
День Соборності —

 свято України, яке відзна-

чають щороку 22 січня в 

день проголошення Акту 

Злуки Української Народної 

Республі-

ки й Західноукраїнської На-

родної Республіки, що від-

булося в 1919 році. 

Офіційно в Україні День 

соборності відзначають 

з 1999 року. 

Д е нь  
с об о р н ос ті  
Ук р а їни  

С к в ирс ь ка  ЗО Ш І -
І І І  с т. № 3  

Підготувала: 

учениця 9-Б класу 

Кулак Світлана 

 

Гурток “Юний 

репортер” 

 

Ц  е й  

де нь  в  
і с тор і ї  

Україна 

Рідна, незалежна 

Вражає, бориться, дивує 

У світі всьому єдина 

Батьківщина. 

 

Тобі, Україно, мій мужній народе, 

Складаю я пісню святої свободи 

Усі мої сили і душу широку 

Й життя я віддам до останнього 

кроку 

Аби ти щаслива була, Україно, 

Моя Батьківщино! 

 



22 січня 1939-го 

було вперше за 

20 років урочис-

то відзначено на 

офіційному рівні 

свято Соборнос-

ті. Відбулось це 

у Карпатській 

Україні  (м. 

Хуст), на той 

час - автономній республіці Че-

хословаччині. Це був чудовий 

привід нагадати закарпатцям 

про волю, висловлену на з’їзді 

Всенародних зборів українців у 

Хусті 21 січня 1919-го про приє-

днання Закарпаття до Українсь-

кої Народної Республіки зі сто-

лицею у Києві, і легітимізувати 

тим самим свою програму побу-

дови Української держави на 

базі «закарпатського П’ємонту».  

Значення Дня соборності 

День Соборності  – друге (після Дня Незалежності) 

за значенням свято у незалежній Україні – таким 

воно повинне бути. Це день єднання українського 

народу, день самоствердження українського народу, 

день духовної злуки українського народу. Цей день 

повинен широко відзначатися в усіх куточках нашої 

Батьківщини-України, а ініціаторами повинні були б 

бути державні структури. І тільки подив викликають 

намагання окремих деструктивних сил стати на пе-

решкоді святкування Дня Соборності в українських 

містах і селах.  

Західно-Українська Народна Республіка (ЗУНР) була 

проголошена незалежною в листопаді 1918 року. 

Розпочався процес об'єднання: зазбручанська Украї-

нська національна рада надіслала до Києва свою 

делегацію для переговорів спочатку з гетьманом 

Павлом Скоропадським, а після зміни влади перего-

вори велися з Директорією. 1 грудня 1918 року у Фа-

стові був укладений «передвступний договір» про 

«злуку обох українських держав в одну державну 

одиницю». 21 січня 1919 р. в Хусті Всенародні збори 

ухвалили приєднати до Української Народної Респу-

бліки Закарпаття.  

 

Перше офіційне 

святкування 

Соборності 

 

22 січня 1919 року на Софіївсь-

кій Площі в Києві було проголо-

шено Акт Соборності українсь-

ких земель. Століттями розірва-

ний український народ визволи-

вся з неволі – Лівобережна Укра-

їна вийшла з Російської, а Пра-

вобережна – з Австоро-Угорської 

імперій – і возз’єднався на своїй 

землі в єдиній Українській дер-

жаві. Здійснилася віковічна мрія 

українського народу – злука 

українських земель, а державне 

існування України стало історич-

ним фактом.  


