
Віртуальна тематична виставка художньої та історичної літератури «Любити 

Батьківщину – знати її історію» 

 

22 січня Україна відзначає День Соборності, приурочений до Акту об'єднання 

цього дня Української Народної Республіки та Західноукраїнської Народної 

Республіки. Злука задекларувала об’єднання українських земель в одній державі та 

продемонструвала соборницькі прагнення українців. Ця подія стала знаковою для 

українського державотворення. 

1-го грудня 1918-го року УНР і ЗУНР підписали "передвступний" договір про 

злуку у Фастові, після якого й прийняли ухвалу про наступне об'єднання двох частин 

України в одну державу. 

Сьогодні у місті Фастів на вокзалі існує "Музей на колесах" – дореволюційний 

залізничний вагон, в якому, як вважають історики, прибула делегація уряду УНР на 

переговори з представниками ЗУНР, а потім був підписаний "передвступний" договір. 

  



Урочиста акція святкування й проголошення Акта злуки відбулася 22 січня 1919 

року на Софійському майдані біля собору. 

 

22 січня старий Київ був вбраний, наче на свято. На Володимирській вулиці перед 

Софійською площею спорудили тріумфальну браму, прибрану блакитними і жовтими 

стрічками та гербами всіх українських земель. Близько дванадцятої години біля входу 

до собору святої Софії з'явилися члени Директорії, офіційні представники ЗУНР, 

єпіскопат Української православної церкви. Над площею, де зібралися десятки тисяч 

киян і гостей столиці, пролунало «Ще не вмерла Україна».  

 

Після нього було проголошено історичні слова: «Однині воєдино зливаються 

століттями одірвані одна від одної частини єдиної України -Західноукраїнська   

Народна   Республіка   (Галичина,   Буковина й Угорська Русь) і Наддніпрянська 

Велика Україна. Здійснилися віковічні мрії, якими жили і за які вмирали кращі сини 



України. Однині є єдина незалежна Українська Народна Республіка. Однині 

український народ, звільнений могутнім поривом своїх сил, має змогу об’єднати всі 

зусилля своїх синів для створення нероздільної, незалежної Української держави на 

добро і щастя українського народу». 

 

Промовляв голова Директорії Володимир Винниченко, а професор Федір Швець 

виголосив текст Універсалу Соборності 

 

Після проголошення Акту злуки архієпископ Агапіт відслужив з духовенством 

молебен у намірах українського народу й Української держави. Відбувся військовий 

парад галицького легіону Січових Стрільців, якими командував Євген Коновалець. 



 

Яскравим проявом єдності, волі українського народу до свободи, став «живий 

ланцюг», організований патріотичними силами 21 січня 1990 року з нагоди 71-ї 

річниці проголошення Акту Злуки. Мільйони тоді ще радянських українців узялись за 

руки від Києва до Львова, відзначаючи День Соборності. 

 

У сучасній Україні офіційно свято встановлено Указом Президента України «Про 

День соборності України» від 21 січня 1999 року № 42/99. 2011 року день було 

перейменовано у «День Соборності та Свободи України», але 2014 року свято було 

відновлено як День Соборності. 

Акт Злуки став втіленням одвічної мрії українців про суверенітет своєї держави. 

Цю значиму і доленосну для нас подію розкривали і продовжують розкривати 

письменники у своїх працях. 



     

    

    

Відзначення Дня Соборності, вшанування творців Акту Злуки – це суспільна 

потреба берегти світлу пам’ять незліченних жертв, протягом віків принесених 

українським народом на вівтар незалежності, соборності, державності. 


