
ЄДНІСТЬ І СОБОРНІСТЬ  

УКРАЇНСЬКИХ ЗЕМЕЛЬ 
(100 років проголошення Акту Злуки) 

 

 
 

 100 років тому у цей же день 22 січня 1919 року проголошено договір 

про возз'єднання Української Народної Республіки й Західно-Української 

Народної Республіки. 

 Ідея єдності і соборності етнічних українських земель,як і ідеї 

незалежності та державного суверенітету,сильної централізованої влади є 

головним змістом державницької ідеології для будь-якого народу. 

   В цей день над святковим синьо-жовтим Софійським майданом у 

Києві лунало величне: «Віднині зливаються в одно віками відділені одна від 

одної частини України – Галичина, Буковина, Закарпаття і придніпрянська 

Україна – в одну Велику Україну. Сповнилися відвічні мрії, для яких жили й 

за які вмирали найкращі сини України. Віднині є тільки одна незалежна 

Українська Народна Республіка. Віднині український народ, звільнений 

могутнім поривом своїх власних сил, має змогу об’єднати всі зусилля своїх 

синів для створення нероздільної незалежної Української Держави на добро і 

щастя українського народу». Цей договір увійшов в історію, як акт злуки – 

акт об’єднання українських земель. 

 Століттями розірваний український народ визволився з неволі – 

Наддніпрянська Україна вийшла з Російської, а Західна Україна і Буковина – 

з Австро-Угорської імперій – і возз'єднався на своїй землі в єдиній 

Українській державі.  

 22 січня 1990 року мільйони українців вийшли на головні автомобільні 

магістралі, утворивши символічний «живий ланцюг» від Києва до Львова, з 

метою демонстрації єднання українців та українських земель.  



Уперше на державному рівні в День Соборності України відзначається з 1999 

року відповідно до Указу Президента, як сказано у преамбулі «враховуючи 

велике політичне та історичне значення об'єднання Української Народної 

Республіки і Західноукраїнської Народної Республіки для утворення єдиної 

(соборної) української держави». Цей Указ є похідним від прийнятої у 1996 

році Конституції України згідно з якою Президент є Гарантом державного 

суверенітету та територіальної незалежності України. А відповідно до 

Конституції України на Президента покладається обов'язок приймати 

рішення та виконувати дії, спрямовані на захист і зміцнення державного 

суверенітету, збереження цілісності та недоторканності території України у 

межах існуючих кордонів.   

 Акт Злуки став могутнім виявом волі українців до консолідації, 

свідченням їх самоідентифікації, становлення політичної нації. Це був 

реальний крок до об`єднання українських земель, який і сьогодні істотно 

впливає на національно-політичні процеси в Україні. День Соборності 

України – це нагадування про те, що сила нашої держави – в єдності 

українських земель. Ця дата є знаком споконвічної мрії українського народу 

про незалежну, соборну, національну державу. Такі історичні дати як День 

Соборності України мають об’єднувати державні інституції, політичні партії, 

громадські організації та громадян у єдиному прагненні працювати для 

України і українського народу.  

 

Зі святом Соборності, українці! 


