
Підготували   

Ткаченко Ольга, Заєць Софія 

І обнялися береги Одного, 

вічного народу... 

 

 

Велична і свята, моя ти Україно, 

лише тобі карать нас і судить 

Нам берегти тебе, Соборну і єдину 

І нам історію творить! 

 

Людської пам’яті свіча хай запалає, 

Коли життя знов набирає силу. 

В ім’я народу хай вона палає 

За муки, за життя і за могили 

Хай вдячна пам’ять наша звеличає. 
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Українська мрія - єдність, свобода і неза-

лежність. Основа державності, якої спокон-

віку намагалися позбавити цю прекрасну 

частину земель всі її так звані сусіди при-

криваючись «високими» інтересами, час 

від часу набувала цілком ясні обриси. Так 

сталося і на початку 1918-го. У цей січне-

вий місяць у запалі революційних змін 

була створена Українська Народна Респу-

бліка, відома як УНР. Більш того на тих те-

риторіях, які входили до складу колись по-

тужної Австро-Угорської імперії, була утво-

рена ЗУНР - Західноукраїнська Народна 

Республіка. Вже до кінця року, в грудні 

1918-го у Фастові, з гарячим бажанням 

втілити українську мрію в реалії, лідерам 

цих двох держав вдалося підписати своєрі-

дний поєднувальний договір. Цей договір 

увійшов в нашу сучасну історію як «Акт 

злуки» і 22-го січня 1919-го року він був 

публічно оприлюднений в Київській столи-

ці на знаменитій Софійській площі.  

22 січня ми щорічно святкуємо День Соборності, свято, встановлене у честь 

проголошення Першої Незалежності та Акту злуки УНР і ЗУНР 

Історія свята 

 День Соборності України почали відзначати 

ще з 1990-го року, ось тільки саме свято 

було неофіційним. 21 січня 1990 року був 

організований "живий ланцюг" між Києвом і 

Львовом як символ духовного єднання 

українських земель. А після цього така тра-

диція щороку повторюється, але в менших 

масштабах.  

Але з часом День соборності України став 

більш значущим для нашої країни, а після 

його визнали офіційним святом. Сталося це 

в 1999 році указом президента України 

Леоніда Кучми. У грудні 2011 року тодішній 

президент Віктор Янукович скасував День 

свободи 22 листопада і День соборності 22 

січня і заснував День соборності і свободи 

22 січня. Але через три роки президент 

України Петро Порошенко повернув всі свя-

та, включаючи День соборності, на свої 

місця.          

В сучасній Україні, на державному рів-

ні, вперше відзначався цей день вже у 

1999 році.  

     

Традиції та заходи  

Живий ланцюг — символ та 
голова традиція дня собор-
ності 
Головною традицією у День Со-
борності став живий ланцюг — істо-
рія цієї традиції починається з 1990 
року, коли патріотично налаштовані 
українці вирішили так символічно 
продемонструвати державну єд-
ність. Він протягувався з Києва до 
Львову та Івано-Франківську, Стрия, 
Тернополя, Житомира та Рівного. 
З 2000-х років у Києві щорічно влаш-

товують живий ланцюг вздовж моста 

Патона, котрий пролягає між правим 

та лівим берегами Києва, таким чи-

ном символізуючи об’єднання Сходу 

та Заходу України. 


