рій Євге́нович (Євдокимович) 

Капка́н (Капка́н-Капка́нов) — інспектор 

піхоти Дієвої армії УНР. Походив з 

селян Подільської губернії. 

 

 

 

 

7 квітня (25 березня) 1859 р.  

народився Мико́ла Васи́льович Леви́тський — громадський діяч і 

кооператор, найвідоміший представник ліберального народництва в 

Україні, організатор кооперативного руху, публіцист 

12 квітня 1893 р.  

народився  Василь Сидорович Бойко - 

український вчений, літературознавець, громадсько-політичний діяч, 

член Української Центральної Ради, член Малої Ради, дійсний член 

Комісії УАН, редактор «Книгоспілки», викладач харківських вузів, . 

Репресований в 1934 р., був висланий з України і згодом був 

професором Уральського педагогічного інституту. 
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16 (28)квітня 1890 р.  
народився Зару́дний Богда́н-Олекса́ндр Сергі́йович  — український 

політичний і державний діяч, член Центрального Комітету Української 

партії соціалістів-революціонерів, член Української Центральної 

Ради, генеральний секретар земельних справ Генерального 

Секретаріату УНР. 

 

20 квітня 1894 р.  

народився Володи́мир Шульги́н — 
студентський діяч, син Якова Шульгина, 
організатор і керівник Української Студентської 
Громади в Києві, заснованої 1913 року. Член 
Виконавчого Губернського Комітету Ради 
представників Київщини в 1917 році. З 3 жовтня 
1917 року був призначений на посаду діловода 
Адміністративно-Політичного відділу 
Генерального Секретарства внутрішніх справ. 

Загинув у бою під Крутами. Похований 
на Лук'янівському кладовищі у Києві. 

 

 

З 25 квітня 1918 року  

головою Подільської губернської народної управи став Віќтор 
Кіндра́тович Прихо́дько (нар. 31 січня 1886, с. Княжпіль   Кам'янецького 
повіту Подільської губернії, нині Кам'янець-Подільського 
району Хмельницької області — пом. 5 лютого 1982, Нью-Йорк, США) — 
український громадсько-політичний і державний діяч. Брат Олекси 
Приходька. З 1917 член Української Центральної Ради. У квітні 1919 
року — міністр юстиції Директорії УНР, товариш міністра фінансів 
Директорії Української Народної Республіки.  
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https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BC%27%D1%8F%D0%BD%D0%B5%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D1%96%D1%82_(%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D1%96%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%B3%D1%83%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%96%D1%8F)
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BC%27%D1%8F%D0%BD%D0%B5%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D1%96%D1%82_(%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D1%96%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%B3%D1%83%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%96%D1%8F)
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D1%96%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%B3%D1%83%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%96%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BC%27%D1%8F%D0%BD%D0%B5%D1%86%D1%8C-%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D1%96%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BC%27%D1%8F%D0%BD%D0%B5%D1%86%D1%8C-%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D1%96%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%BC%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://uk.wikipedia.org/wiki/5_%D0%BB%D1%8E%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%BE
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https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D1%8C%D1%8E-%D0%99%D0%BE%D1%80%D0%BA
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https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%B4%D1%8C%D0%BA%D0%BE_%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0_%D0%9A%D1%96%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%B4%D1%8C%D0%BA%D0%BE_%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0_%D0%9A%D1%96%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%A6%D0%A0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA_%D0%BC%D1%96%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%80%D1%96%D0%B2_%D1%8E%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%86%D1%96%D1%97_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D1%80%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%96%D1%8F_%D0%A3%D0%9D%D0%A0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%80%D1%8F%D0%B4_%D0%A3%D0%9D%D0%A0
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