
З  Україною  в  серці
(До  25-ої  річниці  незалежності  України)



ХХ століття

Боротьба за незалежність України після тривалого часу бездержавності розгорілася у 1917-1920 рр. ХХ ст. в

умовах запеклої громадянської війни та іноземної інтервенції. Національну революцію у 1917 р. очолила Центральна

Рада. В листопаді 1917 р. на руїнах Російської імперії було проголошено Українську Народну Республіку (УНР). З

кінця квітня 1918 р. в умовах окупації України австрійськими та німецькими військами тривав період правління

гетьманату. Особливою проблемою у національному державному відродженні було утворення в західних регіонах

України у жовтні 1918 р. Західноукраїнської Народної Республіки (ЗУНР). З листопада 1918 р. проходило відновлення

УНР на чолі з Директорією та об’єднання її з ЗУНР. 22 січня 1919 р. у Києві проголошено Акт Злуки УНР і ЗУНР.

Однак наприкінці 1920-1921 рр. процес національного відродження був перерваний перемогою об’єднаних радянських

збройних сил, встановленням радянської влади на більшій частині України та окупацією західноукраїнських регіонів

Польщею, Румунією Чехословаччиною.

Після територіального нищення Чехословаччини у 1938 р. автономною стає Підкарпатська Русь, яка стала

незалежною та отримала назву Карпатська Україна. Наприкінці березня 1939 р. вона була окупована угорськими

військами. Нетривалий період існування Карпатської України зіграв все ж значну роль у процесі консолідації українців

у розшматованій державі й став однією із сходинок на шляху до цілковитої незалежності України.

Державотворчі плани українців отримали нагоду здійснитися у 1941 р. Скориставшись війною між Німеччиною

та сталінською імперією 30 червня 1941 р. У Львові Організація Українських Націоналістів (ОУН (б) проголосила

створення Української Самостійної Держави. І хоча в перші місяці німецької окупації на території Західної та Східної

України відбувалося дещо подібне до національного відродження, однак згодом німецьке керівництво вирішило, що

Україною доцільніше керувати звичними їй сталінськими методами. Планам про державність України і в цей період

збутися не вдалося.

На рубежі 80-90 рр. ХХ ст. в Україні сталися епохальні історичні події. Глибока соціально-економічна і політична

кризи в Радянському Союзі призвели до його краху.

16 липня 1990 р. Верховна Рада Української РСР ухвалила Декларацію про державний суверенітет України.

24 серпня 1991 р. Верховною Радою Української РСР проголошено Акт про незалежність України, який 1 грудня

1991 р. підтвердив народ на Всеукраїнському референдумі. Законом Верховної Ради від 17 вересня 1991 р. до

Конституції були внесені зміни і доповнення, які мали зміцнити державний суверенітет України. У тексті Конституції

слова «Українська Радянська Соціалістична Республіка» були замінені на споконвічну нашої держави – Україна.



Перший універсал Української Центральної ради, 10 червня 1917 р.

ЦДАВО України, ф.1115,оп. 1, спр. 4, арк. 5-8.



Грушевський М.С. – Голова Української 

Центральної Ради. (1917-1918 рр.)

ЦДКФФА України ім. Г.С. Пшеничного, 

од. об. 0-166803.



Проект автономного статуту України, 1917 р.

ЦДАВО України, ф.1115, оп. 1, спр. 1, арк.108-111зв.



Оголошення про зберігання українських

стародавніх прапорів, травень 1917 р.

ДАСО. – Листівки. - № 2673. – С. 42.



Лист з приводу організації Вільного 

козацтва, 1917 р.

ДАСО. – Листівки. - № 2676. – С. 93.



Газета «Самостійник», 1918 р.

ДАСО. – «Самостійник». - № 2639. – С. 1.

Газета «Вільний козак», 1918 р.

ДАСО. – «Вільний козак». - № 2637. – С. 1.



Звернення дивізії Сірожупанників, 1918 р.

ДАСО. – Листівки. - № 2675. – С. 3.



Четвертий універсал Української Центральної ради, 9 січня 1918 р.

ЦДАВО України, ф. 1063, оп.2, спр.2, арк.2-6.



Оголошення про жалобні заходи з 

нагоди перепоховання героїв бою 

під Крутами. 1918 р.

ДАСО. – Листівки. - № 2674. – С. 1.



Вітальна телеграма гласних 

Сумської міської Думи на адресу 

Центральної Ради. 9 квітня 1918 р.

ДАСО, Ф. 254, оп. 1, спр. 54 арк. 11.



Закон про тимчасовий державний устрій України, 29 квітня 1918 р.

ЦДАВО України, ф.1064, оп.2, спр.1, арк. 19-23.



Універсал Директорії Української Народної 

Республіки про злуку з Західноукраїнською 

Народною республікою, 22 січня 1919 р.

ЦДАВО України, ф.1429, оп.1, спр.5, арк.5.



Повідомлення про бойову операцію українських повстанців, 1920 р.

ДАСО. – ф.Р-1705, оп.2, спр.1, арк.29.



Звернення Прем’єр-міністра Карпатської 

України А. Волошина до народу  із 

закликом до самостійності і розбудови 

незалежної держави, 3 листопада 1938 р.

ЦДАВО України, ф.4465, оп.1, спр.126, 

арк.39.



Звіт оунівця Богдаренка по події на 

Сумщині, 1942 р. 

ДАВО. - фР-1021, оп.1, спр.4, арк.6.



Декларація про державний суверенітет України, 16 липня 1990 р.

ЦДАВО України, ф.1, оп.16, спр.4490, арк.101-106.



Мітинг «Ні – союзному договору!» в м. Суми. 

Вересень 1990 р.

ДАСО. Фото. Із фотоколекції.



Агітаційна листівка: звернення до 

українського народу із закликом не 

підтримувати союзного договору на 

всенародному референдумі 

17 березня 1991 р. Березень 1991 р.

ЦДАГО України, ф. 272, оп. 1, спр. 41, 

арк. 84.



Відзначення  в м. Суми І-ї річниці прийняття 

Декларації про Державний суверенітет України. 

Мітинг з вимогою Незалежності України. 

16 липня 1991 р.

ДАСО. Фото. Із фотоколекції.



Відзначення  в м. Суми І-ї річниці прийняття 

Декларації про Державний суверенітет України. 

Мітинг з вимогою Незалежності України. 

16 липня 1991 р.

ДАСО. Фото. Із фотоколекції.



Відзначення  в м. Суми І-ї річниці прийняття 

Декларації про Державний суверенітет України. 

Мітинг з вимогою Незалежності України. 

16 липня 1991 р.

ДАСО. Фото. Із фотоколекції.



Постанова Верховної Ради УРСР 

«Про проголошення незалежності України», 

24 серпня 1991 р.

ЦДАВО України , ф.1, оп.16, спр.4630, арк.1.



Президія позачергової сесії Верховної Ради України 12-го скликання, 

на якій було прийнято Акт проголошення незалежності України. Зліва 

направо сидять: І. Плющ, Л. Кравчук, В. Гриньов, 24 серпня 1991 р.

ЦДКФФА України ім. Г. С. Пшеничного, од. обл. 2-156344.



Мітинг біля будинку Верховної Ради України, 24 серпня 1991 р.

ЦДКФФА України ім. Г. С. Пшеничного, од. обл. 2-156572.



Акт проголошення незалежності України, 

24 серпня 1991 р.

ЦДАВО України, ф.1, оп.16, спр.4630, арк.2.



Проект постанови Верховної Ради України про проведення всеукраїнського 

референдуму, бюлетень для голосування на всеукраїнського референдумі з 

питання проголошення незалежності України, 24 серпня 1991 р.

ЦДАВО України, ф.1, оп.16, спр.4643, арк.157-159.



Агітаційна листівка із закликом підтвердити 

Акт проголошення незалежності України 

на всеукраїнському референдумі 

1 грудня 1991 р.

ЦДАГО України, ф. 270, оп. 1, спр. 124, арк. 2.



Постанова Верховної Ради України 

«Про Державний прапор України», 

28 січня 1992 р.

ДАСО, Р.2196, оп. 9б, спр. 824, арк. 17.



Постанова Верховної Ради України 

«Про Державний герб України», 

19 лютого 1992 р.

ДАСО, Р.2196, оп. 9б, спр. 824, арк. 139.



Документи конкурсу на створення Державного герба України, 

6 січня 1993 р. - 20 грудня 1993 р.

ЦДАВО України, ф.1, оп.22, спр.2090, арк. 35, 44.



ХХІ століття

Завоювання незалежності України довелося захищати у ХХІ ст. під час

Революції Гідності та Антитерористичної операції на сході України

(розпочалася у 2014 р.)

Революція Гідності (Майдан у Києві, Євромайдан, Єврореволюція) –

політичні та суспільні зміни в Україні з листопада 2013 р. до лютого 2014 р.

викликані відходом політичного керівництва країни від законодавчо

закріпленого курсу на Європейську інтеграцію та подальшою протидією

цьому курсу. Однією з головних причин протистояння українського

суспільства владі стала надмірна концентрація влади в руках В. Януковича та

його «сім’ї», їх орієнтація на Росію. Розстріл владою Небесної сотні у лютому

2014 р. у Києві став точкою неповернення до порядків, що були встановлені

урядом Януковича.

Анексія Криму Росією після Революції Гідності в Україні, підтримка

нею сепаратистського руху на сході України, участь у створенні так званих

Донецької народної республіки (ДНР) та Луганської народної республіки

(ЛНР) змусили українців взятися за зброю для захисту своєї незалежності.

Антитерористична операція (АТО) почалася у квітні 2014 р. і вже забрала

близько 10 тис. українців. Бій за незалежність України триває…



Український євромайдан, лютий 2014 р.

Фото із колекції учасника подій на Майдані 

2013-2014 рр., командира Сумського рою 

14-ї сотні І.В. Бортника.



Український євромайдан, лютий 2014 р.

Фото із колекції учасника подій на Майдані 

2013-2014 рр., командира Сумського рою 

14-ї сотні І.В. Бортника.



Український євромайдан, лютий 2014 р.

Фото із колекції учасника подій на Майдані

2013-2014 рр., командира Сумського рою 

14-ї сотні І.В. Бортника.



Сумчани в антитерористичній операції. 2014 р. 

Бій за незалежність триває… 

Фото із колекції волонтера, громадського 

активіста Андрія Букіна.



Сумчани в антитерористичній операції. 2014 р. 

Бій за незалежність триває… 

Фото із колекції волонтера, громадського 

активіста Андрія Букіна.



Сумчани в антитерористичній операції. 2014 р. 

Бій за незалежність триває… 

Фото із колекції волонтера, громадського 

активіста Андрія Букіна.



А ви думали, що Україна так просто. Україна – це  супер. Україна – це 
ексклюзив. По ній пройшли всі катки історії. На ній відпрацьовані всі 
види випробувань. Вона  загартована  найвищим  гартом.  В  умовах 
сучасного світу їй немає ціни.

Ліна Костенко


