
СОБОРНІСТЬ УКРАЇНИ – це не лише про 

історію, це про наше сьогодення і майбутнє! 
 Наш обов‘язок, як нації – підтримати й продовжити героїчні досягнення наших предків, 

які ми повинні зберегти для майбутніх поколінь, зберегти  

Незалежність і Соборність України!”. 

Щороку 22 січня в день проголошення Акта Злуки Української Народної Республіки та Західноукраїнської Народної Республіки Україна 

відзначає День Соборності. Офіційно це свято встановлене Указом Президента України «Про День Соборності України» від 13 листопада 

2014 року № 871. 

Акт Злуки став історичним об’єднанням українських земель в одній державі. Він увінчав соборницькі прагнення українців обох частин України – 

Наддніпрянщини та Наддністрянщини – щонайменше з середини XIX століття. Це – основоположна віха українського державотворення. 

22 січня ми згадуємо дві рівнозначні за вагомістю події української історії: проголошення незалежності Української Народної Республіки 

й Акт Злуки українських земель.  

105 років тому – 22 січня 1918 року – Українська Народна Республіка проголосила незалежність і боролася за право бути «самостійною, ні від 

кого незалежною, вільною, суверенною державою українського народу». Цей факт руйнує твердження російської пропаганди, буцімто 

Української держави не існувало, її вигадали більшовики. 

22 січня 1918 року вперше у XX столітті українці проголосили незалежність власної держави – Української Народної Республіки. 24 серпня 1991-

го відбулося її відновлення. 

 ермін «соборність» має кілька значень. Це й об’єднання в одне державне ціле всіх земель, заселених певною нацією на суцільній території.   

духовна консолідація всіх громадян держави, їх згуртованість, незалежно від національності. Соборність – це також територіальна цілісність 

держави. Тому звільнення від російського окупанта українських земель є нашою спільною метою. 

Соборність невіддільна від державності, суверенітету й незалежності народу, які є фундаментом для побудови демократичної держави, запорукою 

виживання й існування нації. 

 дея соборності була й залишається базовою національною цінністю українців. А нині вона є передумовою успіху нашого спротиву зовнішній 

агресії. Сьогодні соборність для України означає деокупацію всіх територій, захоплених ворогом, відновлення єдності з Донеччиною, 

Луганщиною та Кримом. 

Соборність передбачає не лише пам’ять про спільне минуле, а й потребує згуртованої співпраці заради майбутнього. Коли ми, люди з різних регіонів 

країни, разом працюємо, створюємо знакове й важливе, боремося з окупантами. 


