
1 

 

Міністерство освіти і науки України 

Львівський національний університет імені Івана Франка 

Педагогічний коледж 

 

Циклова комісія викладачів суспільних дисциплін 

 

АННА ШУКАЛОВИЧ 

 

Українська національно-демократична революція 

1917−1921 рр. 

(документи до вивчення теми) 

 

 

 

Львів 

«Малий видавничий центр» 

2016 



2 

 

Українська національно-демократична революція 1917−1921 рр. (документи 

до вивчення теми) / уклад. А. Шукалович. Львів: Малий видавничий центр, 2016. 

99 с. 

 



3 

 

 

В укладеному збірнику документів до теми «Українська національно-
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України, висвітлено методичні рекомендації роботи з ними, згруповано у 
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ВСТУП 

 

Глобалізаційні виклики та агресивність Росії актуалізують роль і значення 

вивчення історії України. Адже саме від формування національно свідомого 

громадянина та підготовки високопрофесійних фахівців залежить міцність 

держави. Однак адаптація до нових економічних і соціокультурних умов вимагає 

оновлення змісту й організації навчально-виховного процесу в напрямку 

підвищення якості й конкурентноспроможності національної освіти. Інтеграція до 

європейського і світового освітнього простору передбачає реформування вищої 

школи, зміну освітньої парадигми, її модернізацію. Ці питання нині є вкрай 

актуальними, до них прикута увага держави, освітян, широкої громадськості.  

На сучасному етапі постало завдання необхідності створення в процесі 

вивчення історії умов формування у студентів власного погляду на події,явища та 

процеси, які відбувалися на історичному шляху розвитку українства через 

вивчення та самостійний аналіз багатьох фактів і думок. Це завдання може 

реалізуватися за умов систематичного та послідовного удосконалення творчих, 

критичних, дослідницьких навичок (вмінь, здібностей). Сьогодні з’являється потік 

нової різноманітної інформації, змінюється ставлення до джерельної бази, 

з’являється більше різноманітних документів, архівних матеріалів. Через це, 

розвивати у студентів вміння працювати з історичними письмовими джерелами, 

робити самостійні висновки за текстами документів, творчо мислити, аналізувати 

політичні ідеї, погляди, настрої, які істотно впливали на розвиток країни є 

пріоритетним завданням при викладанні курсу «Історії України» в Педагогічному 

коледжі Львівського національного університету імені Івана Франка.  

Робота з історичними джерелами – невід’ємна частина процесу вивчення 

історичних дисциплін, яка значно збагачує уявлення про історичні епохи, яскраво 

передає характерний колорит минулих часів, допомагає ретельніше засвоїти 

вузлові проблеми курсу.  
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Мета використання історичних документів (письмових джерел) на заняттях 

з історії України:  

● посилити значення історичного факту та емоційність його сприйняття, 

привернути до нього особливу увагу студентів, зробити найбільш переконливим і 

таким, що легко запам’ятовується;  

● підвищити наукову доказовість начального матеріалу;  

● поглибити знайомство студентів з першоджерелом як історичним 

пам’ятником, основою історичних знань;  

● виробити у студентів науковий підхід до історичного документу, вміння 

аналізувати, критикувати, порівнювати джерела, використовувати їх для 

обґрунтування та аргументації висновків. 

Використання історичних документів під час вивчення теми «Українська 

національно-демократична революція 1917 – 1921 рр.» надає можливість 

студентам простежити динаміку розвитку української державності у період 1917-

1921 рр., зорієнтоване на формування у них національної свідомості, політичної 

культури, самостійного творчого мислення, виховання патріотизму.  
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МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ РОБОТИ  

З ІСТОРИЧНИМИ ДОКУМЕНТАМИ 

Історичний документ ‒ це не лише інформаційне джерело, а джерело, що 

оцінює та констатує історичний факт, описує подію, розкриває її суть, аналізує, 

спонукає задуматись над достовірністю інформації, формує ступінь довіри до 

джерела, ставить питання про авторство документа тощо. 

За допомогою вивчення різних джерел відбувається активне дослідження 

минулого.  

 

Етапи роботи з історичними джерелами 

 

 

пошук, виявлення і попередній відбір джерел для наступної праці з ними 

 

класифікація джерел дослідження джерел, їх аналітична критика 

 

 

синтетична критика та наукове використання досліджених джерел 

 

Проте, робота з джерелами виправдовує себе лише тоді, коли вони 

органічно включаються до системи історичних знань, що формуються. Кількість і 

зміст документів, а також методика їх використання безпосередньо залежать від 

ступеня підготовленості студентів до роботи з ними, саме тому складність 

відповідних завдань повинна зростати поступово.  

Перший етап роботи з документом – початковий, коли джерело 

використовується студентом як своєрідна ілюстрація, підтвердження або 

доповнення історичних фактів документальними фрагментами, головним чином, 

оповідальними та описовими.  

Другий етап передбачає самостійне вирішення завдань дедуктивного 

характеру на підставі джерела, тобто, працюючи з документом і спираючись на 
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отримані знання, студенти повинні встановити такі факти, як хронологічні рамки 

(або загальну епоху), соціальну приналежність автора чи осіб, про яких йдеться, 

зробити спробу пояснити документальний факт за допомогою встановлених 

раніше причинно-наслідкових зв’язків. Подібна практика сприяє конкретизації 

загальних знань і розвитку історичного мислення.  

Третій етап полягає в тому, щоб студенти на підставі першоджерела 

самостійно розкрили сутність будь-якої великої історичної події або важливого 

типового історичного явища, виявили їх суттєві ознаки й наслідки. У даному 

випадку студент має навчитися знаходити однотипні джерела та порівнювати їх з 

метою виявлення найбільш характерних рис проблеми, що досліджується, і 

складання чіткого уявлення про конкретний історичний факт.  

Четвертий етап – найвищий ступінь роботи з документом, який передбачає 

формування у студентів уміння самостійно критично аналізувати історичні 

джерела, зокрема, знаходити в них неточності та розбіжності, доказово 

розвінчувати помилкові ідеї й погляди. Слід пам’ятати, що важливою 

особливістю роботи з документами є врахування фактора об’єктивності 

історичного джерела. Необхідно чітко усвідомлювати, що найбільш 

тенденційними є мемуари, епістолярні джерела, документи радянського періоду. 

А такі види джерел, як релігійні тексти, літописи, твори усної народної творчості, 

мають певну частку вигадки, фантастичності, казковості, а отже інформація, яку 

вони містять, потребує від студента додаткової самостійної перевірки за 

допомогою інших видів джерел. У трьох останніх випадках доцільно працювати з 

документами практичного призначення: державно-правовими актами, 

господарськими записами тощо.  

Найчисленнішими за кількістю, найрізноманітнішими за формою і 

найціннішими за значенням є актові історичні джерела. В науковій літературі 

прийнято поділяти такі акти на дві великі підгрупи: приватноправові і публічно-

правові. У приватноправових актах, що складаються приватними особами, 

закріплюється вільне волевиявлення громадян із різних питань. Цей вид 

документів регулює відносини між окремими громадянами. Публічно-правові 
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акти виникли внаслідок діяльності органів влади, суду та інших установ. Це 

величезний документальний масив різнорідних за походженням, змістом та 

формою матеріалів, до складу яких входять документи органів влади, суду, 

церковних установ, громадських організацій, політичних партій тощо. 

Таким чином, процес роботи з історичним джерелом на заняттях з історії 

України, а також під час самостійного опрацювання студентом окремих питань 

теми є ступеневим. Кожен з його етапів сприяє удосконаленню дослідницьких 

навичок, підвищують ефективність навчання і якість знань студента, сприяє 

одержанню максимального обсягу знань та їх закріплення. 

 

Вузловою подією українського державотворення ХХ ст. стала УКРАЇНСЬКА 

НАЦІОНАЛЬНО-ДЕМОКРАТИЧНА РЕВОЛЮЦІЯ 1917-1921 РР. Водночас 

проблематика досить довгий час належала до заборонених тем для дослідження. 

На сучасному етапі становлення України, як європейської демократичної 

держави, ідеологічно викривленого трактування українських національно-

визвольних змагань з боку російської пропаганди та з нагоди святкування 100-

річчя Української національно-демократичної революції вважаємо за доцільне 

укласти в окремий збірник документів, які доповнюють, уточнюють та 

підтверджують теоретичний матеріал теми з метою популяризації державницької 

ідеї та підвищення науковості викладання курсу «Історія України 

у Педагогічному коледжі. 
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ДОБА УКРАЇНСЬКОЇ ЦЕНТРАЛЬНОЇ РАДИ 

Українська Центральна Рада (УЦР), також Центральна Рада — спочатку 

український представницький орган політичних, громадських, культурних та 

професійних організацій; згодом, після Всеукраїнського Національного Конгресу 

‒ революційний парламент України, який керував українським національним 

рухом. Період дії: 4 (17) березня 1917 ‒ 29 квітня 1918 рр. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Лютнева демократична революція 1917 р. у Росії  

(повалення самодержавства, зречення царя Миколи ІІ,  

створення Тимчасового уряду)  

Піднесення українського національно-визвольного руху 

Формування національних органів влади 

(створення 04 (17) березня 1917 р. 

УКРАЇНСЬКОЇ ЦЕНТРАЛЬНОЇ РАДИ (УЦР) 

на чолі з Михайлом Грушевським (1866‒1934) 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%81%D0%B5%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%9D%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B5%D1%81
https://uk.wikipedia.org/wiki/4_%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/1917
https://uk.wikipedia.org/wiki/29_%D0%BA%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%BD%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/1918
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Наказ Делегації Центральної Ради до Тимчасового Уряду  

(11 травня 1917 р.) 

1. Добитися видання деклярації в справі автономії України 

 2. Іменування Краевого комісара і поручения йому сформування Краєвої Ради України за 

порозумінням з Центральною Радою. 

3. Призначення в розпорядження Центральної Ради засобів з Государ-ственнаго 

Казначейства на цілі національні, культурні і організаційні -при чім на трати сего місяця мало 

бути для неї одкритий біжучий рахунок в Государственнім Банку на 5 міліонів. (Як біжучі 

предмети рос-ходів можна вказати: покупка і організація друкарень для народних газет і 

літератури, підготовку підручників, стипендії для підготовки наукових сил, театрови, удержанія 

народніх інструкторів, підмогу науковим інструкціям, розсилку інструкторів на провінцію, 

підмогу національним організаціям, організацію інформації російської преси). На найблизші 

видатки необхідно 500000 валюти. 

4. Допущення Українських представників до участи в мировій конференції. Для 

підготовки має бути дозволений виїзд українських представників до нейтральних держав для 

порозуміння з заграничними українцями і утворене там постійне бюро. 

5. Утворення Українського міністерства чи статс-секретаріату при правительстві. 

6. В військових справах крім військових резолюцій домаганнє імено-вання українців 

начальниками воєнних округів, взагалі начальників воєнної управи, українізації Київського 

гарнізона. 

7. В освітніх справах: негайного заменовання попечителями: Одеської Округи - 

Наутленка, помічником (або окр. інсп.) Володимира Моисеевича Чеховського, Харківського - 

професора Сумцова і помічника (або окр. інсп.) Олексія Августиновича Левицького, директора 

Таган-рогської Коммерційної школи - для української теріторїї округи, і поручение їм негайно 

проводити українізацію школи в українських місцевостях. Також інструкції Кавказському 

попечителеві щодо українських місцевостей. Міністерство повинно дати накази попечителям і 

що до українізації в середній школі, і звернутися з такими ж інструкціями до вищих шкіл, в дусі 

постанов секції вищої школи негайно утворити вказані там кафедри українознавства, дати 

засоби для паралельних курсів і т. і. 

8. В справах церковних - усунення владиків Великоросів і иньших неприхильних виборній 

організації української церкви, в дальним пляні признання принципа автокефальносте 

української церкви, себто освобождения її вид синодальної власти. 

9. Дозвіл на виїзд за границю Галичанам висланцям, виїзду на Україну обранцям, 

відібраннє фондів від москвофільських організацій (фондів публічних). 
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10. Заходи против конрреволюційної пропаганди, яка ведеться під антиукраїнським 

прапором. 

11. Вияснення діяльносте Київського Виконавчого Комітету, солдатських і робочих 

депутатів і в зв'зку з сим невідповідальність виділення Київа з губернії. 

12. Введення українців в склад Петроградського Телеграфного агентства 

13. Холмським комісаром предложите Лоського, тепер начальник міліції в Каменці. 

 

 

Перший Універсал Української Центральної Ради 

Народе Український! Народе селян, робітників, трудящого люду! 

Волею своєю ти поставив нас, Українську Центральну Раду, на сторожі прав і вольностей 

Української Землі. 

Найкращі сини твої, виборні люде від сел, від фабрик, від солдатських казарм, од усіх 

громад і товариств українських вибрали нас, Українську Центральну Раду, і наказали нам 

стояти й боротися за ті права і вольності. 

Твої, народе, виборні люде заявили свою волю так: 

Хай буде Україна вільною. Не одділяючись від всієї Росії, не розриваючи з державою 

російською, хай народ український на своїй землі має право сам порядкувати своїм життям. 

Хай порядок і лад на Вкраїні дають — вибрані вселюдним, рівним, прямим і тайним 

голосуванням — Всенародні Українські Збори (Сойм). Всі закони, що повинні дати той лад тут 

у вас, на Вкраїні, мають право видавати тільки наші Українські Збори. 

Ті ж закони, що мають лад давати по всій Російській державі, повинні видаватися у 

Всеросійськім Парламенті. 

Ніхто краще нас не може знати, чого нам треба, і які закони для нас лучші. 

Ніхто краще наших селян не може знати, як порядкувати своєю землею. І через те ми 

хочемо, щоб після того, як буде одібрано по всій Росії поміщицькі, казенні, царські, 

монастирські та інші землі у власність народів, як буде видано про це закон на Всеросійському 

Учредительному Зібранні, право порядкування нашими українськими землями, право 

користування ними належало тільки нам самим, нашим українським Зборам (Сеймові). 

Так сказали виборні люди з усієї Землі Української. 

Сказавши так, вони вибрали з-поміж себе нас, Українську Центральну Раду, і наказали нам 

бути на чолі нашого народу, стояти за його права І творити новий лад вільної автономної 

України. 

І ми, Українська Центральна Рада, вволили волю свого народу, взяли на себе великий 

тягар будови нового життя і приступили до тієї великої роботи. 



17 

 

Ми гадали, що Центральне Російське Правительство простягне нам руку в сій роботі, що 

в згоді з ними ми, Українська Центральна Рада, зможемо дати лад нашій землі. 

Але Тимчасове Російське Правительство одкинуло всі наші домагання, одіпхнуло 

простягнену руку українського народу. Ми вислали до Петрограду своїх делегатів (послів), щоб 

вони представили Російському Тимчасовому Правительству наші домагання. 

А найголовніші домагання ті були такі: 

Щоб Російське Правительство прилюдно окремим актом заявило, що воно не стоїть проти 

національної волі України, проти права нашого народу на автономію. 

Щоб Центральне Російське Правительство по всіх справах, що торкаються України, мало 

при собі нашого Комісара по українських справах. 

Щоб місцева власть на Вкраїні була об'єднана одним представником від Центрального 

Російського Правительства себ-то вибраним нами Комісаром на Вкраїні. 

Щоб певна частина грошей, які збіраються в Центральну Казну з вашого народу, була 

віддана вам, представникам сього народу, на національно-культурні потреби його. 

Всі ці домагання наші Центральне Російське Правительство одкинуло. 

Воно не схотіло сказати, чи признає за нашим народом право на автономію та право 

самому порядкувати своїм життям. Воно ухилилось од відповіді, одіславши нас до майбутнього 

Всеросійського Учредительного Зібрання. 

Центральне Російське Правительство не схотіло мати при собі нашого Комісара, не 

схотіло разом з нами творити новий лад. Так само не схотіло признати Комісара на всю 

Україну, щоб ми могли разом з ним вести наш край до ладу й порядку. 

І гроші, що збіраються з нашої землі, одмовилось повернути на потреби нашої школи, 

освіти й організації. 

І тепер, Народе Український, нас приневолено, щоб ми самі творили нашу долю. Ми не 

можемо допустити край наш на безладдя та занепад. Коли Тимчасове Російське Правительство 

не може дати лад у нас, коли не хоче стати разом з нами до великої роботи, то ми самі повинні 

взяти її на себе. Се наш обов'язок перед нашим краєм і перед тими народами, що живуть на 

нашій землі. 

І через те, ми, Українська Центральна Рада, видаємо сей Універсал до всього нашого 

народу і оповіщаємо: однині самі будемо творити наше життя. 

Отже, хай кожен член нашої нації, кожен громадянин села чи города однині знає, що 

настав час великої роботи. 

Од сього часу кожне село, кожна волость, кожна управа, городська чи земська, яка стоїть 

за інтереси Українського Народу, повинна мати найтісніші організаційні зносини з 

Центральною Радою. 
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Там, де через якісь причини адміністративна влада зосталась у руках людей, ворожих до 

українства, приписуємо нашим громадянам провести широку, дужу організацію та 

освідомлення народу і тоді перевибрати адміністрацію. 

В городах і тих місцях, де українська людність живе всуміж з иншими національностями, 

приписуємо нашим громадянам негайно прийти до згоди й порозуміння з демократією тих 

національностей і разом з ними приступить до підготовки нового правильного життя. 

Центральна Рада покладає надію, що народи неукраїнські, що живуть на нашій землі, 

також дбатимуть про лад та спокій в нашім краю і в сей тяжкий час вседержавного безладдя 

дружно, одностайно з нами стануть до праці коло організації автономної України. 

І коли ми зробимо сю підготовчу організаційну роботу, ми скличемо представників усіх 

народів Землі Української і виробимо закони для неї. Ті закони, той увесь лад, який ми 

підготовимо, Всеросійське Учредительне Зібрання має затвердити своїм законом. 

Народе Український! Перед твоїм вибраним органом — Українською Центральною 

Радою ‒ стоїть велика і висока стіна, яку їй треба повалити, щоб вивести народ свій на вільний 

шлях. 

Треба сил для того. Треба дужих, сміливих рук. Треба великої народньої праці. А для 

успіху тої праці насамперед потрібні великі кошти (гроши). До сього часу український народ 

всі кошти свої оддавав у Всеросійську Центральну Казну, а сам не мав та не має й тепер від неї 

того, що повинен би мати за се. 

І через те ми, Українська Центральна Рада, приписуємо всім організованим громадянам 

сел і городів, всім українським громадським управам і установам з 1 -го числа місяця липня 

(іюля) накласти на людність особливий податок на рідну справу і точно, і негайно регулярно 

пересилати його в скарбницю Української Центральної Ради. 

Народе Український! У твоїх руках доля твоя. В сей трудний час всесвітнього безладдя й 

роспаду докажи своєю одностайністю і державним розумом, що ти, народ робітників, народ 

хліборобів, можеш гордо і достойно стати поруч з кожним організованим державним народом, 

як рівний з рівним. 

Українська Центральна Рада Ухвалено: у Києві, року 1917, місяця червня (іюня) числа 10 

 

* Документ поданий мовою оригіналу з правописом діючим на момент ухвалення цього 

документа. 
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Резолюція Української Центральної Ради з приводу відповіді 

Тимчасового Правительства на домагання, предложені делегацією 

Української Центральної Ради (03 червня 1917 р.) 

Обміркувавши одповідь Тимчасового Російського Уряду на домагання Української 

Центральної Ради і зважаючи на те, що признання права українського народу на автономію 

відповідає його трудовим і національним інтересам, загальні збори Центральної Ради, 

поповненої Радою Селянських Депутатів та Військовим Генеральним Комітетом признали, що 

одкинувши домагання Центральної Ради, Тимчасовий Російський Уряд свідомо пішов в 

супереч інтересів трудового народу на Україні і в супереч ним же (урядом) проголошеного 

принципу самовизначення народів. Через це Збори Центральної Ради визнають необхідним: 

1. Звернутися до всього українського народу з закликом організуватися і приступити до 

негайного закладання підвалин автономного ладу на Україні. 

2. Центральна Рада вважає потрібним негайно видати до українського народу універсал, в 

якому має вияснити суть домагань української демократії представленої Центральною Радою, а 

також ті завдання, які стоять перед нею в творенню автономного ладу на Україні разом з іньши-

ми національностями Української Землі. 

3. Загальні збори визнають, що Центральна Рада вжила всіх заходів, щоб порозумітися з 

Тимчасовим Російським Урядом в справі оголошення принціпу автономії України і з огляду на 

те, що стихійний зріст українського руху набирає все більших розмірів, що відмова Тимчасовим 

Урядом може той рух направити по небажаному напрямку. Уряд Центральної Ради постановляє 

тепер ще з більшим напруженням сил стати до організації й направлення того руху, щоб не 

довести край і всю Росію до анархії і занепаду здобутків революції. 

 

 

Другий Універсал Української Центральної Ради 

Громадяне землі української! 

Представники Временного Правительства повідомили нас про ті певні заходи, яких 

Временне Правительство має вжити в справі управління на Україні до Учредительного 

Зібрання. Временне Правительство, стоючи на сторожі завойованої революційним народом 

волі, визнаючи за кожним народом право на самоозначення і відносячи остаточне встановлення 

форми його до Учредительного Зібрання, простягає руку представникам Української демократи 

‒ Центральній Раді ‒ і закликає в згоді з ним творити нове життя України на добро всієї 

революційної Росії. 
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Ми, Центральна Рада, яка завжди стояла за те, щоб не одділяти Україну од Росії, щоб 

вкупі з усіма народами прямувати до розвитку та добробуту всієї Росії і до єдности 

демократичних сил її, з задоволенням приймаємо заклик Правительства до єднання і 

оповіщаємо ВСІХ ГРОМАДЯН УКРАЇНИ: 

Українська Центральна Рада, обрана Українським народом через його революційні 

організації, незабаром поповниться на справедливих основах представниками инших народів, 

що живуть на Україні, від їх революційних організацій і тоді стане тим єдиним найвищим 

органом революційної демократії України, який буде представляти інтереси всієї людности 

нашого краю. 

Поповнена Центральна Рада виділить наново з свого складу окремий одповідальний перед 

нею орган — Генеральний Секретаріат, що буде представлено на затвердження Временного 

Правительства, яко носитель найвищої краевої влади Временного Правительства на Україні. 

У цім органі будуть об'єднані всі права і засоби, щоб він яко представник демократії всієї 

України і разом з тим як найвищий краєвий орган управління мав змогу виконувати складну 

роботу організації та впорядкування життя всього краю в згоді з усією революційною Росією. 

В згоді з иншими національностями України і працюючи я справах державного 

управління як орган Временного Правительства, Генеральний Секретаріат Центральної Ради 

твердо йтиме шляхом зміцненая нового ладу, утвореного революцією. 

Прямуючи до автономного ладу на Україні, Центральна Рада в згоді з національними 

меншостями України підготовлятиме проекти законів про автономний устрій України для 

внесення їх на затвердженая Учредительного Зібрання. 

Вважаючи, що утворення краевого органу Временного Правительства на Україні 

забезпечує бажане наближення управління краєм до потреб місцевої людности в можливих до 

Учредительного Зібраная межах, і, визнаючи, що доля всіх народів Росії міцно зв'язана з 

загальними здобутками революції, ми рішуче ставимось проти замірів самовільного здійснення 

автономії України до Всеросійського Учредительного Зібрання. Що торкається 

комплектування українських військових частей, то для цього Центральна Рада матиме своїх 

представників при кабінеті Військового Міністра, при Генеральному Штабі і Верховному 

Головнокомандуючому, які будуть брати участь в справах комплектування окремих частин 

виключно українцями, поскільки таке комплектування, по опреділенню Військового Міністра, 

буде являтись з техничного боку можливим без порушення боеспособности армії. 

Оповіщаючи про це громадян України, ми твердо віримо, що українська демократія, яка 

передала нам свою волю, разом з революційною демократією всієї Росії та її революційним  
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Правительством прикладе всі свої сили, щоб довести всю державу, зокрема Україну, до 

повного торжества революції. 

Українська Центральна Рада Київ, 1917 року, 3 липня 

* Документ поданий мовою оригіналу з правописом діючим на момент ухвалення цього 

документа. 

 

 

Статут Генерального Секретаріату 

На підставі згоди з тимчасовим правительством дня 16 липня (н. ст.) 1917 р. ‒ орган 

революційної демократії всіх народів України - Українська Центральна Рада, що має 

підготувати Україну до остаточного здійснення автономного ладу й довести її до Українських 

Установчих всенародних Зборів і російського Установчого Зібрання, - утворює Генеральний 

Секретаріат, який являється найвищим органом управи на Україні. 

Діяльність Генерального Секретаріату зазначається тимчасово такими головними 

пунктами: 

1. Найвищим краєвим органом управи на Україні є Генеральний Секретаріат Української 

Центральної Ради, який формується Центральною Радою, відповідає перед нею і 

затверджується тимчасовим правительством. 

2. Формування Генерального Секретаріату Центральна Рада здійснює через свій Комітет. 

3. Центральна Рада затверджує Генеральний Секретаріат в цілості, висловлюючи йому 

довіряє. 

4. В склад Генерального Секретаріату входить 14 генеральних секретарів, а саме 

секретарі: в справах внутрішніх, фінансових, військових, харчових, земельних, юстиції, освіти, 

національних, торгу, промисловосте, почти й телеграфу, праці, доріг, генеральний контрольор і 

генеральний писар 

Примітка. При секретареви в національних справах назначається три товариші секретаря 

- від Великоросів, Євреїв і Поляків. Товариші секретаря по ділах своєї нації мають право 

реферату й рішучого голосу в сих справах у Генеральнім Секретаріаті. Товариші секретаря в 

національних справах затверджуються Комітетом Ради.  

5. Свою власть Генеральний Секретаріат здійснює через всі урядові органи на Україні. 

6. Всі урядові органи на Україні підлягають власти Генерального Секретаріату. 

Примітка. Генеральний Секретаріат установляє, які органи, в яких межах і в яких 

випадках мають зноситися безпосереднє з тимчасовим правительством. 

7. Всі урядові посади на Україні, коли вони не виборні, заміщаються Генеральним 

Секретаріатом або підвладними йому органами. 
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8. При тимчасовім правительств! має бути статс-секретар для справ України, якого 

призначає тимчасове правительство по згоді з Центральною Радою. 

9. Статс-секретар має пильнувати інтересів України в усій роботі тимчасового 

правительства й в разі потреби переслати законопроекти через Генеральний Секретаріат на 

розгляд Ц. Ради. 

10. Генеральний Секретаріат передає на санкцію тимчасового правительства ті 

законопроекти, які розглянула й ухвалила Центральна Рада 

11. Генеральний Секретаріат передає на затвердження тимчасового правительства 

тимчасові фінансові обрахунки видатків на потреби України, які розглянула й ухвалила 

Центральна Рада.  

12. Тими коштами, які надходять на рахунок Центральної Ради, розпоряджується 

Генеральний Секретаріат по бюджету, ухваленому Центральною Радою 

13. Генеральний Секретаріат ті справи, які він уважає найважнійшими, передає на розгляд 

Центральної Ради. 

 14. Діяльність Генерального Секретаріату, відповідального перед Центральною Радою, 

контролюється нею шляхом запитань по всіх справах. 

15. В перервах поміж сесіями Центральної Ради Генеральний Секретаріат відповідає перед 

Комітетом Центральної Ради, який виконує всі її функції, окрім зазначеної в 3-ім 

16. Коли Генеральний Секретаріат не згоджується з постановою Комітету в якій-небудь 

справі, остання переноситься на розгляд Центральної Ради, яка скликається негайно. 

17. Коли Центральна Рада висловлює недовір'я Генеральному Секретаріатові, він 

подається у відставку. 

18. Всі акти Центральної Ради й Комітету контрасигнуються Генеральним Секретаріатом 

19. Всі закони тимчасового правительства мають силу на Україні від дня проголошення їх 

в Краєвім Урядовім Віснику на українській мові. 

Примітка. В надзвичайних випадках Генеральний Секретаріат проголошує їх іншим 

способом. 

20. Всі закони, адміністративні приписи й постанови, проголошені українською мовою, 

публікуються також на мовах: російській, єврейській, польській. 

 

Тимчасова інструкція Генеральному Секретаріатові  

Тимчасового Уряду на Україні (4 серпня 1917 р.) 

1. На час до вирішення справ про місцеве врядування Установчими Зборами по справах 

місцевого врядування Україною вищим органом Тимчасового уряду є Генеральний Секретаріат, 

которого призначає Тимчасовий уряд по пропозиціям Центральної Ради. 
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2. Уповноваження Генерального Секретаріату поширюються на губернії: Київську, 

Волинську, Подільську, Полтавську і Чернігівську, з виключенням Мглинського, Сурожського, 

Стародубського та Новозиб-ківського повітів. Вони можуть бути поширені і на інші губернії, 

чи частини їх, в тім разі як утворені в цих губерніях на основі постанови Тимчасового уряду 

земські інституції висловляться за бажаність такого поширення. 

3. Генеральний Секретаріат складається з генеральних секретарів по відомствах: а) 

внутрішніх справ, б) фінансів, в) хліборобства, г) освіти, д) торгу і промисловости, є) праці, а 

також секретаря по національних справах і генерального писаря. Крім цього, при Генеральному 

Секретаріаті є для контролю його справ генеральний контрольор, що бере участь у засіданнях 

Генерального Секретаріату з правом рішаючого голосу. З числа секретарів не менше чотирьох 

повинні бути заміщені з особ, які не належать до української національності. При Секретарі по 

національних справах встановлюються три посади товаришів секретаря з тим, щоб всі чотири 

найбільш численні національності України мали кожна свого представника в особі секретаря 

або одного із його товаришів. 

4. Генеральний Секретаріат розглядає й подає на затвердження Тимчасового уряду 

проекти, що торкаються життя краю і його врядування. Проекти ці можуть бути перед 

поданням їх Тимчасовому уряду внесені на обговорення Центральної Ради. 

5. Уповноваження Тимчасового уряду по справах місцевого управління, що входять у 

компетенцію пойменованих у статті 3-ій відомств, здійснюються через генеральних секретарів. 

Докладніше визначення цих справ буде подане в особливому додаткові. 

6. По всіх справах, зазначених в попередній статті, місцева влада краю звертається до 

Генерального Секретаріату, яка після зносин з Тимчасовим урядом передає його 

розпорядження і накази місцевій владі. 

7. Генеральний Секретаріат подає список кандидатів на урядові посади, обов'язки яких 

торкаються пунктів, зазначених в статті 5 справ. 

8. Стосунки вищих державних установ і окремих громадських відомств з секретаріатом і 

окремими секретарями по належності, а також останніх з вищими державними установами і 

відомствами робляться через особливого комісара України в Петрограді. Так само йдуть і 

законодатні пропозиції і проекти, які торкаються місцевих справ України, як також і заходи 

загальнодержавного значіння, які виникли в окремих відомствах або обговорені 

міжвідомственними і відомственними комісіями і вимагають через особливе відношення до 

України участи представника управління в зазначених комісіях. 

9. В негайних і настирливих випадках вищі державні установи і відомства сповіщають про 

свої накази місцеву владу безпосередньо, сповіщаючи одночасно про ці накази секретаріат. 

Міністр-председатель О. Керенський  
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Міністр юстиції Зарудний 

Петроград, 4 (17) серпня 1917 року. 

 

 

Склад Центральної Ради (з матеріалів доповіді Мандатної Комісії  

VI сесії Центральної Ради) (серпень 1917 року) 

Мандатна Комісія в своїх засіданнях 5, 6, 7 та 8 серпня 1917 року, розібравши всі мандати 

членів Української Центральної Ради і підрахувавши їх по групам, визнала числовий склад 

Центральної Ради таким чином: 

Члени Центральної Ради Повинно 

бути 

всіх 

членів 

Скільки 

обрано 

Скільки 

присутніх 

1 2 3 4 

1. Від Національного з'їзду 6—8 квітня біжучого 

року 

3 3 2 

2. Від Всеукраїнської Ради Селянських Депутатів 212 149 92 

3. Від Української Ради Військових Депутатів 132 132 100 

4. Від Української Ради Робітничих Депутатів 100 100 80 

5. Від Українського Військового Генерального 

Комітету 

26 26 15 

6. Від губерній великих міст повітів 81 26 8 

7. Від політичних партій 20 10 8 

8. Від професійних, просвітніх та економічних 

організацій 

16 10 9 

Від національних меншостей України  

а) від російських С.Д. 20 17 17 

б) від російських С.Р. 20 18 18 

в) від партії Національної Свободи 10 9 2 

г) від партії Народних Соціалістів 4 4 4 
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д) Від Совета Робітничих і Солдатських 

депутатів 

50 31 31 

Польські партії 

є) від демократичного центру 5 3 3 

ж) від С.Д. польських 4 1 1 

з) від польської соціалістичної партії (лівиці) 7 7 7 

і) від польської С.Д. (P.P.) 4 - - 

Єврейські партії 

1. Від Бунду 13 13 13 

2. Від Паолей Ціон 9 9 9 

3. Від Сіоністів 13 13 13 

4. Від Об'єднаної єврейської соціалістичної 

робітничої партії 

13 13 13 

5. Від Європейського демократичного об'єднання 2 2 2 

6. Від громадських організацій 10 # # 

7. Від молдаван 4 # # 

8. Від німців 3 # # 

9. Від татар 3 # # 

10. Від Білорусів Чехів, Греків, Болгар 5 # # 

11. Запасних місць 6 # # 

УСІХ 792 643 447 

  

 

Постанова Центральної Ради про склад і завдання правительства  

(9 вересня 1917 р.) 

Приймаючи запрошення на нараду російської демократії, Комітет Центральної Ради 

доручав своїм представникам обстоювати такі домагання: 

 1. Сформування однородного революційного і соціялістичного правительства, яке має 

одповідати перед демократією всіх народів Росії. 
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2. Передача всіх поміщицьких, монастирських та церковних земель, до установчих зборів 

в завідування земельних комітетів. 

3. Встановлення державного та краевого контролю над виробом та поділом товарів. 

4. Передача в завідування краєвих органів власти найважніших га-лузів промисловости. 

5. Оподаткування великого капіталу і майна та конфіскація воєнних прибутків на користь 

окремих країв та цілої держави. 

6. Признання за всіма націями нічим необмеженого самовизнання. 

7. Признання права, що кожна нація і край Росії, які того забажають, можуть скликати свої 

національно-краеві, суверенні (що мають незалежне од нікого право встановляти свій лад і 

видавати закони) -установчі збори. 

8. Передача всій власти на Україні в руки Української Центральної Ради і її генерального 

секретаріяту, складеного на основі статуту Центральної Ради з дня 16 іюля сього року. 

9. Обявлення, що таємні дипломатичні договори з другими державами недійсні. 

10. Зроблення рішучих заходів до заключения миру і предложения союзникам одкрить 

переговори про мир. 

 11. Негайного скасовання смертної кари. 

12. Розпуска Державної Думи та Ради. 

3. Скликання установчих зборів в назначений час без дальшого одкладування. 

 

 

Відозва крайового комітету охорони революції в Україні  

Громадяни України! 

На вулицях Петрограда йде боротьба між Тимчасовим правительством та Петроградською 

радою робітничих та солдатських депутатів. 

Вороги революції та волі народної можуть скористуватися цією боротьбою для того, щоб 

повернути старий царський лад та вкинути народ у неволю. 

В цей грізний час вся революційна демократія, робітництво, селянство та військо 

неодмінно повинні згуртувати свої сили для того, щоб зберегти спокій та добрий лад на 

Україні. 

Зважаючи на це, Українська Центральна рада утворила 25 жовтня (октября) Крайовий 

комітет по охороні революції, котрому й доручила усякими засобами, разом з Генеральним 

секретаріатом Ради, боротися з ворогами революції, зберегти спокій в краю та боронити всі 

завоювання революції. 

До Крайового комітету по охороні революції Українська Центральна рада, пославши своїх 

представників, закликала слідуючі революційні організації і партії: 
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1. Український Військовий генеральний комітет; 

2. Українську Раду військових депутатів; 

3. Раду солдатських депутатів Київської округи; 

4. Головний комітет доріг України; 

5. Українську соціал-демократичну робітничу партію; 

6. Українську партію соціалістів-революціонерів; 

7. Російську соціал-демократичну робітничу партію (більшовиків); 

8. Російську соціал-демократичну робітничу партію (меншовиків); 

9. Російську партію соціалістів-революціонерів; 

10. «Бунд»; 

11. Єврейську об’єднану соціалістичну робітничу партію 

12. Ради солдатських і робітничих депутатів Києва, Харкова, Катеринослава і Одеси. 

Крайовий комітет по охороні революції оповіщає всіх громадян України, що всі 

громадські, військові тилові власті, а також і всі організації революційної демократії мусять 

твердо і неуклінно виконувати всі його накази і приписи. 

Комітет заявляє, що він не допустить ніяких виступів проти інтересів революції, що всі 

такі ворожі революції виступи Комітет буде рішуче подавляти всякими способами, навіть 

озброєною силою, котра стоїть під орудою Комітету. 

Власть Комітету, котрий об'єднує всі органи революційної демократії, всі революційні 

соціалістичні партії нашого краю як українські, так і неукраїнські, поширена на всю Україну, на 

всі дев'ять губерній ‒ Київську, Волинську, Полтавську, Чернігівську, Харківську, Херсонську, 

Катеринославську і Таврійську 

Крайовий комітет по охороні революції закликає всю людність до спокою, а всі 

революційні і демократичні організації об'єднатися в місцеві комітети для охорони революції 

під проводом Крайового комітету. 

Громадяни України! 

До спокою, праці і дружної оборони революції вас кличе Крайовий комітет. 

Крайовий комітет по охороні революції на  

Україні при Українській Центральній раді. 

 

 



28 

 

Звернення Генерального Секретаріату «до всіх громадян України» 

(27 жовтня 1917 р.) 

До всіх громадян України 

В Петрограді зчинилися криваві події, що загрожують погубити здобутки революції. 

Частина населення Петрограда, за проводом більшовиків, повстала озброєна проти 

Тимчасового правительства і хоче накинути свою волю всій Російській Республіці. 

Генеральний секретаріат України як вища крайова влада, створена Українською 

Центральною радою і стверджена Тимчасовим правительством, закликає населення України до 

спокою. Разом зі всіма революційними силами України Генеральний секретаріат буде рішуче 

боротись зі всякими спробами підтримувати петроградське повстання. 

Громадяни України! Виявіть себе вірними оборонцями волі і ворогами анархії, яка може 

віддалити Всеросійські та Українські Установчі збори і привести до загину рідний край. 

 

Генеральний секретаріат України 

 

 

Третій Універсал Української Центральної Ради 

Народе Український і всі народи України! 

Тяжка і трудна година впала на землю Республіки Російської. На півночі в столицях іде 

межиусобна і крівава боротьба. Центрального Правительства нема і по державі шириться 

безвластя, безлад і руїна. 

Наш край так само в небезпеці. Без власти дужої, єдиної, народньої Вкраїна теж може 

впасти в безодню усобиці, різні, занепаду. 

Народе Український! Ти, разом з братніми народами України, поставив нас берегти права, 

здобуті боротьбою, творити лад і будувати все життя на нашій землі, і ми, Українська 

Центральна Рада, твоєю волею, в ім'я творення ладу в нашій країні, в ім'я рятування всеї Росії, 

оповіщаємо: 

Однині Україна стає Українською Народньою. Республікою. 

Не одділяючись від Республіки Російської і зберігаючи єдність Я, ми твердо станемо на 

нашій землі, щоб силами нашими помогти всій Росії, щоб уся Республіка Російська стала 

федерацією рівних і вільних народів. 

До Установчих Зборів України вся власть творити лад на землях наших, давати закони і 

правити належить нам, Українській Центральній Раді, і нашому правительству — 

Генеральному Секретаріатові України. 
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Маючи силу і власть на рідній землі, ми тою силою і властю станемо на сторожі прав і 

революції не тільки нашої землі, але і всеї Росії. 

Отож оповідаємо: 

До території Народньої Української Республіки належать землі, заселені у більшосте 

Українцями: Київщина, Поділля, Волинь, Чернігівщина, Полтавщина, Харківщина, 

Катеринославщина, Херсонщина, Таврія (без Криму). Остаточне визначення границь 

Української Народньої Республіки, як щодо прилучення частин Курщини, Холмщини, 

Вороніжчини, так і сумежних губерній і областей, де більшість населення українська, має бути 

встановлено по згоді організованої волі народів. 

Всіх же громадян сих земель оповіщаємо: 

Однині на території Української Народньої Республіки існуюче право власносте на землі 

поміщицькі та инші землі нетрудових хазяйств сільськогосподарського значіння, а також на 

удільні, монастирські, кабінетські та церковні землі — касується. 

Признаючи, що землі ті єсть власність всього трудового народу і мають перейти до нього 

без викупу, Українська Центральна Рада доручає Генеральному Секретареві по Земельних 

Справах негайно виробити закон про те, як порядкувати земельним комітетам, обраним 

народом, тими землями до Українських Установчих Зборів. 

Праця робітників в Українській, Народній Республіці має бути негайно упорядкована. А 

зараз оповіщаємо: на території Народньої Республіки України з сього дня встановлюється по 

всіх підприємствах вісім годин праці. 

Тяжкий і грізний час, який перебуває вся Росія, а з нею і наша Україна, вимагає доброго 

упорядкування виробництва, рівномірного розпреділення продуктів споживання і кращої 

організації праці, і через те приписуємо Генеральному Секретарству Праці від сього дня разом з 

представництвом від робітництва встановити державну контролю над продукцією України 

пильнуючи інтересів як України, так і цілої Росії. 

Четвертий рік на фронтах ллється кров і гинуть марно сили всіх народів світу. Волею і 

іменем Української Республіки ми, Українська Центральна Рада, станемо твердо на тому, щоб 

мир було встановлено якнайшвидше. Для того ми вживемо рішучих заходів, щоб через 

Центральне Правительство примусити і спільників, і ворогів негайно розпочати мирні 

переговори. 

Так само будемо дбати, щоб на мирному конгресі права народу українського в Росії і поза 

Росією не було в замиренню порушено. Але до миру кожен громадянин Республіки України, 

разом З громадянами усіх народів Російської Республіки, повинен стояти твердо на своїх 

позиціях, як на фронті, так і в тилу. 
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Останніми часами ясні здобутки революції було затемнено відновленою карою на смерть. 

Оповіщаємо: 

Однині на землі Республіки Української смертна кара касується. 

Всім ув'язненим і затриманим за політичні виступи, зроблені до сього дня, як уже 

засудженим, так і незасудженим, а також і тим, хто ще до відповідальносте не потягнений, 

дається повна амністія. Про се негайно буде виданий закон. Суд на Україні повинен бути 

справедливий, відповідний духові народу. З тою метою приписуємо Генеральному 

Секретарству Судових Справ зробити всі заходи упорядкувати судівництво і привести його до 

згоди з правними поняттями народу. 

Генеральному Секретарству Внутрішніх Справ приписуємо: 

Вжити всіх заходів до закріплення і поширення прав місцевого самоврядування, що 

являються органами вищої адміністративної влади на місцях, і до встановлення найтіснішого 

зв'язку і співробітництва його з органами революційної демократи, що має бути найкращою 

основою вільного демократичного життя. 

Так само в Українській Народній Республіці має бути забезпечено всі свободи, здобуті 

всеросійською революцією: свободу слова, друку віри зібрань, союзів, страйків, 

недоторканости особи і мешкання, право і можливість уживання місцевих мов в зносинах в 

усіма установами. 

Український народ, що сам довгі літа боровся за свою національну волю і нині її 

здобувши, буде твердо охороняти волю національного розвитку народностей, на Україні 

сущих, тому оповіщаємо: що народам великоруському, єврейському, польському та иншим на 

Україні признаємо національно-персональну автономію для забезпечення їм права і свободи 

самоврядування в справах їх національного життя, та доручаємо нашому Генеральному 

Секретарству Національних Справ дати нам в найближчому часі законопроект про 

національно-персональну автономію. 

Справа продовольча є корінь державної сили в сей тяжкий і відповідальний час. 

Українська Народня Республіка повинна напружити всі свої сили і рятувати як себе, так і фронт 

і ті частини Російської Республіки, які потребують нашої допомоги. 

Громадяне! Іменем Народньої Української Республіки в Федеративній Росії ми, 

Українська Центральна Рада, кличемо всіх до рішучої боротьби з усяким безладдям і 

руїнництвом та до дружнього великого будівництва нових державних форм, які дадуть великій 

і знеможиій Распубліці Росії здоров'я, силу і нову будучність. Вироблення тих форм має бути 

проведено на Українських і Всеросійських Установчих Зборах. 

Днем виборів до Українських Установчих Зборів призначено 27 грудня (декабря) 1917 

року, а днем скликання їх ‒ 9 січня (января) 1918 року. 
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Про порядок скликання Українських Установчих Зборів негайно видано буде закон. 

 

Українська Центральна Рада У Києві. 7 листопаду року 1917 

 

 

* Документ поданий мовою оригіналу з правописом діючим на момент ухвалення цього 

документа. 

 

 

Тлумачення Генерального Секретаріату  

III Універсалу Української Центральної Ради (12 листопада 1917 р.) 

Офіційне пояснення 

До Генерального Секретаріату надходять запитання про те, як треба розуміти ті або інші 

думки останнього Універсалу про Земельну справу. 

 Оберігаючи все народне хозяйство: машини, ліси, будинки, лани, скот і інше, дбаючи про 

порядок на Україні, Універсал не дозволяє ніяких самочинних захватів земель і всякого добра, 

порубки лісів тощо, бо такі захвати і порубки неминуче зруйнують відтепер вже всенародне 

багатство, та викличують розруху та сварки в краю і серед селянства. 

...Цілком виразно в Універсалі зазначено, що право власності скасовується тільки на землі 

нетрудових господарств, які б вони не були: чи то селянські, чи то козачі, чи якісь інші, 

остаються у власності теперішніх хазяйнів. 

..Право власності на землі, які належать містам, містечкам і селам, або находяться під 

дачами, садибами, огородами, садами, під спробними полями і станціями, а також під 

копальнями, каменоломнями, заводами, фабриками і таке інше - Універсалом не касуються. 

Взагалі Універсал не тільки не дає права розпоряджатися самовільно землями, 

сільськогосподарським реманентом, кіньми і т. п., а призначаючи його добром всенародним 

передає під догляд і в розпорядження Повітовим та Губернським Земельним Комітетам при 

допомозі Комітетів волосних. 

 

Київ. 12.XI. 1917 р. 
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Маніфест Раднаркому радянської Росії до українського народу з 

ультимативними вимогами до Української Центральної Ради  

(5 грудня 1917 р.) 

Исходя из интересов единства и братского союза рабочих и трудящихся, эксплуатируемых 

масс в борьбе за социализм, исходя из признания этих принципов многочисленными 

решениями органов революционной демократии, Советов, и особенно II Всероссийского съезда 

Советов, социалистическое правительство России, Совет Народных Комиссаров, еще раз 

подтверждает право на самоопределение за всеми нациями, которые угнетались царизмом и 

великорусской буржуазией, вплоть до права этих наций отделиться от России. 

Поэтому мы, Совет Народных Комиссаров, признаем народную Украинскую республику, 

ее право совершенно отделиться от России или вступить в договор с Российской республикой о 

федеративных и тому подобных взаимоотношениях между ними. 

Все, что касается национальных прав и национальной независимости украинского народа, 

признается нами, Советом Народных Комиссаров, тотчас же, без ограничений и безусловно. 

Против финляндской буржуазной республики, которая остается пока буржуазной, мы не 

сделали ни одного шага в смысле ограничения национальных прав и национальной 

независимости финского народа, и не сделаем никаких шагов, ограничивающих национальную 

независимость какой бы то ни было нации из числа входивших и желающих входить в состав 

Российской республики. 

Мы обвиняем Раду в том, что, прикрываясь национальными фразами, она ведет 

двусмысленную буржуазную политику, которая давно уже выражается в непризнании Радой 

Советов и Советской власти на Украине (между прочим, Рада отказалась созвать, по 

требованию Советов Украины, краевой съезд украинских Советов немедленно). 

Эта двусмысленная политика, лишающая нас возможности признать Раду, как 

полномочного представителя трудящихся и эксплуатируемых масс Украинской республики, 

довела Раду в самое последнее время до шагов, означающих уничтожение всякой возможности 

соглашения. 

Такими шагами явились, во-первых, дезорганизация фронта. 

Рада перемещает и отзывает односторонними приказами украинские части с фронта, 

разрушая таким образом единый общий фронт до размежевания, осуществимого лишь путем 

организованного соглашения правительства обеих республик. 

Во-вторых, Рада приступила к разоружению советских войск, находящихся на Украине. 

В-третьих, Рада оказывает поддержку кадетски-калединскому заговору и восстанию 

против Советской власти. Ссылаясь заведомо ложно на автономные будто бы права «Дона и 
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Кубани», прикрывая этим кале-динские контрреволюционные выступления, идущие вразрез с 

интересами и требованиями громадного большинства трудового казачества, Рада пропускает 

через свою территорию войска к Каледину, отказываясь пропускать войска против Каледина. 

Становясь на этот путь неслыханной измены революции, на путь поддержки злейших 

врагов как национальной независимости народов России, так и Советской власти, врагов 

трудящейся и эксплуатируемой массы, кадетов и калединцев, Рада вынудила бы нас объявить, 

без всяких колебаний, войну ей, даже если бы она была уже вполне формально признанным и 

бесспорным органом высшей государственной власти, независимой буржуазной республики 

украинской. 

В настоящее же время, ввиду всех вышеизложенных обстоятельств, Совет Народных 

Комиссаров ставит Раде, пред лицом народов Украинской и Российской республик, следующие 

вопросы: 

1. Обязуется ли Рада отказаться от попыток дезорганизации общего фронта? 

2. Обязуется ли Рада не пропускать впредь без согласия верховного главнокомандующего 

никаких воинских частей, направляющихся на Дон, Урал или в другие места? 

3. Обязуется ли Рада оказывать содействие революционным войскам в деле их борьбы с 

контрреволюционным кадетски-калединским восстанием? 

4. Обязуется ли Рада прекратить все свои попытки разоружения советских полков и 

рабочей Красной гвардии на Украине и возвратить немедленно оружие тем, у кого оно было 

отнято? 

В случае неполучения удовлетворительного ответа на эти вопросы в течение 48 часов, 

Совет Народных Комиссаров будет считать Раду в состоянии войны против Советской власти в 

России и на Украине. 

 

Председатель Совета Народных Комиссаров В. УЛЬЯНОВ (ЛЕНИН). 

Народный Комиссар по иностранным делам Л. ТРОЦКИЙ. 

 

 

Відповідь Генерального Секретаріату на маніфест з ультимативними 

вимогами Раднаркому радянської Росії (5 грудня 1917 р.) 

Відповідь Генерального секретаріату на заяву більшовиків 

У відповідь на декларацію «Совета народних комиссаров» Великороси Генеральний 

секретаріат Народної Української Республіки цим заявляє: 

Генеральний секретаріат в заяві народних комісарів про те, що вони визнають Українську 

Республіку, вбачає нещирість або ж суперечність самим собі. Неможливо одночасно визнавати 
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право на самовизначення «аж до відокремлення» і в той же час робити грубий замах на це 

право, накидаючи свої форми політичного ладу державі, яка самовизначилась, як це робить 

«Совет народних комиссаров» Великороси щодо Народної Української Республіки. 

Генеральний секретаріат рішуче одкидає всякі намагання народних комісарів вмішуватись 

в справу упорядкування державного й політичного життя в Народній Українській Республіці. 

Претензії народних комісарів на керування українською демократією тим менше можуть мати 

яке-небудь виправдання, що ті форми політичного правління, які накидають Україні, дали на 

території самих народних комісарів такі наслідки, що цілком не викликають заздрості. 

Поки в Великороси розвивається анархія, економічні, політичні та господарчі розрухи, 

поки там панує груба сваволя та нищення всіх свобод, які одвоювала у царизму революція. 

Генеральний секретаріат не визнає потрібним повторювати цю сумну спробу на території 

українського народу. 

Українська демократія в особі українських рад солдатських, робітничих й селянських 

депутатів, які зорганізувались в законодавчому органі ‒ Центральній раді ‒ та в уряді її ‒ 

Генеральному секретаріаті, цілком задоволена як складом цих органів, так і переведенням в 

життя її волі. 

Центральною радою незадоволені великоросійські елементи чорносотенного, кадетського 

й більшовицького напрямків, які, певно, більше хотіли б другого національного складу Ради. 

Але Генеральний секретаріат дає повну можливість зазначеним елементам виїхати з території 

України до Великороси, де їхнє національне почуття буде задоволене. 

Маючи це на меті, українські солдати роззброїли анархічно настроєних великоросійських 

солдатів, які робили змови проти влади українського народу й загрожували внести в життя 

України криваву братовбивчу війну, анархію і всю ту розбещеність, яка панує на території 

народних комісарів. Солдати ці одержали можливість безборонно виїхати в межі власної 

держави. Відціля випливають другі відповіді на запитання «Совета народных комиссаров». 

Єдність фронту визнає і Генеральний секретаріат Української Народної Республіки. Але 

після того як «Совет народних комиссаров» Великоросії розруйнував цей фронт, додавши в 

нього повну дезорганізацію, після того як більшовицькі части[ни] кидають позиції й оголяють 

фронт, Генеральний секретаріат не вважає можливим тільки силами українських частин 

охороняти всю величезну лінію фронту. Тому-то він одкликав з Північного і Західного фронтів 

українське військо на Український фронт (об'єднавши в теперішній час Південно-Західний й 

Румунський фронти). 

Робиться це задля врятування хоча би однієї частини фронту, і од цього завдання 

Генеральний секретаріат не одступить ні перед якими перешкодами. 
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В ім’я ж дійсного заховання і зміцнення єдності фронту, настільки потрібної для 

успішного досягнення загального миру, Генеральний секретаріат пропонує «Совету народних 

комиссаров» припинити ворожу діяльність проти українських частин, які є зараз поза межами 

Української Республіки, і не заважати Генеральному секретаріату в його роботі по приведенню 

в порядок розруйнованих діяльністю великоросійських частин української армії, потрібної для 

оборони як України, так і всієї Росії. 

Що ж до другого питання про пропуск військових частин через територію Народної 

Української Республіки, то Генеральний секретаріат займає цілком певну позицію: він визнає 

право на самовизначенння кожної національності або країни аж до відокремлення. 

Тому накидати Великоросії, Дону, Уралу, Сибіру, Бессарабії або кому другому свого 

розуміння політичного управління Генеральний секретаріат не вважає логічним і можливим. 

Тим більш не вважає правильним допомагати одній країні накидать другій її розуміння. 

Генеральний секретаріат вважає необхідним сформування центральної влади всієї Російської 

Республіки. Але для цього він пропонує другі методи, ніж ті, які вживає «Совет народных 

комиссаров». А саме: 1) охоча згода всіх країн і народів Великоросії, Сибіру, Кавказу, Кубані, 

Дону, Криму й др. на таких умовах: а) уряд мусить бути однорідно-соціалістичним ‒ від 

більшовиків до народних соціалістів; б) мусить бути федералістичним. 

Тільки такий уряд має право розв'язувати питання миру всієї Росії. І, нарешті, щодо 

четвертого питання, чи буде Рада роззброювати неукраїнські полки, Генеральний секретаріат 

заявляє, що на території Української Народної Республіки влада належить демократії України. 

Всякі замахи озброєною силою на цю владу будуть придушуватись тою ж силою. Через те 

Генеральний секретаріат, для того щоб уникнути братоубивчої війни, пропонує «Совету 

народных комиссаров» відкликати більшовицькі полки з України. Генеральний секретаріат 

ніяких перешкод до виходу їх чинити не буде. Так само «Совет народных комиссаров» мусить 

дати можливість українським частинам безборонне проїхати Великоросії й з фронтів на 

Україну. 

Стан війни між двома державами Російської Республіки Генеральний секретаріат вважає 

смертоносним для діла революції й для перемоги інтересів робітників та селян. Генеральний 

секретаріат всіма способами уникає кривавих засобів розв'язання політичних та державних 

питань. Але, коли народні комісарі Великоросії, беручи на себе всі наслідки майбутнього лиха 

братовбивчої війні, винудять Генеральний секретаріат прийняти їх визов, то Генеральний 

секретаріат цілком певен в тому, що українські солдати, робітники й селяни, обороняючи свої 

права й свій край, дадуть належну відповідь народним комісарам, що здіймають руку 

великоросійських солдатів на їх братів українців. 

Голова Генерального секретаріату, секретар справ внутрішніх В. Винниченко 
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Генеральний секретар міжнаціональних справ О. Шульгін. 

 

 

Нота Генерального Секретаріату урядам республік,  

утворених на території Росії  (5 грудня 1917 р.) 

Правительство Української Народної Республіки - Генеральний Секретаріат - розіслало 25 

листопада всім правительствам новоутворених республік Росії, а саме: правительству Південно-

Східного Союзу, правительству автономного Сибіру, крайовому Закавказькому комітетові, 

правительству автономного Криму, Білоруській Центральній раді, правительству автономної 

Молдавії та іншим, а також і Народній раді в Петербурзі, свою ноту з запрошенням утворити на 

засаді федералізму однорідно-соціалістичне Правительство. 

Тепер, коли цілком виразно і певно вияснилась неможливість справної роботи Установчих 

зборів при відсутності загальновизнаної всеросійської власті, котра б порядкувала правомірно, 

установлення правительства, яке б спиралося на авторитет республік, що тепер утворюються, а 

також і на всю соціалістичну демократію Росії, є конечним. Тим часом аж досі Генеральний 

секретаріат не одержав відповіді на свою ноту ані від Народної ради, ані від крайових 

правительств. 

Єдиним винятком є Донське військове Правительство, котре через своїх представників 

заявило, що воно згоджується на запрошення Генерального секретаріату і на сформування 

однорідного соціалістичного правительства, утвореного притім на федеративних засадах. 

Вітаючи таку заяву та обчислюючи потребу вести переговори по можливості спішно, 

Генеральний секретаріат примушений для того цілою низкою фактів, які мали місце в різних 

краях Росії, в той же час вважає конче потрібним вперед звернути увагу на ті основи будучої 

федеративної держави Російської, котрі український народ вважає обов'язковими для всіх 

частин Федеративної Росії. 

До таких загальнодержавних підвалин Генеральний секретаріат зачислює: 

республіканський та справді демократичний політичний устрій кожної держави Росії, свобода 

особи, сумління, слова, друку, зборів, страйків, незайманість оселі та ін. 

Одночасно Генеральний секретаріат стоїть на засаді цілковитого взаємного невтручання в 

політичне життя федеруючих республік, оскільки вони не виходять за межі вищезазначених 

підвалин. Через це Правительство Української Народної Республіки вважає злочинними спроби 

зламати право на внутрішню незалежність кожної республіки Росії. 

Генеральний секретаріат рішуче боротиметься в тому разі, коли б проти прав Української 

Республіки робилися які замахи, а також обіцяє свою піддержку проти узурпаторів прав усім 

щиро демократичним і вільним республікам Росії. 
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Коли таке розуміння підвалин федеративного устрою поділяється всіма республіками, 

коли і там можливі умови, що цілком допускають негайне переведення в життя згаданих 

політичних свобод, то Генеральний секретаріат не бачить ніяких реальних завад для діяльного 

формування разом зі всіма республіками Росії нового федеративного правительства, маючи на 

оці в найближчу чергу утворення сприятливих для праці Установчих зборів умов, а також для 

найскорішого переведення в життя загальноєвропейського демократичного миру. 

 

Підписали: голова Генерального секретаріату В. Винниченко 

Генеральний секретар міжнаціональних справ О. Шульгін 

Заступник генерального писаря Ів. Мірний 

 

 

Закон «Про порядок видання законів» (8 грудня 1917 р.) 

І. 

До сформування Федеративної Російської Республіки і утворення її конституції, виключне 

і неподільне право видавати закони для Української Народної Республіки належить Українській 

Центральній Раді. 

II. 

1) Всі закони і постанови, які мали силу на території Української Народної Республіки до 

27 жовтня 1917 p., оскільки вони не змінені і не скасовані Універсалами, законами і 

постановами Української Центральної Ради, мають силу і надалі, як закони і постанови 

Української Народної Республіки. 

2) Право видавати розпорядження в обсягу урядування, на основі законів, належить 

Генеральним Секретарям Української Народної Республіки. 

3) До видання таких розпоряджень зостаються в силі розпорядження Російського 

Правительства, які були видані до 27 жовтня 1917 p., оскільки вони не змінені або не скасовані 

Українською Центральною Радою та Генеральним Секретаріатом. 

III. 

1) До прийдучих змін законодавчим порядком полишаються в силі і всі державні уряди, і 

установи, які зостаються на території Української Народної Республіки по день 7 листопада 

1917 року з дотеперішнім їх ділокругом, урядженням і штатами, яко уряди і установи 

Української Народної Республіки. 

 2) Це положення тим часом, до погодження з іншими частинами Російської Федерації, 

має стійність і для урядів, і установ, які обіймають тільки почасти територію У.Н.Р., і тільки в 

тій мірі, в якій їх діяльність поширюється на українську територію. 
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3) Всі особи, які займали посади державної служби по день 7 падолисту 1917 р. на 

території У.Н.Р., чи то за призначенням російського Правительства, чи то за обранням органами 

самоврядування, зостаються на своїх урядах, без особливих прохань чи заяв. 

 

Заступник Голови Укр.Ц.Ради Мик. Шраг 

Секретар А. Постоловський 

Ствердив: За Генерального Писаря України Ів. Мирний 

 

 

Закон «Про Головну скарбницю і Держбанк УНР» (9 грудня 1917 p.) 

І. 

1. Всі державні податки і прибутки, які на підставі існуючих законів збираються на 

території Української Народньої Республіки, визнаються прибутком державного скарбу 

Української Народньої Республіки. 

II. 

1. Для приняття і переховування прибутку державного скарбу і од-пуску сум на державні 

видатки закласти Головну Скарбницю Української Народньої Республіки. 

2. Всі істнуючі на території України губерніяльні і повітові казначейства стають 

скарбницями Української Народньої Республіки. 

3. Обов'язки Головної Скарбниці, до видання особливого Статуту і штатів цієї Скарбниці, 

доручити виконувати Київській Скарбниці. 

4. Доручити Генеральному Секретареві Фінансів виробити і внести на ухвалу Ради Статут 

і Штати Головної Скарбниці Української Народньої Республіки. 

III. 

1. ―Кієвськую Контору Государственнаго Банка‖ перетворити в Українській Державний 

Банк, який має тимчасово керуватися уставом Государственнаго Банка (т. П, ч. 2 Св. зак. Рос. 

Имп.) - Цей же Банк має взяти на себе тимчасово всі функції Київської Контори Українського 

Державного Банку. 

2. Усі місцеві установи Государственнаго Банка на території Української Народньої 

Республіки стають відділами Українського Державного Банку. 

IV. 

1. Відділи ―Государственнаго Дворянскаго Земельнаго Банка‖ та ―Крестьянскаго 

Поземельнаго Банка‖ на території Української Народної Республіки скасувати, а служачих 

лишити за штатом у звичайному порядкові. 
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 2. Ліквідацію зазначених банків доручити Генеральному Секретарству фінансів в 

порозумінні з Генеральним Секретарством Земельних Справ. 

V. 

1. Цукрову монополію, що заведена з 1-го листопада 1917 року на підставі закону з 14 

вересня 1917 року визнати на території Української Народньої Республіки виключним правом 

Державного Скарбу Української Народньої Республіки. 

 

З оригіналом протоколу згідно 

Тов. Голови Української Центральної Ради А. Ніковський  

Секретарь Української Центральної Ради А. Постоловський 

Ствердив в.о. Генерального Писаря Ів. Мірний 

 

 

Закон «Про випуск державних кредитових білетів УНР» (6 січня 1918 р.) 

1. Кредитові білети У.Н.Р. випускаються Державним Банком У.Н.Р. в розмірі строго 

обмеженому дійсними потребами грошового обміну під забезпечення тимчасово, до утворення 

золотого фонду, майном Республіки: нетрями, лісами, залізницями і прибутками У.Н.Р. від 

монополій, після одержання на відповідну суму зобов'язань Державної Скарбниці Республіки. 

2. Розмір випуску кредитових білетів не повинен ні в якому разі перевищувати половини 

річної суми прибутків від монополій. 

3. Випуски кредитових білетів можуть бути зроблені лише законодатним шляхом. 

4. Кредитові білети У.Н.Р. випускаються в карбованцях, причому один карбованець 

містить 17,424 долі щирого золота і ділиться на 200 шагів. 

5. Українські кредитові білети ходять нарівні з золотою монетою, являються законним 

сплатним засобом і обов'язково повинні прийматися при всіх оплатах. 

6. Російські кредитові білети ходять на попередніх підставах. 

7. Розмін і обмін українських кредитових білетів на російські і навпаки, російських на 

українські, обов'язковий для всіх осіб, місць і установ без якого-небудь комісіонного за розмін і 

обмін винагородження. 

8. Обмін українських кредитових білетів одної вартості на другу, а також ветхих білетів на 

нові проводиться в установах Українського Державного Банку і Скарбницях. 

9. Одночасно з випуском в народний обмін кредитових білетів належить оголошувати про 

прикмети їх неплатности в разі їх попсування. 
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10. За фальшування українських кредитових білетів винуваті караються позбавленням 

прав і каторгою. 

11. Генеральному Секретарю фінансів надається право виробити зразки кредитових 

білетів У. Н .Р. і опис їх оголосити до загальної відомосте. 

 

Заступник Голови Української Центральної Ради Мих. Шраг 

Секретар Української Ц. Ради А. Постоловський  

Ствердив в.о. Генерального Писаря Ів. Мірний 

 

 

Закон про правонаступництво (25 листопада 1917 р.) 

І. 

До сформування Федеративної Російської Республіки і утворення її конституції виключне 

і неподільне право видавати закони для Української Народної Республіки належить - 

Українській Центральній Раді. 

II. 

1. Всі закони і постанови, які мали силу на території Української Народньої Республіки до 

27 жовтня 1917 року, оскільки вони не змінені і не скасовані Універсалами, законами і 

постановами Української Центральної Ради, мають силу і надалі, яко закони і постанови 

Української Народньої Республіки. 

 2. Право видавати роспорядження в обсягу урядування, на основі законів, належить 

Генеральним Секретарям Української Народньої Республіки. 

До видання таких роспоряджень, зостаються в силі роспорядження Російського 

Правительства, які були видані до 27 жовтня 1917 року, оскільки вони вже не змінені або не 

скасовані Українською Центральною Радою та Генеральним Секретарством. 

III. 

1. До прийдучих змін законодавчим порядком полишаються в силі і всі державні уряди і 

установи, які зоставалися на території Української Народньої Республіки по день 7-го 

листопаду 1917 року з дотеперішнім їх ділокругом, урядженням і штатами, яко уряди і установи 

Української Народньої Республіки. 

2. Це положення, тим часом, до погодження з иншими частинами І Російської Адорації, 

має стійність і до урядів і установ, які обімають тільки почасти територію Української 

Народньої Республіки і тільки в тій мірі, в якій їх діяльність поширюється на Українську 

територію. 
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3. Всі особи, які займали посади державної служби по день 7-го листопаду 1917 року на 

території Української Народньої Республіки, чи то за призначенням Російського Правительства 

чи то за обранням органами самоврядування, зостаються на своїх урядах, без особдивих 

прохань чи заяв. 

 

З орігіналом протоколу згідно: 

Заст. Голови Української Центральної Ради Мик. Шраг 

Секретарь А. Постоловський 

Ствердив: За Генерального Писаря України Ів. Мірний 

 

 

Закон про утворення Генерального Суду (2 грудня 1917 р.) 

Поки буде заложений Генеральний Суд Української Народньої Республіки на основі її 

конституції, яка буде ухвалена Українськими Установчими Зборами, Українська Центральна 

Рада ухвалила утворити Генеральний Суд на таких основах. 

 1. Генеральний Суд складається в трьох департаментів -цивільного, карного і 

адміністративного і виконує на цілій території України всі функції, належні досі 

Правительствующему Сенатові в справах судових і в справах нагляду над судовими установами 

і особами судового відомства також тимчасового, до розв'язання питання про скасування всіх 

особливих судів, виконує функції Головного Воєнного Суду щодо справ, вирішених на 

території України. 

2. Генеральний Суд находиться в Київі. 

3. Члени Генерального Суду мають звання Генеральних Суддів. Вони вибираються 

Центральною Радою на внесення Генерального Секретаріату на час, поки буде заложений 

Генеральний Суд на основі конституції і в протязі сього часу мають права, зазначені в арт. 243 

Учрежденія Судових Установленій. 

4. Провід в росправі Генерального Суду доручається даним складом присутносте одному з 

присутних Генеральних Суддів. 

5. Провід над канцелярією роспорядною, господарською частиною Генерального Суду 

доручається одному з Генеральних Суддів по обранню Генерального Секретаря справ судових. 

6. При Генеральному Судді утворюється Прокураторія. Одному з Прокураторів 

Генеральний Секретар справ судових надає звання Старшого і доручає провід над 

Прокураторією. 
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7. Від дня проголошення Генеральним Судом про початок своєї діяльносте всі Судові 

установи на теріторїї України повинні подавати Генеральному Судові всі справи, які до того 

дня мали подаватися до Правительствующего Сенату. 

8. Генеральний Суд негайно по утворенню його персонального складу виробляє і подає на 

затвердження Центральній Раді через Генерального Секретаря справ судових свій докладний 

реглямент. Поки буде затверджений Реглямент, Генеральний Суд в своїй чинности 

пристосовується до законів, нормуючих чинність Правительствующего Сенату, і координує їх з 

нинішним законом про утворення Генерального Суду і ухвалами законодавчого органу 

України. 

Реглямент Прокураторїї Генерального Суду виробляється нею і затверджується 

Генеральним Секретарем справ судових. 

9. Декрети Правительствующего Сенату в справах, повсталих на території України і 

поданих йому до дня проголошення Генеральним Судом своєї діяльности, визначається 

Українською Народньою Республикою за правосильні і обов'язкові для Судових Установ 

України. 

 

З оригіналом протоколу згідно: 

Заст. Голови Української Центральної Ради Мик. Шраг 

Секретар Центральної Ради А. Постоловський 

Ствердив: За Генерального Писаря України Ів. Мірний 

 

 

Четвертий Універсал Української Центральної Ради 

Народе України! 

Твоєю силою, волею, словом стала на землі Українській Вільна Народна Республіка. 

Справдилась колишня давня мрія батьків Твоїх, борців за вольности і права трудящих. Але в 

тяжку годину відродилась воля України. Чотири роки лютої війни знесилили наш Край і 

людність, фабрики товарів не виробляють, заводи спиняються, залізниці розхитані, гроші в ціні 

падають, хліба зменшилося, наступає голод. По краю розплодились юрби грабіжників і злодіїв, 

особливо коли посунуло з фронту військо, зчинивши кріваву різню, заколот і руїну на нашій 

Землі. Через все це не могли відбутися вибори в Українські Установчі Збори в приписаний 

нашим попереднім Універсалом час, і сі Збори, призначені на нинішний день, не могли 

відбутись, щоб прийняти з наших рук нашу тимчасову найвищу революційну владу над 

Україною, установити лад в Народній Республіці нашій і організувати нове Правительство. А 

тим часом Петроградське Правительство Народніх Комісарів, щоб повернути під свою власть 
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Вільну Українську Республіку, оповістило війну Україні і насилає на наші землі свої війська 

красногвардій-ців, большевиків, які грабують хліб наших селян і без всякої платні вивозять 

його в Росію, не жаліючи навіть зерна, наготовленого на засів, вбивають неповинних людей і 

сіють скрізь безладдя, злодіяцтво, безчинство. 

Ми, Українська Центральна Рада, зробили все, щоб не допустити сеї братовбивчої війни 

двох сусідніх народів, але Петреградське Правительство не пішло нам назустріч і веде далі 

кріваву боротьбу з нашим Народом і Республікою; крім того, те саме Петроградське 

Правительство Народніх Комісарів починає затягати мир і кличе на нову війну, називаючи її до 

того ще священною. Знов поллється кров, знов нещасний трудовий народ повинен класти своє 

життя. 

Ми, Українська Центральна Рада, обрана з'їздами селян, робітників і салдатів України, на 

те пристати ніяк не можемо, ніяких війн піддержувати не будемо, бо Український Народ хоче 

миру, і мир демократичний повинен бути якнайшвидше. Але для того, щоб ні Руське 

Правительство, ні яке инше не ставали Україні на перешкоді установити той бажаний мир, для 

того, щоб вести свій Край до ладу, до творчої роботи, до скріплення революції та волі нашої, 

ми. Українська Центральна Рада, сповіщаємо всіх громадян України: однині Українська 

Народня Республіка стає самостійною, пі від кого незалежною Вільною Суверенною Державою 

Українського Народу. Зо всіма сусідніми державами, як-то: Росія, Польща, Австрія, Румунія, 

Туреччина та инші ми хочемо жити в згоді і приязні, але ні одна з них не може втручатися в 

життя Самостійної Української Республіки, ‒ власть у ній буде належати тільки Народові 

України, іменем якого, поки зберуться Українські Установчі Збори, будемо радити ми, 

Українська Центральна Рада, представниця робочого народу селян, робітників і солдатів, та 

наш виконавчий орган, який однині матиме назву «Ради Народніх Міністрів». 

Насамперед приписуємо Правительству Республіки нашої ‒ Раді Народніх Міністрів ‒ від 

сього дня вести розпочаті нею вже переговори про мир з Центральними Державами цілком 

самостійно і довести їх до кінця, незважаючи ні на які перешкоди з боку яких-небудь наших 

частин бувшої Російської імперії, і установити мир, щоб наш Край розпочав своє господарське 

життя в спокою і згоді. 

До так званих большевиків та инших напасників, що нищать та руйнують наш Край, 

приписуємо Правительству Української Народньої Республіки твердо і рішуче взятися до 

боротьби з ними, а всіх громадян нашої Республіки закликаємо, не жалуючи життя, боронити 

добробут і свободу. Наша Народня Українська Держава повинна бути вичищена од насланих з 

Петрограду насильників, які топчуть права Української Республіки. 

Незмірно тяжка війна, розпочата буржуазним правительством, тяжко змучила наш Народ, 

вже знищила наш Край, розбила господарство. Тепер тому мусить бути кінець; з тим, як армія 
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буде демобілізуватись, приписуємо одпускати деяких; після підтвердження мирових переговорів 

розпустити армію зовсім. Потім замість постійної армії завести народам міліцію, щоб військо 

наше служило охороною робочого народу, а не бажанням пануючих верств. 

Поруйновані війною і демобілізацією місцевості мають бути відновлені за поміччю і 

заходом нашого Державного Скарбу. Коли вояки наші повернуться додому, народні ради, 

волосні, повітові та городські думи мають бути перевибрані в час, який буде приписано, щоб і 

вояки наші мали в них голос, а тим часом встановити на місцях таку власть, до якої б мали 

довір’я і яка б опиралась на всі революційно-демократичні верстви народу. Правительство 

повинно закликати до співробітництва ради селянських, робітничих і солдатських депутатів, 

вибраних з місцевої людности. 

В справі земельній комісія, вибрана на останній сесії нашій, уже виробила закон про 

передачу землі трудовому народові без викупу, прийнявши за основу скасування власності і 

соціялізацію землі, згідно з нашою постановою на восьмій сесії. Закон сей буде розглянено за 

кілька день в повній Центральній Рада. 

Рада Народніх Міністрів вживе всіх заходів, щоб передача землі в руки трудящих ще до 

початку весняних робот через земельні комітети неодмінно відбулась. 

Ліси, води і всі багатства підземні, як добро Українського трудящого народу, переходить в 

порядкування Української Народньої Республіки. 

Війна також відібрала на себе всі трудові робочі сили нашої країни. Більшість заводів, 

фабрик, майстерень виробляли тільки те, що було потрібно для війни, і народ зостався зовсім 

без товарів. Тепер війні кінець. Отож приписуємо Раді Народніх Міністрів негайно приступити 

до переведення всіх заводів і фабрик на мирний стан, на вироблення продуктів, потрібних 

насамперед трудящим масам. 

Та сама війна наплодила сотні тисяч безробітних, а також і інвалідів. В Самостійній 

Народній Республіці України не повинен терпіти ні один трудящий чоловік. Правительство 

Республіки має підняти промисловість держави, має розпочати творчу роботу в усіх галузях, де 

всі безробітні могли б найти працю і прикласти свою силу і вжити всіх заходів до забезпечення 

скалічених та потерпівших від війни. 

За старого ладу торговці та ріжні посередники наживали з бідних пригноблених клясів 

величезні капітали. Однині Українська Народня Республіка бере в свої руки найважніші галузі 

торгівлі і весь доход з неї потратить на користь народу. За товарами, які будуть привозитись з-

за кордону і вивозитись за кордон, буде доглядати сама держава наша, щоб не було такої 

дорожнечі, яку терплять найбідніші кляси через спекулянтів. Правительству Республіки на 

виконання сього приписуємо зробити і представити на затвердження закон про це, а також про 
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монополію заліза, шкури, тютюну і инших продуктів і товарів, з яких найбільше бралося 

прибутків з робочих клясів на користь нетрудящих. 

Так само приписуємо встановити державно-народній контроль над всіми банками, які 

кредитами, позиками нетрудовим масам допомагали визискувати кляси трудові. Однині позикова 

поміч банків має даватися головним чином на піддержку трудового населення та розвиток 

народнього господарства Української Народньої Республіки, а не на спекуляцію та ріжні 

банкові експльоатації і визиск. 

На грунті безладдя, неспокою в житті та недостачі продуктів росте невдоволення серед 

деякої частини людности. Тим невдоволенням користуються ріжні темні сили і підбивають 

несвідомих людей до старих порядків. Сі темні сили хочуть знову повернути всі вільні народи 

під єдине царське ярмо Росії. Рада Народніх Міністрів повинна рішуче боротися з усіма 

контрреволюційними силами. А всякого, хто кликатиме до повстання проти Самостійної 

Української Народньої Республіки, до повороту старого ладу, того карати, як за державну зраду. 

Всі демократичні свободи, проголошені Третім Універсалом, Українська Народня 

Республіка підтверджує і зокрема, проголошує: у Самостійній Народній Українській Республіці 

всі нації користуються правом національно-персональної автономії, признаним за ними 

законом 9-го січня. 

Всього, чого з вичисленого в сім Універсалі не встигнемо зробити ми, Центральна Рада, в 

найближчих тижнях, то повно довершать, справлять і до остаточного порядку приведуть 

Українські Установчі Збори. Ми наказуємо всім громадянам нашим провадити вибори до них 

якнайпильніше, вжити всіх заходів, щоб підрахунок голосів закінчено якнайскоріше, щоб за 

кілька тижнів зібралися сі наші Установчі Збори ‒ найвищий господар та впорядчик землі нашої 

‒ і закріпили свободу, лад і добробут конституцією Незалежної Української Народньої 

Республіки на добро всього трудящого народу ‒ тепер і на будуччину. 

Сьому найвищому органові належатиме рішати про федеративний зв'язок з народніми 

республіками бувшої Російської держави. 

До того часу всіх громадян Самостійної Української Народньої Республіки кличемо 

непохитно стати на сторожі добутої волі та прав нашого Народу і всіма силами боронити свою 

долю від всіх ворогів селянсько-робітничої Самостійної Республіки Української. 

Українська Центральна Рада 

У Києві, 9-го січня 1918 року 

 

* Документ поданий мовою оригіналу з правописом діючим на момент ухвалення цього 

документа. 

 



46 

 

Закон про національно-персональну автономію (9 січня 1918 р.) (Витяг) 

Українська Центральна Рада, згідно з універсалом 7-го листопада 1917 року, дня 9 січня 

1918 року ухвалила закон про національно-персональну автономію. 

Ст. 1. Кожна з населюючих Україну Націй має право в межах Української Народньої 

Республіки на національно-персональну автономію, себто право на самостійне устроєння свого 

національного життя, що здійснюється через Орган Національного Союзу, влада якого 

шириться на всіх його членів, незалежно від місця їх заселення в межах Української Народньої 

Республіки. Це є невіднімане право націй і ні одна з них не може бути позбавлена цього права, 

або обмежена в ньому... 

 

 

Ухвала про організацію Реєстрового Вільного Козацтва (28 січня 1918 р.) 

Признати необхідним організацію Реєстрового Вільного Козацтва, яке б обслуговувало 

внутрішню охорону повітів на таких умовах: 

1) мобілізацію реєстрового Вільного Козацтва переводить Військове Міністерство по 

территоріальному принципу, 

2) з кожним козаком і старшиною заключається договор на певний срок, 

3) на місцях щодо внутрішного життя і муштри сотні Реєстрового Вільного Козацтва 

находяться в розпорядженні повітових військових начальників, відносно боротьби з анархією в 

розпоряжонні повітових комісарів, 

4) сотні трьох-чотирьох повітів об'єднуються в полки, а полки в межах губернії - в коші, 

останні ж затверджуються Військовим Міністерством, 

5) козаки і старшина отримують платню, крім содержания в сумі, назначений в докладній 

записці, для чого асігнується сто тридцять міліонів рублів на рік. 

 

 

Мирний договір між Українською Народною Республікою з одної, а 

Німеччиною, Австро-Угорщиною, Болгарією і Туреччиною з другої сторони 

(9 лютого 1918 р.) 

Тому, що Український Народ в протягу сучасної світової війни проголосив себе 

незалежним і виразив бажання привернути мирний стан між Українською Народною 

Республікою і державами, що находяться у війні з Росією, постановили правительства 

Німеччини, Австро-Угорщини, Болгарії і Туреччини заключити мировий договір з 

правительством Української Народної Республіки; вони хотять цим вчинити перший крок до 
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тривалого і для всіх сторін почесного світового миру, котрий не тільки має покласти кінець 

страхіттям війни, але також має вести до привернення дружніх відносин між народами на полі 

політичному, правному, господарському і умовому. В тій цілі до нав'язання мирових 

переговорів у Берестю Литовськім зібралися повновласники вищеозначених правительств, а 

саме: 

За Правительство Української Народної Республіки Члени Української Центральної Ради: 

Пан Олександер Севрюк, Пан Микола Любинський і Пан Микола Левітський. 

За Цісарсько-Німецьке Правительство державний секретар заграничного уряду, 

Цісарський Дійсний Тайний Радник Пан Ріхард фон Кільман. 

За ц. і к. Спільне Австрійсько-Угорське Правительство Міністр Цісарськ. і Королівськ. 

Дому і справ заграничних Його Ц. і К. Апостольського Величества Тайний Радник Отокар граф 

Чернін.... 

За Королівсько-Болгарське Правительство президент міністрів Пан Д-р Василь 

Радославов, Посол Пан Андрій Тошев, Посол Пан Іван Стоянович, Військовий повновласник 

Пан полковник Петро Ганчев, Пан Д-р Теодор Анастасов. 

За Цісарсько-Османське Правительство Й. В. Великий Візир Талат Паша, міністр справ 

заграничних Агмед Нессімі Бей, Й. В. Ібрагім Гаккі Паша, Генерал Кавалерії Агмед Іццет 

Паша. 

І по предложению своїх повновластей, які признано добре і належно виставленими, 

згодилися на слідуючі постанови: 

Стаття І. 

Українська Народна Республіка з однієї і Німеччина, Австро-Угорщина, Болгарія і 

Туреччина з другої сторони заявляють, що воєнний стан між ними покінчений. Сторони, які 

заключають договір, вирішили жити взаємно в мирі і дружбі. 

Стаття II. 

1. Між Українською Народною Республікою з однієї і Австро-Угорщиною з другої 

сторони, оскільки ті дві держави граничитимуть з собою, будуть ті границі, які існували між 

Австро-Угорською Монархією і Росією перед вибухом війни. 

2. Далі на північ ітиме границя Української Народної Республіки, починаючи від 

Тарнограда, загально по лінії Білгорай -Цебогшин - Красностав - Пугачів - Радин - Межирічче - 

Сарнаки - Мельник - Високо-Литовськ - Каменець-Литовськ - Прушани - Вигоновське Озеро. 

Подрібно установлюватиме границю мішана комісія після етнографічних відносин і з 

узглядненням бажань населення. 

3) На випадок, якби Українська Народна Республіка мала граничити ще з якою іншою 

державою Почвірного Союзу, то щодо того застерігаються окремі умови. 
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Стаття III. 

Спорожнювання занятих областей почнеться негайно по ратифікації цього мирового 

договору. 

Спосіб переведення спорожнення і передачі спорожнених областей означуть 

повновласники інтересованих сторін. 

Стаття IV. 

Дипломатичні і конзулярні зносини між сторонами, що заключають договір, почнуться 

зараз по ратифікації мирового договору. Для можливо найбільшого допущення конзулів обох 

сторін застерігаються окремі умови. 

Стаття V. 

Сторони, що заключають договір, зрікаються взаємно звороту їх воєнних коштів, тобто 

державних видатків на провадження війни, як також звороту їх воєнних шкід, то є тих шкід, які 

повстали для них і їх горожан у воєнних областях через військові зарядження з включенням 

всіх реквізицій, зроблених у ворожому краю. 

 

Стаття VI. 

Воєнні полонені з обох сторін будуть відпущені до дому, хіба би вони схотіли за згодою 

держави, в котрій вони перебувають, залишитися в її областях або удатися до іншого краю. 

Питання, що з тим стоять у зв'язку, позлагоджуються в окремих договорах, передбачених 

в VIII статті. 

Стаття VII. 

 (Подається у вільному викладі) Ця стаття регулює економічні зв'язки України з 

Центральними державами, зокрема, визначає курс української валюти по відношенню до 

німецької марки та австрійської крони, митні тарифи тощо. 

Стаття VIII. 

Привернення публічних і приватних правних зносин, вимога воєнних полонених і 

цивільних інтернованих, справа амнестїї, як також справа поступовання з торговельними 

кораблями, що попали у власть противника, управильниться з Українською Народною 

Республікою в поодиноких договорах, котрі становлять щодо суті складову часть нинішнього 

мирового договору і по змозі рівночасно з ним вступають у силу. 

Стаття IX. 

Умови, прийняті в оцьому мировому договорі, творять неподільну цілість. 

Стаття X. 

При толкуванні цього договору для зносин між Україною і Німеччиною є міродайним 

український і німецький текст, для зносин між Україною і Австро-Угорщиною український, 
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німецький і угорський текст, для зносин між Україною і Болгарією український і болгарський 

текст, а для зносин між Україною і Туреччиною український і турецький текст. 

Кінцеві постанови. 

Нинішній мировий договір буде ратифікований. Ратифікаційні грамоти мають бути 

обміняні якомога скоріше у Відні. 

Мировий договір стає правосильним по його ратифікації, оскільки в ньому нічого іншого 

не поставлено. 

На доказ того повновласники цей договір підписали і свої печаті приложили. 

Зладжено в п'яти первописях в Берестю Литовськім 9 лютого 1918 року. 

 

 

Закон про Державний Герб України (12 лютого 1918 р.) 

В справі державного герба України Мала Рада ухвалила: Гербом Української Народньої 

Республіки приймається знак Київської Держави часів Володимира Святого. 

З первотвором протоколу згідно: 

Тов. голови Української Центральної Ради М. Шраг  

Секретарь Центральної Ради Я. Левченко 

Ствердив: в.о. Генерального Писаря І. Мірний 

 

 

Закон про державну мову (березень 1918 р.) (Витяги) 

Центральна Рада ухвалила: 

1. Всякого роду написи, вивіски тощо на торговельно-промислових, банкових та подібних 

закладах і конторах повинно писатися державною українською мовою, окрім інших мов... при 

тім написи українською мовою мають бути на основній части всього напису, на чільнім місці. 

2. Ця постанова має силу і до всякого роду виробів... виготовлених на території 

Республіки, які мають етикетки, написи. 

3. По всіх торгово-промислових, банкових і т. п. закладах, конторах... мовою в діловодстві 

має бути державна українська.  

 

 

Закон про поділ України на землі (6 березня 1918 р.) 

§ 1. Поділ України на губерні і уїзди скасується. 
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 § 2. Українська Народна Республіка розділяється на такі землі; 1) Підляще, центр 

Боресть; 2) Волинь, центр Луцьк; 3) Погорина, центр Рівне; 4) Болохівська земля, центр 

Житомир; 5) Дреговська земля, центр Іскорость; 6) Дреговицька земля, центр Мозир; 7) Київ з 

околицею (приблизно на 20-30 верст); 8) Поросє, центр Біла Церква; 9) Черкащина, центр 

Черкаси; 10) Побожє, центр Умань; 11) Поділе, центр Камінець; 12) Брацлавщина, центр 

Вінниця; 13) Подністровє, центр Могилів; 14) Поморе, центр Миколаїв; 15) Одеса з околицею; 

16) Низ, центр Єлизавет; 17) Січа, центр Катеринослав; 18) Запороже, центр Бердянськ; 19) 

Нове Запороже, центр Херсон; 20) Азовська земля, центр Маріуполь; 21) Сіверщина, центр 

Стародуб; 22) Чернигівщина, центр Чернигів; 22) Переяславщина, центр Прилука; 24) Посемє, 

центр Конотоп; 25) Посуліє, центр Ромен; 26) Самара, центр Кремінчук; 27) Полтавщина, центр 

Полтава; 28) Слобідщина, центр Суми; 29) Харків з околицями сумежними; 30) Донеччина, 

центр Славянськ; 31) Подонє, центр Острогожськ; 32) Половецька земля, центр Бахмут. 

§ 3. Остаточним розмежованнєм Української Народньої Республики з сусідніми 

державами число земель може бути змінено. 

§ 4. Про докладне розмежоване земель Раді Народніх Міністрів поручається внести 

осібний законопроект можливо ближчім часі. 

§ 5. Про організацію самоврядування і влади адміністративної, судової і військової, згідно 

з зазначеним в § 2 поділом на землі, Раді Народніх Міністрів доручається ввійти в наскорішім 

часі з осібним законопроектом. 

§ 6. З заведением нових органів самоврядування і влади земель губернські і уїздні 

установи будуть скасовані, а діловодство і майно їх буде передано в порядку, який буде 

уставлений особним законом. 

 

З орігіналом протоколу згідно. 

Заступник Голови Української Центральної Ради Арк. Степаненко  

Секретар Української Центральної Ради Мик. Чечель  

Ствердив: в.о. Генерального Писаря Ів. Мірний 

 

 

Конституція Української Народної Республіки  

(Статут про державний устрій, права і вольності УНР) (29 квітня 1918 р.) 

І. Загальні постанови 

1. Відновивши своє державне право, як Українська Народня Республіка, Україна, для 

кращої оборони свого краю, для певнішого забезпечення права і охорони вільностей, культури і 
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добробуту своїх громадян, проголосила себе і нині єсть державою суверенною, самостійною і ні 

від кого незалежною. 

2. Суверенне право в Українській Народній Республіці належить народові України, цебто 

громадянам УНР всім разом. 

3. Це своє суверенне право народ здійснює через Всенародні Збори України. 

4. Територія УНР неподільна, і без згоди Всенародніх Зборів в 2/3 голосів присутніх 

членів не може відбутися ніяка зміна в границях Республіки або в правнодержавних відносинах 

якоїсь території до Республіки. 

5. Не порушуючи єдиної своєї власти, УНР надає своїм землям, волостям і громадам права 

широкого самоврядування, додержуючи принціпу децентралізації. 

6. Націям України УНР дає право на впорядкування своїх культурних прав в національних 

межах. 

II. Права громадян України 

7. Громадянином УНР вважається кожна особа, яка це право набула порядком, 

приписаним законами УНР. 

8. Громадянин УНР не може бути разом з тим громадянином иншої держави. 

9. Громадянин УНР може зложити з себе громадянські права заявою до Уряду УНР з 

захованням приписаного законом порядку. 

10. Позбавити громадянських прав громадянина УНР може тільки постанова Суду 

Республіки. 

11. Актова, громадянська і політична правомочність громадянина УНР починається з 20 

літ. Ніякої різниці в правах і обов'язках між чоловіком і жінкою право УНР не знає. 

12. Громадяне в УНР рівні в своїх громадянських і політичних правах. Уродження, віра, 

національність, освіта, майно, податкування не дають ніяких привілеїв в них. Ніякі титули в 

актах і діловодстві УНР вживатися не можуть. 

13 Громадянин УНР і ніхто інший не може бути затриманий на території її без судового 

наказу інакше, як на гарячім вчинку. 

Але і в такім разі він має бути випущений не пізніше, як за 24 години, коли суд не 

встановить якогось способу його затримання. 

14. Громадянин УНР і ніхто инший на території її не може бути покараний смертю, ані 

відданий яким-небудь карам по тілу, або иншим актам, які понижують людську гідність, ані 

підпасти конфіскації майна, як карі. 

15. Домашнє огнище призначається недоторканим. Ніяка ревізія не може відбутися без 

судового наказу. В наглих випадках можуть органи правної охорони порушити недоторканість і 
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без судового наказу, одначе і в тім випадку має бути на жадання громадянина доставлений 

судовий наказ не далі, як на протязі 48 годин по довершенню ревізії. 

16. Установлюється листова тайна. Органам державної влади не вільно відкривати листів 

без судового наказу инакше, як у випадках законом означених. 

17. Громадянин УНР і ніхто инший на території її не може бути обмежений в правах 

слова, друку, сумління, організації, страйку, скільки він не переступає при тім постанов карного 

права. 

18. Кожний громадянин УНР і всі инші на території мають свободу перемін місця 

пробування. 

19. Постанови §§ 14, 16, 17, 18 і 19 не торкаються нормовання спе-ціяльними законами 

виїмкового стану, який можна встановляти лише кожен раз окремим законом, згідно §§ 79 і 80. 

20. Лише громадяне УНР користуються усієї повноти громадянських і політичних прав, 

беруть участь в орудуванню державним і місцевим життям через активну і пасивну участь у 

виборах до законодавчих установ і органів місцевого самоврядування. 

21. Активне і пасивне право участи у виборах, як до законодатних органів УНР, так і до 

всіх виборчих органів місцевого самоврядування, мають всі громадяне УНР, коли їм до дня 

виконання виборчого акту вийде двадцять літ. Виїмок творять признані законом за безумних 

або божевільних, котрі находяться під опікою. Як карні переступства тягнуть позбавлення 

виборчого права про те рішають Всенародні Збори звичайним законодатнім порядком. Ніяких 

вищих обмежень виборчого права не може бути. Окремі постанови про права громадянства 

нормує спеціальний закон. 

III. Органи власти Української народньої республіки 

22. Вся власть в УНР походить від народу, а здійснюється в порядку, установленім цим 

статутом. 

23. Верховним органом УНР являються Всенародні Збори, які безпосередньо здійснюють 

вищу законодавчу власть в УНР і формують вищі органи виконавчої і судової власти УНР. 

24. Вища власть виконавча в УНР належить Раді Народніх Міністрів. 

25. Вищим органом судовим єсть Генеральний Суд УНР. 

26. Всякого рода справи місцеві впроваджують виборчі Ради і Управи громад, волостей і 

земель, їм належить єдина безпосередня місцева власть: міністри УНР тільки контролюють і 

координують їх діяльність (§ 50), безпосередньо і через визначених ними урядовців, не 

втручаючись до справ, тим Радам і Управам призначених, а всякі спори в цих справах рішає 

Суд Української Народньої Республіки (§§ 60 і 68). 
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IV. Всенародні збори Української народньої республіки 

27. Всенародні Збори вибираються загальним, рівним, безпосереднім, тайним і 

пропорціональним голосуванням всіх, хто користується громадянськими і політичними 

правами на Україні і в них судово не обмежений. 

28. Вибори мають бути впорядковані так, щоб один депутат припадав приблизно на сто 

тисяч людности і щоб при виборах ніхто не мав другого голосу. У всім иншім правила виборів 

у Всенародні Збори установляються законом. 

29. Депутатом може бути вибраний кожний не обмежений в своїх правах громадянин 

УНР, котрому минуло 20 років. Він не може бути потягнений до одповідальности за свою 

політичну діяльність. Під час виконування своїх депутатських обов'язків він дістає платню в 

висоті і в порядку, установлених Всенародніми Зборами. 

30. Провірка виборів належить Судові УНР. Свої рішення в цих справах він передає 

Всенароднім Зборам. Признання мандатів неправними і скасовання виборів та призначення на 

їх місце нових виборів належить Всенароднім Зборам. 

31. Депутати до Всенародніх Зборів вибираються на три роки. По трьох роках з дня 

виборів вони тратять свою силу, коли Збори не були розпущені й заступлені новими дочасно. 

32. Дочасно Всенародні Збори розпускаються їх же постановою, а також волею народу, 

виявленою не менш, як трьома міліонами виборців, писаними заявами, переданими через 

громади Судові, котрий по провірці правосильности, повідомляє про це домагання Всенародні 

Збори. 

33. Нові вибори по постанові Всенародніх Зборів розписує виконавча власть. Всенародні 

Збори тратять свою повновласть з днем передачі її новообраним Всенароднім Зборам. Між 

постановою про розписання виборів і скликанням нових Всенародніх Зборів не може минути 

більш, як три місяці. 

34. Скликає Всенародні Збори і провадить ними Голова їх, вибраний Всенародніми 

Зборами. Нові Всенародні Збори скликає і відкриває Голова, вибраний попередніми 

Всенародніми Зборами. Уряд Голови триває весь час, поки не будуть скликані нові Збори і буде 

вибраний ними Голова. Заміняє його заступник, вибраний Зборами на випадок смерти або 

тяжкої хвороби, до вибору нового Голови. 

35. Голова Всенародніх Зборів, як їх представник, іменем Республіки сповняє всі 

чинности, зв'язані з представництвом Республіки. 

36. В поміч Голові, в справах, вичислених в §§ 32-33 Всенародніми Зборами, вибирається 

йому товаришів, в числі, яке установляють Всенародні Збори. Один з них вибирається 

заступником Голови. 
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37. Всенародні Збори збіраються на сесію не менш, як два рази щороку. Перерва між 

сесіями не може бути більш трьох місяців. На пропозицію, внесену 1/5 депутатів, Всенародні 

Збори повинні бути скликані не пізніше від її одержання Головою. 

38. Для правосильности рішень Всенародніх Зборів треба присутносте більш, як половини 

депутатів. Всі справи рішаються звичайною більшістю присутніх. Тільки відділення території, 

зміни конституції, проголошення війни і віддання під слідство і суд міністрів рішаються 

спеціяльною більшістю. 

39. Законодатні проекти вносяться на розгляд Всенародніх Зборів: 

а) президією в порозумінню з Радою Старшин Зборів; 

б) поодинокими фракціями, зареєстрованими Всенародніми Зборами; 

в) окремими депутатами, числом не менш 30-ти; 

г) Радою Народніх Міністрів УНР; 

д) органами самоврядування, які об'єднують не менш 100 тисяч виборців; 

е) безпосередньо виборцями-громадянами Республіки, в числі не менш 100 тисяч, 

писаними заявами, потвердженими через громади і поданими Судові, що по провірці їх 

правосильности передає цю пропозицію Голові Всенародніх Зборів. 

40. Законодатні проекти, внесені вказаним в § 39 порядком, передаються президією 

Всенародніх Зборів до комісії і після докладу комісії приймаються остаточно Всенародніми 

Зборами. Законодатні проекти, внесені з ініціятиви Ради Народніх Міністрів, разом з внесенням 

до президії Всенародніх Зборів подаються до відома Ради Народніх Міністрів. 

41. Законодатні проекти, внесені, а не ухвалені в одній сесії, можуть прийти під ухвалу 

нової сесії, але не можуть переходити під ухвалу Всенародніх Зборів нового складу (після 

нових виборів). 

42. Внесення про зміну Конституції вносяться і проходять тим же порядком, вказаним в § 

39-41, але для ухвали їх потрібно 3/5 присутніх депутатів, а ухвала стає правосильною тільки 

тоді, коли ця ухвала буде поновлена звичайною більшістю Всенародніми Зборами в новім 

складі, після найближчих нових виборів. У всім иншім, не вказанім Конституцією, лад і 

діяльність Всенародніх Зборів нормується наказом, який Всенародні Збори ухвалюють і 

змінюють в звичайнім порядку. 

43. Закони і постанови Всенародніх Зборів розпубліковуються ними, як виїмки з 

протоколів їх засідань, за підписом Голови (або його товариша) і одного з Секретарів 

Всенародніх Зборів. Обов'язують вони від дня одержання їх в місцевих установах, оскільки не 

постановлено инак-ше в самім законі. 

44. Без ухвали Всенародніх Зборів не можуть побиратись ніякі податки. 
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45. Без постанови Всенародніх Зборів не можуть бути зроблені на рахунок УНР ніякі 

позики, а ні взагалі якісь обложения державного майна. 

46. Громадяне України не можуть бути покликані до обов'язкової військової або 

міліційної служби инакше, як постановою Всенародніх Зборів. 

47. Війна не може бути проголошена, ні згода не може бути заключена від імені УНР без 

постанови Всенародніх Зборів. Для проголошення війни треба ухвали двох третин присутніх 

членів Всенародніх Зборів. 

48. Всенародні Збори затверджують трактати політичні й економічні, що укладаються 

іменем УНР. 

49. Всенародні Збори установляють одиниці міри, ваги і монети УНР. 

V. Про Раду народніх міністрів Української народньої республіки 

50. Яко вища виконавча власть УНР (§ 22), Рада Народніх Міністрів її порядкує всіма 

справами, які зістаються поза межами діяльности місцевої самоуправи (§ 24) або дотикають 

цілої УНР, координує і контролює діяльність цих установ, не порушуючи законом 

установлених компетенцій їх, та приходить їм в поміч, коли вони до неї звертаються. 

51. Рада Народніх Міністрів дістає свою повновласть від Всенародніх Зборів і тільки 

перед якими відповідає. 

52. Формує Раду Народніх Міністрів Голова Всенародніх Зборів та порозумінням з Радою 

Старшин Зборів, і потім Рада Народніх Міністрів подається на затвердження Всенароднім 

Зборам. 

53. Тим самим способом робиться частинне доповнення Ради Народніх Міністрів. 

54. Число членів Ради Народніх Міністрів і спеціялізацію їх портфелів установлюють 

Всенародні Збори. 

55. Кожен депутат Всенародніх Зборів має право ставити запитання Раді Народніх 

Міністрів в цілому, чи поодиноким її членам, оголошуючи запитання через президію 

Всенародніх Зборів. 

56. Фракція Всенародніх Зборів і депутати, в числі не менш 15-ти, можуть ставити Раді 

Народніх Міністрів чи поодиноким її членам жадання вияснень, порядком § 55. Коли 

Всенародні Збори більшістю голосів підтримують таке жадання, міністри не пізніше семи день 

мають на ці жадання дати пояснення у Всенародніх Зборах УНР - самі чи через своїх 

представників. 

57. Член Ради Народніх Міністрів, котрому більшість Всенародніх Зборів УНР висловить 

недовірря, складає свою повновласть, і через 24 години після цього Всенародні Збори можуть 

приступити до заміщення його способом, вказаним в § 53. Те саме розуміється про цілу Раду 

Народніх Міністрів, коли їй буде висловлено недовірря в цілости. 
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58. Постановою 2/3 Всенародніх Зборів члени Ради Народніх Міністрів можуть бути 

віддані під слідство й суд за свою діяльність. 

59. Члени Ради Народніх Міністрів мають право брати участь в дебатах Всенародніх 

Зборів з дорадчим голосом. Члени Всенародніх Зборів під час свого пробування в складі Ради 

Народніх Міністрів теж мають тільки дорадчий голос. 

VI. Суд Української народньої республіки 

60. Суд в УНР одбувається іменем її. 

61. Поступовання в суді має бути прилюдне і устне. 

62. Судова власть в рамках цівільного, карного і адміністраційного законодавства 

здійснюється виключно судовими установами. 

63. Судових вирішень не можуть змінити ні законодатні, ні адмініст-раційні органи 

власти. 

64. В яких випадках адміністраційні органи можуть накладати й ек-зекувати кари - про це 

рішає виключно закон. 

65. Суд для всіх громадян Республіки один і цей самий, не виключаючи й членів 

Всенародніх Зборів та членів Ради Народніх Міністрів, з захованням при цьому постанов § 58 

цього закона. 

66. Найвищим Судом Республіки являється Генеральний Суд УНР, зложений з колегії, 

вибраної Всенародніми Зборами на протяг п'яти літ. 

67. Генеральний Суд являється найвищою касаційною інстанцією для всіх судів 

Республіки і не може бути судом першої та другої інстанції та мати функцій адміністративної 

влади. 

68. В усім иншім організація і компетенція судів та особи речевої принадлежности судової 

установлюється законом. 

VII. Національні союзи 

69. Кожна з населяючих Україну націй має право в межах УНР на національно-

персональну автономію, цеб-то право на самостійне уст-роєння свого національного життя, що 

здійснюється через органи Національного Союзу, влада якого шириться на всіх його членів, 

незалежно від місця і поселення в УНР. Це є невіднімаєме право націй, і ні одна з них не може 

бути позбавлена цього права або обмежена в ньому. 

70. Населяючим територію УНР націям - великоруській, єврейській і польській - право на 

національно-персональну автономію дається силою цього закону. Нації ж білоруська, чеська, 

молдавська, німецька, татарська, грецька та болгарська можуть скористуватися правом 

національно-персональної автономії, якщо до Генерального Суду про те поступить заява від 

кожної нації зокрема, підписана не менш, як 10 000 громадян УНР без ріжниці полу і віри, не 
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обмежених по суду у своїх політичних правах, що заявляють про належність свою до цієї нації. 

Генеральний Суд розглядає заяву в публичному засіданню в строк не пізніше, як через 6 місяців 

зо дня її подання, сповіщує про свою постанову Раду Народніх Міністрів і оголошує її до 

загальної відомости. Зазначені заяви від націй, які не перелічені в цій статті, подаються на 

розгляд Всенародніх Зборів УНР. 

71. Для здійснення зазначеного в § 60 права, громадяне УНР, належні до цієї нації, 

утворюють на території УНР Національний Союз. Членам кожного національного союзу 

ведуться іменні списки, які в сукупности складають національний кадастр, який по складанню 

публікується до загальної відомости: кожен громадянин має право вимагати як свого 

включення в даний національний кадастр, так і виключення з нього, з огляду на заяву про 

належність його до цієї нації. 

72. Національний Союз користується правом законодавства і врядування в межах 

компетенції, котра точно встановлюється в порядкові, зазначеному в § 75 цього закону. 

Національному Союзові виключно належить право представництва цієї нації, яка живе на 

території УНР, перед державними і громадськими установами. Законодатні постанови, які 

видаються Національними Зборами в межах компетенції Національного Союзу (§ 75), належить 

до оголошення в загально-установленому порядку. 

73. З загальних зборів УНР та органів місцевого самоврядування одчисляється в 

розпорядження Національного Союзу на справи, якими він завідує, із сум, взагалі призначених 

на ці справи, певні частини, про-порціональні кількости членів даного Національного Союзу. 

74. Національний Союз установлює свій щорічний бюджет і має право: 

а) оподаткування своїх членів на підставах, установлених для загальнодержавного 

оподаткування; 

б) за своєю відповідальністю робити позики і приймати инші фінансові заходи для 

забезпечення діяльности Національного Союзу. 

75. Обсяг справ, належних до компетенції Національного Союзу й окремих його органів, 

як рівно і устрій установ, опреділяється постановою Установчих Зборів цієї нації, котрі разом з 

цим опреділяють і порядок змінення своїх постанов. Прийняті постанови, які торкаються обсягу 

компетенції Національного Союзу, належать до розгляду і ствердження Всенародніми Зборами 

УНР. 

Примітка. Незгідности, які можуть виникати з цього приводу між національними 

Установчими Зборами і Всенародніми Зборами УНР, розв'язуються погоджуючою комісією, 

котра складається з одинакового числа представників від цих установ. Постанови погоджуючої 

комісії переходять на остаточне ствердження Всенародніх Зборів УНР. 
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76. Національні Установчі Збори утворюються з членів, обраних належними до цієї нації 

громадянами УНР, котрим вийшло 20 років, на основі загального, без ріжниці полу і віри, 

рівного виборчого права, через безпосередні вибори і таємне голосування, з приложениям 

прин-ціпу пропорціонального представництва. 

77. Органи Національного Союзу є органи державні. Вищим представницьким органом 

Національного Союзу є Національні Збори, які обираються членами Союзу на основах, 

зазначених в § 76. Вищим виконавчим органом Союзу є Національна Рада, котра обирається 

Національними Зборами і перед ними відповідає. 

78. Всі суперечки по питанню компетенції, які виникатимуть між органами Національного 

Союзу, з одного боку, та органами державного урядування, місцевого самоврядування і инших 

національних союзів, з другого боку, розв'язуються адміністраційним судом. 

VIII. Про часове припинення громадських свобід 

79. У випадку державної конечності (під час війни або внутрішніх зворушень) можуть 

громадянські свободи бути частю обмежені, частю припинені. 

80. Котрі громадянські свободи і в якій мірі мають бути тоді припинені, має означати 

спеціяльний закон, виданий звичайним порядком. 

81. Заведення тимчасового припинення громадянських свобод чи їх обмеження у випадках 

та межах, предвиджених згаданими в § 80 законами, ухвалюють Всенародні Збори. 

82. Коли Всенародні Збори не зібрані, може припинити часово громадські свободи Рада 

Народніх Міністрів на власну одвічальність, з обов'язком предложити цей свій розпорядок на 

перше засідання на найближчій сесії Всенародніх Зборів. 

83. Припинення громадських свобід не може тривати довше, як три місяці, і продовження 

тоді повинні ухвалити Всенародні Збори. 

 

Українська Центральна Рада 29 квітня 1918 р. 
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УКРАЇНСЬКА ДЕРЖАВА ГЕТЬМАНА  

ПАВЛА СКОРОПАДСЬКОГО 

Українська Держава (Гетьманат) ‒ назва держави, що охоплювала 

територію Центральної, Східної та Південної України зі столицею в Києві від 29 

квітня до 14 грудня 1918 р. Постала на місці Української Народної Республіки 

внаслідок державного перевороту. Очолювана гетьманом Павлом Скоропадським.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Назва України 

УКРАЇНСЬКА 

ДЕРЖАВА 

Політичний режим 

Авторитарний 

Форма правління 

Монархія 

(гетьманат) 

     Павло Скоропадський (1873‒1945) – український політичний і державний 

діяч, військовоначальник, гетьман України (1918). Учасник російсько-японської 

війни 1904-1905 рр.. У 1905-1916 рр. – командир полку, бригади, дивізії. З січня 

1917 р. – командир 34-го армійського корпусу, що дислокувався в Україні й 

після Лютневої революції 1917 р. одержав назву «перший український корпус». 

У жовтні 1917 р. обраний військовим отаманом українського Вільного козацтва. 

З 29 квітня по 14 грудня 1918 р. – очільник Української Держави. Політичну 

діяльність продовжував у Швейцарії та Німеччині. Заснував Союз гетьманців-

державників. За його ініціативою було створено Український науковий інститут 

при Берлінському університеті (1926‒1945). Сприяв звільненню з нацистських 

таборів Степана Бандери, Андрія Мельника, Ярослава Стецька та ін.. Автор 

мемуарів «Спогади: кінець 1927‒ггрудень 1918».  

     Похований у Вісбадені. 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%97%D0%B2
https://uk.wikipedia.org/wiki/29_%D0%BA%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%BD%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/29_%D0%BA%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%BD%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/14_%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%BD%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/1918
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D1%96%D0%BA%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%82%D1%8C%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%82
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%82%D1%8C%D0%BC%D0%B0%D0%BD
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%BE_%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
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Грамота до всього українського народу (29 квітня 1918 р.) 

Громадяне України! 

Всім Вам, козаки і громадяне України, відомі події посліднього часу, коли джерелом 

лилася кров кращих синів України і знову відродившися Українська Держава стояла коло краю 

загибелі. 

Спаслася Вона дякуючи могутньому підтриманню центральних держав, які, вірні своєму 

слову, продовжують і по цей час боротись за цільність і спокій України. 

При такій піддержці у всіх зродилась надія, що пічнеться відбудовання порядку в Державі 

і економічне життя України ввійде врешті в нормальне русло. Але надії на це не справдились. 

Бувше Українське Правительство не здійснило державного будування України, позаяк 

було зовсім не здатне до цього. 

Бешкети й анархія продовжуються на Україні, економічна розруха і безроботиця 

збільшуються і розповсюджуються з кожним днем і врешті для богатіщої колись-то України 

встає грізна мара голоду. 

При такому становищі, яке загрожує новою катастрофою Україні, глибоко сколихнуло всі 

трудові маси населення, які виступили з категоричним домаганням негайно збудувати таку 

Державну Владу, яка здібна була б забезпечити населенню спокій, закон і можливість творчої 

праці. 

Як вірний син України я рішив відкликнутись на цей поклик і взяти на себе тимчасово 

всю повноту влади. Цією грамотою я оголошую себе Гетьманом всієї України. Управління 

Україною буде провадитися через посередство призначеного мною Кабінету Міністрів і на 

остаточному обгрунтуванні нижче долучених до цього законів про тимчасовий державний 

устрій України. Центральна і Мала Рада, а также всі земельні комітети з нинішнього дня 

розпускаються. Всі Міністри і товариші звільняються. 

Всі инші урядовці, працюючі в державних інституціях, зістаються на своїх посадах і 

повинні продовжувати виконання своїх обов᾽язків. 

В найближчий час буде видано закон, установлюючий порядок виборів до Українського 

Сойму. 

До цього я буду твердо стояти на сторожі порядку і законности в Українській Державі, 

буду підтримувати авторитет влади, не спиняючись ні перед якими самими крайніми мірами. 

Права приватної власності - як фундамент культури і цивілізації -відбудовуються в повній 

мірі і всі розпорядження бувшого Українського Уряду, а рівно Тимчасового уряду російського 

відміняються і скасовуються. Вибудовується повна свобода по зробленню купчих по куплі-

продажі землі. 
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Поруч з цим будуть прийняті міри по відчуженню земель по дійсній їх вартості від 

великих власників, для наділення земельними участками малоземельних хліборобів. 

Рівночасно будуть твердо забезпечені права робітничого класу. Особлива увага буде 

звернена на поліпшення правового становища і умов праці залізничників, котрі при виключно 

тяжких умовах ні на один час не кидали своєї тяжкої праці. 

В області економічній і фінансовій відбудовується повна свобода торга і відчиняється 

широкий простір приватного підприємства і ініціативи. 

Передбачаю всю трудність стоячої переді мною праці і молю Бога дати мені силу, аби 

гідно виконати те, що я вважаю своїм обов'язком перед рідною Україною в сучасний 

виключний і критичний для неї час. 

Мені далекі і чужі які-б то не були власні побудження і головною своєю метою я ставлю 

користь і благо народу і всім дорогої нам України. 

В цій свідомості кличу всіх Вас, громадян і козаків України -без ріжниці національності і 

віросповідування - помогти мені і моїм працьовникам і співробітникам в нашому загальному 

велике відповідальному ділі. 

 

Гетьман Всієї України Павло Скоропадський 

Отаман Ради Міністрів М. Устимович 

29 квітня 1918 р. м. Київ 

 

 

Закони про тимчасовий державний устрій України (квітень 1918 р.) 

Тимчасово до обрання Сойму і відкриття його діяльності, Державний устрій України і 

порядок керування основується на слідуючих законах: 

Про гетьманську владу 

1. Влада управління належить виключно до Гетьмана України в межах всієї Української 

Держави. 

2. Гетьман стверджує закони і без його санкцій ніякий закон не може мати сили. 

3. Гетьман призначає Отамана Ради Міністрів. Отаман Міністрів складає Кабінет і 

представляє його в повному складі на затвердження Гетьмана. Гетьман затверджує і скасовує 

Кабінет у повному його складі. Гетьман приймає і звільняє инших урядових осіб в разі для 

останніх не обгрунтовано законом иншого порядку призначення і звільнення. 

4. Гетьман є вищий керівничий всіх зносин Української Держави з закордонними. 

5. Гетьман є Верховний Воєвода Української Армії і Фльоти. 

6. Гетьман оголошує области на військовому, осадному або виключному положенні. 
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7. Гетьманові належить помилування засуджених, полегчення кари і загальне прощення 

зроблених злочинних подій з скасуванням проти них переслідування і висвободження їх від 

суду і кари, а також складання казенних взимок і дарования милости в особистих випадках, 

коли цим не порушуються чиї охоронені законом інтереси і громадянські права. 

8. Накази і розпорядження Гетьмана закріплюються Отаманом Міністрів або відповідним 

йому Міністром. 

Про віру 

9. Первенствуюча в Українській Державі віра є християнська, православна. 

10. Всі не належні до православної віри Громадяни Української Держави, а також всі 

мешканці на території України користуються кожний повсемістно свобідним відправленням їх 

віри і богослужениям по обряду оної. 

Права і обов'язки українських козаків і громадян 

11. Умови придбання прав Українського козацтва і громадянства, рівно їх згублення 

визначаються законом. 

12. Захист вітчизни є святий обов'язок кожного козака і громадянина Української 

Держави. 

13. Українські козаки і громадяне повинні платити установлені законом податки і 

пошлини, а також відбувати повинності згідно з постановлениям закону. 

14. Ніхто не може підлягати переслідуванню за злочинні вчинки тільки як в черзі, законом 

визначеній. 

15. Ніхто не може бути затриманий під сторожею, крім як в випадках, законом 

визначених. 

16. Ніхто не може бути судимий і покаран, крім як за злочинні вчинки, передбачені 

існуючими в час їх здійснення законами. 

17. Оселя кожного неторкана. Робити обшукування і виїмку в будинку без згоди його 

господаря можливе не инакше, як в випадках і порядку, законом визначених. 

18. Кожний український козак і громадянин має право вільно вибирати місце мешкання і 

працю, придбати і відчужити майно і без заборони виїзжати за кордон Української Держави. 

19. Власність є неторкана. Примусове відчуження нерухомого майна, коли це необхідне 

для якої-небудь державної чи громадської користе, можливо не инакше, як за відповідну 

платню. 

20. Українські козаки і громадяни мають право робити зібрання в межах, не шкідливих 

законом, мирно і без зброї. 

21. Кожний може в межах, установлених законом, висловлюватися і писати свої думки, а 

рівно розповсюджувати їх шляхом друку або иншими засобами. 
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22. Українські козаки і громадяне мають право гуртувати громади і спілки в метах, не 

противних законам. 

Про закони 

23. Українська Держава керується на твердих основах законів, виданих в установленій 

черзі. 

24. Сила закону без виключення обов'язкова для всіх українських підданих і чужинців, в 

Українській державі перебуваючих. 

25. Закон особисто видан для якої-небудь области чи частини населення, новим загальним 

законом не відсувається, коли в ньому такої відміни не постановлено. 

26. Закони обнародуються для загального освідомлення в утвореному порядку і перш 

обнародування до діла не прикладаються. 

27. Після обнародування законові надається обов'язкова сила з часу, призначеного для 

того в самому законі. В самому виданому законі може бути показане на вживання його, до 

обнародування, до виконання по телеграфу або через навмисних посланців. 

28. Закон не може бути скасований инакше, як тілько силою закону. Через те, поки новим 

законом остаточно не відмінено закон існуючий, він заховує повну його силу. 

29. Ніхто не може відмовлятись незнанням закону, коли його було обнародувано 

існуючим порядком. 

30. Закони розробляються в кожному Міністерстві по надежности і передаються на 

загальне обміркування Ради Міністрів. 

31. По ухвалі Радою Міністрів внесених законопроектів вони передаються на ствердження 

Гетьманові. 

32. Закони, які торкаються деяких відомств, передаються в Раду Міністрів після 

обговорення їх заінтересованими Міністерствами. 

33. Міністрам дається можливість видавати розпорядження в розвитку і поясненню 

законів, при чому всі такі розпорядження підлягають попередній ухвалі Радою Міністрів. 

Про Раду міністрів і про міністрів 

34. Напрямок і об'єднання праці окремих відомств по предметах як законодавства, так і 

вищого державного управління накладається на Раду Міністрів. 

35. Керування справами Ради Міністрів накладається на Генерального Секретаря і на 

підлягаючу йому Державну Генеральну Канцелярію. 

36. Отаман-Міністр і Міністри відповідають перед Гетьманом за загальний хід державного 

управління. Кожний з них окремо відповідає за свою діяльність і розпорядження. 

37. За преступні по посаді вчинки Отаман-Міністр і Міністри підлягають громадській і 

карній відповідальності на основах, в законі визначених. 
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Про фінансову раду 

38. Фінансова Рада є вища народна інституція в справах державного кредиту і фінансової 

політики. 

39. Фінансова Рада складається з представників і членів, яких призначає Гетьман. Крім 

того в склад Ради входять на правах членів: Отаман-Міністр, Міністр Фінансів і Державний 

Контролер. 

40. На Раду накладається: 

1) обмірковування часу і умов здійснення державних позичок; 

2) обмірковування справ дотичних державного кредиту, а також питань грошового 

обороту; 

3) попередній, з особистого кожний раз розпорядження Гетьмана, розгляд справ по 

фінансовій частині, належачих вирішенню в законодавчім порядку. 

41. Обмірковування Ради подаються на погляд Гетьмана. 

Про Генеральний суд 

42. Генеральний Суд Української Держави уявляє собою вищого охоронителя і захисника 

закону та Вищий Суд України в справах судових та адміністративних. 

43. Генеральний Суд оголошує до загальної відомости всі закони і накази Уряду, 

слідкуючи за закономірністю їх видання. 

44. Порядкуючий Генеральний Суддя та всі Генеральні Судді призначаються Гетьманом. 

   Гетьман Всієї України Павло Скоропадський  

 

Отаман Ради Міністрів М. Устимович  

29 квітня 1918 року, м. Київ 

 

 

Ухвалений Радою Міністрів тимчасовий закон про верховне управління 

Державою на випадок смерті, тяжкої хвороби і перебування поза межами 

Держави ясновельможного Пана Гетьмана всієї України (1 серпня 1918 р.) 

«Затверджую» 

Павло Скоропадський  

1 серпня 1918 року. Київ Посвідчив: 

Державний Секретар  

Сергій Завадський 
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1. В разі тяжкої хороби або смерти Ясновельможного Пана Гетьмана Верховне 

Управління Державою, тимчасово, аж до одужання або до вступления нового Гетьмана, в 

порядкові, який встановлено буде окремим законом, належить Колегії Верховних Правителів 

Держави. 

2. Колегія Верховних Правителів Держави складається з трьох осіб: одного правителя 

заздалегідь визначає сам Пан Гетьман (див. ст. З і 4), одного вибирає Державний Сенат (див. ст. 

7) і одного вибирає Рада Міністрів (ст. 7). 

3. Про згадане в попередній (2) статті заздалегідне визначення Паном Гетьманом 

власноручно складається грамота в трьох примірниках, які Пан Гетьман особисто вкладає в 

окремі конверти за власною і перстневою Його Ясновельможносте печатями, при чому перші 

два примірники для сховку урочисто доручаються Державному Сенатові і Голові Ради 

Міністрів, а третій примірник передається в Київський Кафедральний Собор св. Софії. 

4. В грамоті (ст. 3) Пан Гетьман визначає дві особи, а саме - першою -визначеного ним 

Верховного Правителя, а другою ‒ особу, яка має стати Верховним Правителем, якщо перша 

помре, тяжко занедужає, або складе свої повноваження. 

5. Про передачу зазначених в ст. З примірників грамоти складається Державним 

Секретарем акт, який підписується Паном Гетьманом і особою, що прийняла грамоту, й 

скріплюється Державним Секретарем. Згадані тут акти переховує Державний Сенат, а копії з 

них Державний Секретарь. 

6. Негайно, як тільки стане неможливо для Пана Гетьмана правити Державою через тяжку 

хоробу, або коли Пан Гетьман помре, Державний Сенат в складі на той час будучих сенаторів, 

під проводом Президента, а за його відсутністю ‒ старшого з предсідателів Генеральних 

Суддів, або осіб, що їх заступають (ст. 29 закона 8 липня 1918 року про утворення Державного 

Сенату), одкриває конверт з грамотою Пана Гетьмана, той що переховується Державним 

Сенатом, а також і конверти з двома другими примірниками грамоти, які негайно мають бути 

приставлені в Державний Сенат, і оголошує наймення визначеного Паном Гетьманом 

Верховного правителя й його заступника (ст. 4), відсутність котроїсь з грамот не спиняє 

оголошення наймення визначеного Паном Гетьманом Правителя та його заступника. 

Примітка: визначення моменту, коли сам Пан Гетьман через тяжку хоро-бу не матиме 

вже змоги правити Державою, належить самому Пану Гетьману, а як що воля Пана Гетьмана 

через хоробу не може бути ним виявлена, то Державному Сенатові в купі з Радою Міністрів. 

7. Два инші члени Колегії Верховних Правителів після зазначеного в попередній (6) статті 

оголошення негайно вибираються Державним Сенатом і Радою Міністрів (ст. 2) закритим 

голосуванням, звичайною більшістю присутніх. 
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8. Про склад Колегії Верховних Правителів Державний Сенат того ж самого дня оповіщає 

до загального відома. 

9. Колегія Верховних Правителів вступає в правління Державою негайно, не дожидаючись 

оповіщення Державного Сенату (ст. 8). 

10. Колегія Верховних Правителів вступає в усі законом встановлені права й обов'язки 

Пана Гетьмана, одначе Колегії Верховних Правителів не належить право знімати питання про 

зміну законів, виложених в грамоті Пана Гетьмана від 29 квітня 1918 року. 

11. Головою Колегії Верховних Правителів є Правитель, визначений Паном Гетьманом. 

12. Всі справи в Колегії Верховних Правителів вирішуються більшістю голосів. 

13. На випадок смерти або тяжкої хороби Верховного Правителя, визначеного Паном 

Гетьманом, або зложення цим Правителем з себе уповноважень, в Колегію вступає його 

заступник (ст. 4). На випадок же смерти або тяжкої хороби прочих Верховних Правителів, або 

зложення ними своїх уповноважень, заступники їх вибираються в порядкові, встановленому в 

ст. 7 цього закону. 

14. На випадок смерти або тяжкої хороби котрого з заступників Верховних Правителів, 

новий його заступник негайно вибирається в порядкові ст. 7 цього закону, при чому вибори 

робляться або Державним Сенатом, якщо вибув з Колегії обраний ним заступник, або Радою 

Міністрів в инших випадках. 

15. Про вступления кожного заступника до Колегії Державний Сенат незабаром оповіщає 

до загального відома, але заступники вступають до Колегії негайно, не дожидаючи цього 

оповіщення. 

16. При виїзді поза межі Держави Пан Гетьман, як що знайде потрібним, передає на час 

своєї відсутності управління Державою Колегії з трьох осіб, з яких одну визначає сам Пан 

Гетьман, а два инших вибираються в порядкові, зазначеному в ст. 7 цього закону. 

 

Голова Ради Міністрів Ф. Лизогуб 

Державний Секретарь С. Завадський 

 

 

Закон про обов'язкове навчання української мови і літератури, а також 

історії та географії України в середніх школах (1918 р.) (Витяг) 

Ухвалений Радою Міністрів закон про обов'язкове навчання української мови і літератури, 

а також історії та географії України по всіх середніх школах. 

1. По всіх середніх хлоп'ячих і дівочих загальноосвітніх, професійних, комерційних і 

інших школах, учительських семінаріях та інститутах, а також духовних семінаріях, 
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обов'язково викладається українська мова і література, задля чого визначається не менше 3 

годин тижневе в перших 5-ти класах, а в 2-х останніх класах ‒ не менше 2 годин, та географія і 

історія України, для яких предметів мають бути визначені не менше як по 2 години тижневе в 

2-х останніх класах кожної школи... 

 

 

Наказ міністра народної освіти про утворення національної нижчої 

початкової школи (1918 р.) (Витяг) 

...В час, коли наша держава творить культурно-національні цінності (одкриває Українські 

державні університети, академії, гімназії і т.п.) і напружує всі духовні й матеріальні сили, щоб 

дати українському народові рідну національну школу, коли не можна допустити ні одного 

кутка без української школи, нижча початкова школа для українського народу мусить 

обов'язково як слід приготовитись до навчання на українській мові і забезпечити себе 

підручниками і вчителями в першу чергу. 

...Тому Міністерство освіти пропонує всім губерніальним і повітовим земським і міським 

управам в контакті з губерніальними і повітовими комісарами освіти негайно приступити до 

з'ясування стану шкіл з цього боку, щоб з наступного 1918-1919 шкільного р. навчання в 

школах для українського люду велося українською мовою у всіх групах нижчої початкової 

школи на всім просторі України. 

 

 

Закон Української Держави про заснування Української Академії наук 

(1918 р.) (Витяг) 

1. Ухвалити докладені до цього статут та штати Української Академії наук в м. Києві та її 

установи і закон цей перевести в життя з 1 листопада 1918 р. 

2. З поміж перелічених у статуті наукових установ Академії, окрім постійних комісій, 

витворюється в біжучому році: Фізичний інститут, Геодезичний інститут, лабораторія для 

спроб над матеріалами при Інституті прикладної механіки, Ботанічний сад, Акліматизаційний 

сад, Демографічний інститут для виучування економічної кон’юнктури та народного 

господарства України. 

3. Академії наук дається доручення розробити й подати на затвердження законодатним 

порядком штати та обрахунок слов'янської кляси при історично-філологічному відділі 

Академії... 
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ДИРЕКТОРІЯ УКРАЇНСЬКОЇ НАРОДНОЇ РЕСПУБЛІКИ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Директорія УНР — найвищий орган державної влади відродженої 

Української Народної Республіки, який діяв з 14 листопада 1918 р. до  

10 листопада 1920 р. 

СКЛАД:  

Володимир Винниченко (1880-

1951)  

Симон Петлюра (1879‒1926)  

Федір Швець (1882‒1940)  

Опанас Андріївський 

(1878‒1955)  

Андрій Макаренко (1886‒1963) 

ОРГАНИ ВЛАДИ ДИРЕКТОРІЇ: 

Законодавча влада – Трудовий 

Конгрес 

Виконавча влада – Рада Народних 

Міністрів 

Представницька влада на місцях – 

трудові комітети (ради) селян, 

робітників та трудової інтелігенції 

Виконавча влада на місцях – 

представники від Ради Народних 

Міністрів 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD_%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D1%97_%D0%B2%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D1%96%D0%BA%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/14_%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/1918
https://uk.wikipedia.org/wiki/10_%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/1920
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Декларація Української Директорії (1918 р.) 

Героїчним поривом українського озброєного трудового народу зметено з лиця землі 

української руйнуюче поміщицько-монархічне панування — гетьманщину. 

Україну вичищено від карних експедицій, старост, жандармів та иншіх злочинних 

інституцій пануючих класів. Відновлено національно-персональну автономію, що забезпечує 

право кожної нації на вільне життя. 

Цензові думи та земство, наставлені гетьманським урядом, скасовано і відновлено 

демократичні, вибрані всенародним голосуванням органи місцевого самоврядування. 

До повного вирішення земельної реформи Директорія Української Народньої Республіки 

оголосила: всі дрібні селянські господарства і всі трудові господарства залишаються в 

користуванню попередніх їх власників непорушними, а решта земель переходить у 

користування безземельних і малоземельних селян, а в першу чергу тих, хто пішов у військо 

Республіки для боротьби з бувшим гетьманом. Верховне порядкування цією землею належить 

Директорії Української Народньої Республіки. Ця постанова стосується також до 

монастирських, церковних і казенних земель. Для переведення реформи организовано Народні 

Земельні Управи. 

По наказу № 1 Директорії селянам робляться описи контрибуцій, взятих поміщиками з 

селян для повернення їх покривдженим. Так само ведуться слідства по всій Україні з приводу 

тих зловживань і злочинств, які було учинено над селянством поміщиками та гетьманським 

урядом. 

Постановою 9 грудня Директорія одмінила всі закони і постанови гетьманського уряду в 

сфері робітничої політики. Відновлено восьмигодинний робочий день. Знов установлено 

колективні договори, право коаліцій і страйків, а також усю повноту прав робітничих 

фабричних комітетів. 

В усіх инших галузях життя Директорія так само одмінила всі закони й постанови 

гетьманського уряду, направлені проти інтересів трудящих класів і шкідливих для всього 

громадянства. 

Уповноважена силою і волею трудящих класів України - Верховна Влада Української 

Народньої Республіки ‒ Директорія цими заходами довершила перший акт соціального та 

національно-політичного визволення українського народу. 

Кому належить влада? 

Слідуючим етапом нашої революції є творення нових, справедливих, відповідних до 

реального відношення сил у державі, соціяльних і політичних форм. 
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Директорія є тимчасова верховна влада революційного часу. Одержавши на час боротьби 

силу й право управління державою від першого джерела революційного права, трудящого 

народу, Директорія передасть свої повноваження тому ж самому народові. 

 Але Директорія вважає, що право управління й порядкування краєм повинно належати 

тільки тим класам, які суть основою громадського життя, які творять матеріальні та духовні 

цінності, які кров'ю і життям своїх членів вступили до боротьби з руйнуючими силами 

сучасного ладу. 

Влада в Українській Народній Республіці повинна належати лише класам працюючим - 

робітництву й селянству, тим класам, що здобули цю владу своєю кров’ю. 

Гріхи буржуазії 

Так звані пануючі класи, класи земельної, промислової буржуазії за сім місяців 

цілковитого, нічим необмеженого свого панування на Україні доказали свою цілковиту 

нездатність і надзвичайну шкідливість для всього народу і в управлінню державою. Маючи всі 

матеріальні, фізичні й духовні засоби, маючи повну волю для организацїї економічного і 

політичного життя, ці класи внесли тільки дезорганизацію і руїну в край. Переслідуючи тільки 

свої вузько-класові егоїстичні інтереси, ці класи вели воістину грабіжницьку політику в краї. 

Ними розграбовано, розкрадено в чужі імперіялістичні руки значну частину державно-

народнього майна. 

Дбаючи тільки про накоплювання капіталів у приватних руках, ці люде довели 

промисловість до повного занепаду, а господарство краю до злиденного стану. 

Розцвіт спекуляції за панування цих правителів дійшов до нечуваних розмірів. 

Поводячись як у завойованій країні, великовласники правили методом безоглядного 

террору і насильства. Закопування живцем у землю, вирізування шматків живої шкури, 

випікання очей так званими поміщицькими карателями були цілком нормальними способами 

управління народом. 

Будучи чужинцями в краю, великовласники брутально топтали національні права і 

здобутки нашого народу, ганьбили гідність його державності, продавали й зраджували з такими 

жертвами й такою працею збудовані державні форми. 

З боку революційного правительства, поставленого народом, що в гніві й муках повстав 

проти цих гнобителів, було би злочинством супроти всього краю після всього цього допустити 

ці класи до участи в правлінню країною. 

Вся влада трудовому народові 

Отже, Директорія заявляє. 
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Класи не трудові, експлоататорські, які живляться й роскошують з праці класів трудових, 

класи, які нищили край, руйнували господарство й одзначили своє правління жорстокостями й 

реакцією, не мають права голосу в порядкуванню державою. 

Директорія передає свої права і уповноваження лиш трудовому народові самостійної 

Української Народньої Республіки. 

Директорія пропонує: 

1. Трудовому селянству, що перше одгукнулось на поклик Директорії і встало зі зброєю в 

руках до бою з панством, по всій Україні з'їхатись в губернії і вибрати своїх делегатів на 

конгрес трудового народу України. Ті делегати будуть представляти там волю як того 

озброєного селянства, що тепер тимчасово є в військах, так і тих, що мирною працею 

допомагають творити народній державний лад та порядок. 

2. Міському робітництву ‒ вибрати від фабрик, майстерень, заводів, контор та инших 

установ людської праці своїх делегатів на конгрес трудового народу України. 

Частина робітництва неукраїнської національності під час боротьби українського народу з 

бувшим гетьманом ставилась до цієї боротьби не з повною активністю, а частина нейтрально. 

Директорія гадає, що в боротьбі за визволення всіх працюючих неукраїнське робітництво 

забуде свою національну нетерпимість і щиро та дружно прилучиться до всього трудового 

народу України. 

3. Трудовій інтелігенції, що безпосередньо працює для трудового народу, цеб-то: 

робітникам на полі народньої освіти, лікарським помішникам, народнім кооперативам, 

служачим в конторах та инших установах, так само вибрати своїх представників на конгрес 

трудового народу України. 

Конгрес 

Місце і час одкриття праці конгресу, а також норми виборів на нього Директорія оповіщає 

окремою інструкцією. 

Конгрес трудового народу України матиме всі верховні права і повновласність рішати всі 

питання соціяльного, економічного та політичного життя Республіки. 

Конгрес трудового народу, яко революційне представництво орга-низованих працюючих 

мас, скликається не по удосконаленій формулі виборів, якої додержати зараз неможливо. 

Надалі, коли настане мирне життя, він має бути замінений представництвом працюючих мас, 

обраним по удосконаленій системі виборів, цеб-то Установчими Зборами. 

Повернення контрибуцій 

Конгрес трудового народу має вирішити форми влади, як на місцях, так і в центрі. Для 

цього вирішення Директорія вважатиме всякі спроби захвату влади якими-будь групами 
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насильством над волею трудового українського народу і тому буде рішуче припиняти всяки 

такі само-вольні виступи. 

До Конгресу Директорія верховною властю своєю насамперед поверне селянству ті 

контрибуції, які було зібрано з нього поміщиками. 

Робітничий контроль 

Рятуючи державу від дальшого господарського та промислового занепаду, розграбування 

та безоглядної експлоатації робітництва і всього населення, Директорія поставить на фабриках, 

заводах та инших промислових установах державний робітничий контроль і пильно дбатиме, 

щоб промисловість набрала здорового, користного для народу життя. 

Всі зусилля свої Директорія направить на таку організацію народнього господарства, яка б 

відповідала сучасному переходовому моментові, коли нищиться старий капіталістичний світ й 

на його руїнах сходять паростки нового всесвітнього ладу, який не знатиме ніякого гніту і 

визиску. Директорія вважає своїм обов'язком взяти під керування Української Народньої 

Республіки головні галузі української промисловості і направити господарство в них в 

інтересах працюючих класів і всього громадянства, а не малої групи класа великовласників. 

Боротьба з спекуляцією 

Всі форми спекуляції Директорія нищитиме безпощадно, не зупиняючись перед карами 

військового часу. Для цього по всій Україні будуть организован! комісії боротьби з 

спекуляцією. 

Так само Директорія пильно дбатиме, щоб негайно трудові маси були задоволені 

предметами першої необхідності (шкури, мануфактури, залізних виробів та иншого краму, а 

також продуктів споживи). 

Соціальні реформи 

Стаючи твердо і непохитно на шлях соціяльних основних реформ, Директорія вважає 

необхідним підкреслити, що вживатиме всіх заходів, щоб уникнути анархичних, 

неорганізованих і несистематичних форм цієї перебудови. Директорія вважатиме своїм 

обов'язком погоджувати ці великі завдання з соціяльно-історичними й міжнародними умовами, 

в яких у даний момент перебуває Україна, а також з тими кращими формами соціяльних 

реформ, яких досягатиме світова, особливо західно-європейська трудова демократія. 

Міжнародні відносини 

В сфері міжнародних відносин Директорія стоїть на грунті цілковитого нейтралітету і 

бажання мирного співжиття з народами всіх держав. 

Ставлячи перед собою великі та складні завдання, Директорія хотіла би всі здорові 

трудові сили свого народу вжити не на кріваву боротьбу з сусідами, а на утворення нового 

життя в краю та на зведення порядку і ладу, так бажаного всім працюючим. 
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Голова Директорії Української Народньої Республіки В.Винниченко 

члени Директорії: C. Петлюра, Ф. Швець, П. Андрієвський, А. Макаренко 

 

 

Передвступний договір, заключений дня 1 грудня 1918 року в м. Фастові 

між Українською Народньою Республікою й Західно-Українською 

Народньою Республікою про маючу наступити злуку обох українських 

держав в одну державну одиницю 

1. Західно-Українська Народня Республіка заявляє цим непохитний намір злитись у 

найкоротшім часі в одну велику державу з Українською Народньою Республікою - значить 

заявляє свій намір перестати істнувати як окрема держава, а натомісць увійти з усією 

територією й населенням, як складова частина державної цілости, в Українську На-родню 

Республіку. 

2. Українська Народня Республіка заявляє цим рівнож свій непохітний намір злитись у 

найкоротшім часі в одну державу з Західно-Українською Народньою Республікою - значить 

заявляє свій намір прийняти всю територію й населення Західно-Української Народньої 

Республіки, як складову частину державної цілости, в Українську Народню Республіку. 

3. Правительства обох Республік уважають зв'язаними повищими заявами, то значить: 

уважають себе посполу зобов'язаними цю державну злуку можливо в найкоротшім часі 

перевести в діло так, щоби в можливо найкоротшім часі обі держави утворили справді одну 

неподільну державну одиницю. 

4. Західно-Українська Народня Республіка з огляду на витворені історичними 

обставинами, окремими правними інституціями та культурними й соціальними різницями й 

окремішності життя на своїй території й її населення, як будучій частині неподільної 

Української Народньої Республіки, дістає територіяльну автономію, которої межі означить у 

хвилі реалізації злуки обох Республік в одну державну цілість окрема спільна комісія за 

ратифікацію її рішень компетентними зако-нодатними й правительственними державними 

органами обох Республік. Тоді також установлені будуть детальні условини злуки обох держав. 

5. Договір цей, списаний у двох примірниках, як двох окремих оригіналах, призначених 

по одному для правительств кожної з обох держав, може бути опублікований за згодою обох 

правительств, т.е. Директорії Української Народньої Республіки й Ради Державних Секретарів 

Західно-Української Народньої Республіки. 

 

Директорія Української Народньої Республіки: 
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В. Винниченко П. Андрієвський Ф. Швець С Петлюра, 

Отаман Українських] Респ[убліканських] військ 

Повновласники Ради Державних Секретарів 

Західно-Української Народньої Республіки: 

д-р Льонгін Цегельський д-р Дмитро Левицький 

 

 

Закон про виділ Української Ради (4 січня 1919 р.) 

Українська Національна Рада постановила: 

§1. 

Українська Національна Рада вибирає з-посеред себе Виділ з 9 членів, якому проводить, 

як десятий член, Президент Української Національної ради, а на случай його перешкоди 

найстарший віком його заступник. 

§2. 

До компетенції Виділу Української Національної Ради належить: 

а) іменувати членів правительства; 

б) приймати й уділяти їм димісії; 

в) виконувати право амнестії й аболіції, а то на внесение Державного Секретаріяту 

судівництва. В справах військового судівництва може Виділ Української Національної Ради 

перенести право виконування амнестії на Раду Державних секретарів; 

г) іменувати начальників верховних державних урядів цивільних і військових; 

д) удостовіряти й оповіщувати закони. 

§3. 

Виділ Української Національної Ради скликує в міру потреби Президент Української 

Національної Ради, а в случаю його перешкоди найстарший віком його заступник. Він 

репрезентує Виділ і підписує його письма. 

§4. 

Виділ Української Національної Ради вибирається на час її каденції, а і влада його гасне з 

хвилею вибору нового Виділу новою Радою. 

 

§5. 

Рішення Виділу западають більшістю голосів, а в случаю рівности голосів стає рішеннєм 

те внесение, за котрим голосував президент. 

До важности рішень треба присутности що-найменше шести членів Виділу. 
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§6. 

Отсей закон входить в силу з днем ухвалення. 

 

 

Ухвала Української Національної Ради про злуку Західно-Української 

Народної Республіки з Українською Народною Республікою (3 січня 1919 р.) 

Українська Національна Рада постановила: 

Українська Національна Рада, виконуючи право самоозначення Українського Народу, 

проголошує торжественно зєдиненє з нинішним днем: Західно-Української Народної 

Республики з Українською Народною Республикою в одну, одноцільну суверенну Народну 

Республику. 

Зміряючи до найскоршого переведення сеї злуки, Українська Національна Рада 

затверджує передвступний договір про злуку, заключений між Західно-Українською Народною 

Республикою і Українською Народною Республикою дня 1 грудня 1918 р. у Хвастові, та 

поручає Державному Секретаріятови негайно розпочати переговори з київським 

правительством для сфінализовання договору про злуку. 

До часу, коли зберуть ся установчі збори зєдиненої Республики законодатну владу на 

території бувшої Західно-Української Народної Республики виконує Українська Національна 

Рада. 

До тогож самого часу цивільну і військову адміністрацію на згаданій території веде 

Державний Секретаріят, установлений Українською Національною Радою, як її виконуючий 

орган. 

 

За Виділ Української Національної Ради: 

Др Горбачевський, в. р. Др Петрушевич, в. р. 

 

 

Акт Директорії про з’єднання всіх українських земель (22 січня 1920 р.) 

В імени Української Народньої Республики проголошує Директорія цілому українському 

народови велику подію в історії нашої української землі. 

Дня 3 січня 1919 року в місті Станиславов! Українська Національна Рада Західно-

Української Народньої Республики, як представниця волі всіх Українців Австро-Угорщини і як 

найвищий законодатний їх орган, святочно проголосила з'єдиненнє Західно-Української 
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Народньої Республики з українською придніпрянською Народньою Республікою в одну 

суверенну Народню Республику. 

Витаючи з великою радістю сей історичний крок наших західних братів, Директорія 

Української Народньої Республики рішила принята до відома се з'єдиненнє і ввести його в 

життє згідно з умовами, які означено в ухвалі Української Національної Ради з дня 3 січня 1919. 

Від нині во єдино зливаються століттями відірвані одна від одної частини єдиної України, 

Західно-Українська Народня Республика (Галичина, Буковина й Угорська Русь) і 

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

сини України. Від нині є єдина, незалежна Українська Народня Республика. Від нині 

український нарід, увільнений могучим поривом своїх власних сил, має тепер змогу з'єдинити 

всі змагання своїх синів для утворення нероздільної, незалежної Української Держави на добро 

і щастє робочого народу. 

 

У Києві 22 січня 1919 р. 

 

 

Універсал Директорії Української Народної Республіки (22 січня 1919 р.) 

Іменем Української Народньої Республіки Директорія оповіщає народ Український про 

велику подію в історії землі нашої української. 

3-го січня 1919 року в м. Станиславов! Українська Національна Рада Західної Української 

Народньої Республіки, як виразник волі всіх українців бувшої Австро-Угорської імперії і як 

найвищий їх законодавчий чинник, торжественно проголосила злуку Західної Української 

Народньої Республіки з Наддніпрянською Народньою Республікою - в одноцільну, суверенну 

Народню Республіку. 

Вітаючи з великою радістю цей історичний крок західних братів наших, Директорія 

Української Народньої Республіки ухвалила тую злуку прийняти і здійснити на умовах, які 

зазначені в постанові Західної Української Народньої Республіки від 3-го січня 1919 року. 

Од нині воєдино зливаються століттям одірвані одна від одної частини єдиної України ‒ 

Західно-Українська Народня Республіка (Галичина, Буковина, Угорська Русь) і Наддніпрянська 

Велика Україна. 

Здійснились віковічні мрії, якими жили і за які умирали кращі сини України. 

Од нині є єдина незалежна Українська Народня Республіка. Од нині народ Український, 

визволений могутнім поривом своїх власних сил, має змогу об'єднаними дружніми зусиллями 

всіх своїх синів будувати нероздільну, самостійну Державу Українську на благо і щастя всього 

її трудового люду. 
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22 січня 1919 року, у м. Києві. 

Голова Директорії: Володимир Винниченко 

Члени: Симон Петлюра, Панас Андрієвський, Андрій Макаренко, Федір Швець 

 

 

Універсал Трудового Конгресу України (28 січня 1919 р.) 

До українського народу! 

Ми ‒ представники трудового народу України, її робітництво і селянство, зібравшись у 

столичнім городі ‒ Київі і обговоривши найважніші потреби українського трудящого люду, 

постановили в цей тяжкий час, коли на Україну з усіх боків нападають вороги нашої волі, 

доручити й надалі до слідуючої сесії Конгресу Трудового Народу України вести державну 

роботу Директорії, яка підняла повстання проти гетьмансько-панської самовласти і заслужила 

своєю щирою революційною діяльністю повне довірря селянства і робітніцтва. 

Конгрес Трудового Народу Української Народньої Республіки оповіщає робітничий і 

селянський люд, що він через військові події по Україні припиняє на деякий час свої засідання, 

аби, роз'їхавшись по городах, повітах і волостях, ми, члени Трудового Конгресу, могли 

допомогти найважнішій тепер роботі - обороні нашого рідного краю. 

Вся вища влада на Україні, на час перерви засідань Трудового Конгресу, має належати 

Директорії, котра доповнюється представником од Наддністрянської України (Галичини, 

Буковини і Угорської України), акт з'єднання з якою затверджено на першім засіданні Конгресу 

24 сього січня. 

Для підготовки законопроектів до слідуючої сесії Трудового Конгресу Української 

Народньої Республіки Конгрес Трудового Народу України визнає необхідним залишити після 

себе такі комісії: 1) по обороні Республіки, 2) земельну, 3) освітню, 4) бюджетову, 5) 

заграничних справ, й 6) комісію харчових справ. 

Владу виконавчу ‒ Директорія має доручити Раді Народніх Міністрів, яка відповідає за 

свою роботу перед Трудовим Конгресом, а на час перериву його засідань, перед Директорією 

Української Народньої Республіки. 

Владу на місцях здійснюють представники правительства Республіки, які мають 

працювати в тісному контакті і під контрольом повітових і губерніяльних Трудових Рад, які 

складаються пропорціонально з представників селянства і робітництва. 

Інструкції про вибори в Трудові Ради має негайно виробить правительство Республіки 

разом з комісіями Трудового Конгресу. 
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В цілях закріплення демократичного ладу правительство Української Народньої 

Республіки, разом з комісіями, має підготувати закон для виборів Всенароднього Парляменту 

Незалежної Соборної Української Республіки. 

Конгрес Трудового Народу України висловлює своє нерушиме побажання, щоб 

Директорія і Рада Народніх Міністрів провадили й надалі свою працю по проведенню земельної 

реформи, в основі якої лежить передача землі без викупу трудящому народові. 

Одночасно правительство повинно негайно подбати про знищення безробіття шляхом 

відновлення промисловости, про поліпшення долі робітництва і про закріплення всіх 

революційних здобутків українського пролєтаріяту. 

Переживши тяжкі муки й катування за час семимісячної гетьманської неволі, український 

народ ще й тепер, скинувши ненависне панське ярмо, повинен знати, що його кровію здобута 

свобода находиться в небезпеці. 

З усіх боків цілости і незалежности Української Народньої Республіки загрожують сильні 

держави. 

Для того, щоб не повторилося наше давне лихо - неволя під властю чужих народів, 

Конгрес Трудового Народу України кличе всіх синів трудового селянства і робітництва на 

боротьбу за землю і волю. 

Нехай узнають всі сили, які нас нападають, що український народ уміє не тільки скидати 

катів та тиранів, але й уміє будувати свою Республіку і може всією силою непохитно й 

неухильно обороняти своє право порядкувати самим собою. 

Народе український! Будь на сторожі свого права. Проти тебе воюють не тільки 

імперіялістичні контрреволюційні вороги, але ти бачиш, як Совітська Росія, яка не по правді 

називає себе соціялістичною, теж посилає своїх наймитів - китайців та латишів проти твоєї 

незалежности. 

Конгрес Трудового Народу України визнає, що захват Московським більшовицьким 

військом нашої землі може привести до приходу нових чужоземців, які тільки й ждуть того 

часу, коли на Україні запанує більшовицьке безладдя, щоб напасти на розбиту, зруйновану і 

пограбовану Україну. 

Конгрес Трудового Народу України запевняє перед усім світом, що український народ 

бажає мира з усіма народами і немає думки забрати під свою власть чужі землі, але він не 

допустить ніяких замахів від якої б не було держави на свою цілість, самостійність і 

незалежність. 

Не тільки протестами, але й оружною силою трудове селянство й робітництво покаже, що 

український народ не потерпить над собою насильства і кривди. 
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Конгрес Трудового Народу України, стоячи за самостійну Українську Народню 

Республіку, для рятування землі і волі закликає щирих синів землі Української стати кріпко до 

зброї під стяг славного війська Директорії Народньої Республіки. 

 

Ухвалено Конгресом Трудового Народу України в м. Київі 

28 січня 1919 року. 

 

 

Політична Конвенція між Польщею і Україною (21 квітня 1920 р.) 

(Витяг) 

§ 2. Граница между УНР и РПП устанавливается следующая: на север от Днестра вдоль р. 

Збруч, а дальше вдоль бывшей границы между Австро-Венгрией и Россией до Вышегрудни, а 

от Вышегрудни на север через Кременец, а далее по линии на восток от Здолбуново, потом 

вдоль границы Ровенского уезда... бывшей губернии Минской до пересечения ее р. Припятью, а 

потом Припятью до ее устья. 

§ 3. Правительство Польское признает за Украиной территорию на восток от границы, 

указанной в § 2 этого договора, к границам Польши 1772 года (до разделов), которая Польща 

уже занимает или приобретает от России путем вооруженным или дипломатическим. 

§ 6. Аграрное дело на Украине будет разрешено Конституантою. Ко времени созыва 

Конституанты юридическое положение земеледельцев польской национальности на Украине 

определяется соглашением между РПП и УНР 

§ 7. Заключается военная конвенция, что составляет интегральную часть договора. 

§ 8. Договор остается секретним. Он не может быть передан третьей стороне или быть 

опубликованным... Подписано в Варшаве апреля 21 дня 1920 г. 

 

 

Військовий договір Директорії з урядом Польщі (24 квітня 1920 р.) 

(Витяг) 

§ 1. Настоящая воєнная конвенция составляет интегральную часть политической 

конвенции с дня 21 апреля 1920 г., вступает одновременно с ней в жизнь и обязательна до 

заключения постоянной военной конвенции между Польским правительством и Украиной. 

§ 2. Польские и украинские войска производят действия совместно как войска союзные. 

§ 6. С момента начала совместных действий против большевиков, Украинское 

Правительство обязуется доставлять продукты для польской армии, оперирующей на этой 
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территории в количестве согласно оперативному плану главного артикуля: мясо, сало, муку, 

хлеб, крупу, овощи, сахар, овес, сено и т. п. В случае непредоставления Украинским 

правительством необходимой продукции, гражданский комиссар Украины по соглашению с 

интендатурой дивизии (армии) проводит реквизицию продуктов среди местного населення. 

§ 11. На польской территории продолжится организация украинских частей, ... до того 

времени, пока эта организация будет возможна на собственной территории. 

§ 12. Командование польских войск обязуется доставить украинским войскам оружие, 

амуницию, снаряжение и одежду в количестве необходимой для трех дивизий. 

§ 16. Обе стороны обязуются держать эту конвенцию в тайне... 

 

Руководитель министерства иностранных дел 

Украинской Народной Республики Андрей Левицкий  

Руководитель министерства иностранных дел 

Речи Польской Посполитой Ян Домбский 

 

 

Закон про тимчасове верховне управління та порядок законодавства  

в Українській Народній Республіці (12 листопада 1920 р.) 

Іменем Української Народньої Республіки 

12 листопада 1920 року  

―Затверджую‖ 

Голова Директорії С. Петлюра (підпис)  

Посвідчую: в.о. Державного Секретаря В. Оніхімовський (підпис) 

До часу, коли матиме чинність в Українській Народній Республіці ухвалена Народнім 

Представництвом повна Конституція, що визначить державний устрій у всіх частинах 

Державної діяльносте та спиратиметься на послідовне і всебічне зужитковання засад 

народнього суверенітету, себ-то, що вся Верховна Влада безпосередньо належить Народові і 

виявляється через Парлямент, скликаний на підставі загального, рівного, таємного, 

безпосереднього і пропорціонального виборчого права, без ріжниці пола, національности і віри, 

видається цей закон, що визначає тимчасово Верховне Управління та порядок законодавства в 

Українській Народній Республіці. 

І. Верховна влада 

1. Верховна Влада Української Народньої Республіки тимчасово організується шляхом 

нижчезазначеного розмежування та координування вищих Державних функцій поміж 

Директорією, Державною Народньою Радою і Радою Народніх Міністрів. 
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Склад, порядок скликання та обсяг прав Державної Народньої Ради визначає окремий 

закон. 

II. Директорія Української Народньої Республіки 

2. Директорія Української Народньої Республіки в особі Голови Директорії іменем 

Української Народньої Республіки: а) затверджує ухвалені Державною Народньою Радою 

закони; б) затверджує ухвалені Радою Народніх Міністрів призначення та звільнення; в) 

затверджує ухвалені Державною Народньою Радою умови з иншими Державами; г) видає на 

пропозицію Ради Народніх Міністрів акти амнестїї та помилування; д) репрезентує Українську 

Народню Республіку перед иншими Державами, за відповідальністю Голови Ради Народніх 

Міністрів; є) покликає Голову Народніх Міністрів та затверджує Членів Ради Народніх 

Міністрів. 

3. Директорія має окремий цівільний лист, що ухвалюється законодавчим шляхом. 

4. Коли Голова Директорії не зможе виконувати своїх обов'язків через хворість, від'їзд та з 

инших причин, то його часово з ухвали Державної Народньої Ради заступає Голова Державної 

Народньої Ради, який виконання своїх обовязків на той час покладає на Заступника Голови 

Державної Народньої Ради. 

До скликання Державної Народньої Ради, зазначене в § 4 заступництво Голови Директорії 

надається Колегії, яка складається з трьох членів: Голови Ради Народніх Міністрів, 

Порядкуючого в Надвищому суді У.Н.Р. і Представника всіх політичних партій України. Цього 

останнього обирається в спільному засіданні представників Центральних Комітетів цих партій, 

по одному від кожного. Участь в обранні Члена Колегії може брати лише така партія, яка 

зарегістрована в законному порядкові та існує не менш, як один рік. До складання Колегії 

Голову Директорії заступає Голова Ради Народніх Міністрів. 

III. Законодавство в Українській Народній Республіці 

5. Українська Народня Республіка управляється на точній основі законів, у відповідний 

спосіб виданих. 

6. Законопроекти відповідних Міністерств, по ухвалі їх Радою Народніх Міністрів 

подаються на розгляд Державної Народньої Ради через її Президію. 

7. Внесені в Державну Народню Раду законопроекти або ухвалюються нею самою, або 

передаються нею на остаточне розв'язання Ради Народніх Міністрів. 

8. Проекти законів, ухвалених Державною Народньою Радою або Радою Народніх 

Міністрів (згідно § 7) за належними підписами подаються Головою Державної Народньої Ради, 

разом з Головою Ради Народніх Міністрів на затвердження Голови Директорії Української 

Народньої Республіки. 
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. Подані на затвердження Голови Директорії Української Народньої Республіки постанови 

Державньої Народньої Ради або Ради Народніх Міністрів, на протязі чотирнадцяти діб або 

затверджуються Головою Директорії, або повертаються до Державної Канцелярії 

незатвердженими. 

Незатверджені постанови Державної Народньої Ради подаються Головою Ради Народніх 

Міністрів до Державної Народньої Ради на новий розгляд. Постанова, ухвалена нею в тій же 

самій редакції набирає остаточно силу закона. 

10. Законопроекти, ухвалені Державною Народньою Радою або Радою Народніх Міністрів 

(§ 7) і затверджені Головою Директорії Української Народньої Республіки, оголошуються у 

Вістнику Державних Законів, за підписом Голови Ради Народніх Міністрів, відповідного 

Міністра та Державного Секретаря. 

11. Після оголошення закону в Вістнику Державних Законів, закон набирає обов'язуючої 

для всіх сили в терміні, що зазначено в самому законі, а як що такий термін в законі не 

зазначено, то з дня одержання на місцях примірника Вістника Державних Законів, де закон 

надруковано. В самому законі може бути зазначено, що він до оголошення переводиться в 

життя або по телеграфу, або через посланців. 

12. Ухвалені закони оголошуються Державним Секретарем і ним же зберігаються. 

13. Коли Державна Народня Рада не функціонує, Рада Народніх Міністрів в необхідних 

випадках може ухвалювати постанови, що вимагають для свого видання законодавчого шляху; 

ці постанови, після затвердження Головою Директорії та оголошення звичайним порядком, 

набирають сили закона (11,12 §§). Такі постанови поступають поза чергою на перше чергове 

засідання Державної Ради для затвердження. 

У випадку незатвердження таких постанов Державною Народньою Радою вони тратять 

обов'язуючу силу після оголошення про це на загальних підставах (§ 11). 

14. До скликання Державної Народньої Ради всі права і обов'язки покладаються на Раду 

Народніх Міністрів. 

IV. Рада Народніх Міністрів 

15. Голова Ради Народніх Міністрів формує Раду Народніх Міністрів, в склад якої входять 

всі Міністри або Керуючі Міністерствами та Державний Секретар, останній з правом дорадчого 

голосу. 

16. Справи, що відносяться до Міністерств, представники яких неприсутні на засіданні 

Ради Народніх Міністрів, не можуть вирішуватися в тому засіданні Ради Народніх Міністрів. 

17. Державний Контрольор, призначення якого провадиться порядком, відповідним 

розгляду і затвердженню законів, не входить в склад Ради Народніх Міністрів, але 
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запрошується на всі засідання Ради На-родніх Міністрів, в яких розглядається питання, зв'язане 

з інтересами скарбу, з правом дорадчого голосу і протесту. 

18. В обсягу діяльности окремого Міністерства і належних до нього відомств тільки 

відповідний Міністр або Керуючий Міністерством має право в порядку управління видавати 

роспорядження, вказівки та інструкції, укладати часово умови і вирішати всі справи 

Міністерства, за своєю особистою відповідальністю перед Радою Народніх Міністрів. 

19. Рада Народніх Міністрів за діяльність уряду відповідає перед Державною Народньою 

Радою. 

 

Голова Ради Народніх Міністрів Андрій Лівацький  

Міністр Внутрішніх Справ Ол. Саліковський 
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ЗАХІДНОУКРАЇНСЬКА НАРОДНА РЕСПУБЛІКА 

Західноукраїнська Народна Республіка (за тодішнім правописом: Західно-

Українська Народня Республика, ЗУНР) ‒ українська держава, що фактично 

існувала протягом 1918‒1919 рр., формально ж і до 1923 р. на території Західної 

України зі столицею у Львові. Постала після Першої світової війни в результаті 

розпаду Австро-Угорщини. 19 жовтня 1918 р. оголошена «Проклямація 

Української Національної Ради» про створення Української держави в 

українських етнографічних землях Австро-Угорщини. 13 листопада 1918 р. 

УНРада затвердила Конституційні основи новоствореної держави ‒ «Тимчасовий 

основний закон про державну самостійність українських земель колишньої 

Австро-Угорської монархії», нова держава отримала назву «Західно-Українська 

Народна Республіка». Охоплювала територію заселену українцями ‒ Галичину, 

Буковину й Закарпаття. 1 листопада розпочався військовий конфлікт проти 

Польщі, яку підтримували країни Антанти, насамперед Франція. 22 січня 1919 р. 

ЗУНР об’єдналася з Українською Народною Республікою, отримавши назву 

Західна Область Української Народної Республіки (ЗОУНР). Окупована 18 липня 

1919 р. в ході українсько-польської війни. Анексована Польщею, Королівством 

Румунія і Чехословацькою Республікою. До 15 березня 1923 р. уряд ЗУНР 

перебував у еміграції. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Українська Національна Рада 

(УНРада) 

/вищий орган влади ЗУНР/ 

Президент ЗУНР 

/Євген Петрушевич 

(1863‒1940)/ 

Державний Секретаріат 

/уряд ЗУНР/ 

очолив Кость Левицький 

(1859‒1941) 

Органи місцевого управління 

СИСТЕМА УПРАВЛІННЯ ЗУНР 
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https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D1%88%D0%B0_%D1%81%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%B2%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D0%B7%D0%BF%D0%B0%D0%B4_%D0%90%D0%B2%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE-%D0%A3%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D1%97_%D1%96%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%96%D1%97
https://uk.wikipedia.org/wiki/19_%D0%B6%D0%BE%D0%B2%D1%82%D0%BD%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/1918
https://uk.wikipedia.org/wiki/13_%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/1918
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%BF%D0%B0%D1%82%D1%82%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/1_%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D1%83%D0%B3%D0%B0_%D0%A0%D1%96%D1%87_%D0%9F%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D1%96%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/22_%D1%81%D1%96%D1%87%D0%BD%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/1919
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D1%96%D0%BA%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/18_%D0%BB%D0%B8%D0%BF%D0%BD%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/1919
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE-%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%B2%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B0_1918%E2%80%941919
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BB%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%A0%D1%83%D0%BC%D1%83%D0%BD%D1%96%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BB%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%A0%D1%83%D0%BC%D1%83%D0%BD%D1%96%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D1%88%D0%B0_%D0%A7%D0%B5%D1%85%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D1%96%D0%BA%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/15_%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/1923
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BC%D1%96%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F
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Статут Української Національної Ради, прийнятий у Львові  

18 жовтня 1918 р.) 

§ 1. Українська Національна Рада є Конституантою тієї частини українського народу, яка 

живе в австро-угорській монархії, на цілій його етнографічній території. 

§ 2. Українська Національна Рада має право і обов'язок: 

а) виконати в хвилі, яку признаєть за відповідну, іменем українського народу австро-

угорської монархії, його право самоозначення та рішити про державну долю всіх областей, 

заселених тим народом; 

б) підприняти усі постанови та заходи репрезентативного, законодатного та 

адміністративного характеру, щоби своє рішення перевести в життя. 

§ 3. Українська Національна Рада складається: 

а) з членів Палати Панів австрійської Державної Ради, української народности; 

б) з усіх українських послів до австрійської Державної Ради з Галичини і Буковини; 

в) з українських послів Краєвих Соймів; 

г) з відпоручників партійних організацій з усіх українських областей, по трьох з кожної 

партійної організації. 

§ 4. Скликує Українську Національну Раду і проводить на її засіданнях кожночасний 

голова Української Парляментарної Репрезентації, а у випадку його перешкоди, той, кого 

голова Української Парляментарної Репрезентації до цього уповноважить. 

§ 5. Важніші публічні заяви підписують іменем Української Національної Ради: голова 

Української Парляментарної Репрезентації, члени Палати Панів, президії усіх українських 

клюбів парляментарних і сеймових та по одному відпоручникові кожної партійної організації. 

 

 

Прокламація Української Національної Ради (19 жовтня 1918 р.) 

Стоячи на становищі самовизначення народів, Українська Національна Рада, як 

конституанта, постановляє: 

1. Ціла етнографічна українська область в Австро-Угорщині, зокрема Східна Галичина з 

граничною лінією Сяну з влученням Лемківщини, північно-західна Буковина з містами 

Чернівці, Строжинець і Серет та українська полоса північно-східної Угорщини ‒ творять 

одноцілу українську територію. 

2. Ця українська національна територія уконституйовується оцим як українська держава. 

Постановляється поробити приготовані заходи, щоби рішення це перевести в життя. 
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3. Взивається всі національні меншини на цій український области, причім жидів 

призначається за окрему національність, щоби уконституйовалися і негайно вислали своїх 

представників до Української Національної Ради в кількості, відповідаючій їх числу населення. 

4. Українська Національна Рада виготовить конституцію для утвореної тим способом 

держави, на основах: загального, рівного, тайного і безпосереднього права голосування з 

пропорціональним заступництвом, з правом національно-культурної автономії та з правом 

заступництва в правительстві для національних меншин. 

5. Українська Національна Рада жадає, щоби організована оцим в державу українська 

територія мала безумовно своїх заступників на мировій конференції. 

6. Теперішньому австро-угорському міністрові заграничних справ гр. Бурянові 

відмовляється права пересправляти іменем тієї української території. 

 

 

Відозва Української Національної Ради від 1 листопада 1918 року 

Український Народе! 

Голосимо тобі вість про твоє визволення з віковічної неволі. Від нині Ти господар своєї 

землі, вільний горожанин Української Держави. 

Дня 19 жовтня твоєю волею утворилася на українських землях бувшої австро-угорської 

монархії Українська Держава і її найвисша власть, Українська Національна Рада. 

З нинішнім днем Українська Національна Рада обняла власть в столичнім місті Львові і на 

цілій території Української Держави. 

Український Народе! 

Доля Української Держави в Твоїх руках. Ти станеш як непобідний мур при Українській 

Національній Раді і відіпреш усі ворожі замахи на Українську Державу. 

Заки будуть установлені органи державної власти в законнім порядку, українські 

організації по містах, повітах і селах мають обняти всі державні краєві і громадські уряди і в 

імені Української Національної Ради виконувати власть. 

Де сього ще не зроблено, дотеперішні неприхильні Українській Державі уряди мають бути 

усунені. 

Всі жовніри української народности підлягають від нині виключно Українській 

Національній Раді і приказам установлених нею військових властий Української Держави. Всі 

вони мають стати на її оборону. Українських жовнірів з фронтів відкликається отсим до рідного 

краю на оборону Української Держави. 
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Все здібне до оружя українське население має утворити боєві відділи, які або ввійдуть в 

склад української армії або на місцях оберігатимуть спокій і порядок. Особливо мають бути 

оберігані залізниці, почта й телеграф. 

Всім горожанам української держави без ріжниці народности і віросповідання 

запоручається горожанську, національну і віроісповідну рівноправність. 

Національні меншости Української Держави - Поляки, Жиди, Німці ‒ мають вислати своїх 

відпоручників до Української Національної Ради. 

Аж до видання законів Української Держави обов'язують дотеперішні закони, на скільки 

вони не стоять у противенстві до основ Української Держави. 

Як тільки буде забезпечене й укріплене існування Української Держави, Українська 

Національна Рада скличе на основі загального, рівного, безпосереднього і тайного виборчого 

права Установчі збори, які рішать про дальшу будучність Української Держави. 

Склад утвореного Українською Національною Радою кабінету і його програму 

оголоситься. 

 

Український Народе! Всі свої сили, все посвяти, щоб укріпити Українську Державу! 

 

Львів, 1 падолиста 1918 

Українська Національна Рада 
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ГЛОСАРІЙ  
 

Австро-Угорщина (Австро-Угорська імперія) ‒ двоєдина (дуалістична) 

імперія, очолена династією Габсбурґів та утворена внаслідок компромісної угоди, 

укладеної між двома складовими її частинами ‒ Австрією та Угорщиною ‒ 1867 р. 

Проіснувала в Центральній Європі до розпаду в 1918 р. наприкінці Першої 

світової війни. 

Автономія – самоврядування певної частини держави, що здійснюється в 

межах передбачених загальнодержавним законом (Конституцією). 

Агресія  - пряме чи непряме застосування сили однією державою проти 

іншої, військове вторгнення або допомога агресору. 

Адміністративно-територіальний устрій – поділ території на певні 

частини з метою побудови органів управління в центрі і на місцях. 

Адміністрація – органи управління 

Акт ‒ писаний указ, грамота, постанова державного, суспільного значення; 

офіційний документ, протокол, запис про який-небудь факт; документ, у якому в 

юридичній формі зафіксовано постановку чи вирішення питання договірно-

правового змісту між певними юридичними сторонами і зазначено безпосередньо 

чи опосередковано конкретного автора та адресата. 

Антанта (згода) – союз Великобританії, Франції та Росії, сформований 

союзними договорами (угодами): франко-російським (1893), англо-французьким 

(1905), російсько-англійським (1907). У травні 1915 р. до коаліції приєдналася 

Італія, а у жовтні 1915 р. – Японія. Згодом навколо Антанти згуртувалося 25 

держав. 

Буковина – історичний регіон, розташований між середньою течією Дністра 

та головним Карпатським хребтом у долинах верхньої течії Пруту та Сірету; 

Північна – територія сучасної Чернівецької області; Південна – на території 

Румунії (частково Сучавський та Ботошанський повіти) 

Влада – здатність впливу на когось за допомогою певних засобів. 

Волинь (Волинська земля) ‒ історично-географічний край у басейні 

південних приток Прип’яті і верхів’ях Західного Бугу (його правих приток), у 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%83%D0%B0%D0%BB%D1%96%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%80%D1%85%D1%96%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%96%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%96%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D0%B1%D1%81%D0%B1%D1%83%D1%80%D2%91%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE-%D1%83%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BC%D1%96%D1%81
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D1%81%D1%82%D1%80%D1%96%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%89%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/1867
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0_%D0%84%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/1918
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D1%88%D0%B0_%D1%81%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%B2%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D1%88%D0%B0_%D1%81%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%B2%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%80
https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%90%D0%B4%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%B0%D1%82&action=edit&redlink=1
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%BF%D0%B0%D1%82%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D1%83%D1%82
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%82_(%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%BA%D0%B0_%D0%94%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%8E)
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D1%87%D0%B0%D0%B2%D0%B0_(%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D1%96%D1%82)
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%88%D0%B0%D0%BD%D1%8C_(%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D1%96%D1%82)
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BF%27%D1%8F%D1%82%D1%8C
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D1%85%D1%96%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%91%D1%83%D0%B3
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північно-західній частині сучасної України. Розташована між Поділлям на півдні 

та Поліссям на півночі, Західним Бугом на заході і верхнім Тетеревом та 

верхів’ями Ужа на сході. Охоплює сучасні Волинську та Рівненську області, 

західну частину Житомирської та північну частину Тернопільської та 

Хмельницької областей. Площа ‒ близько 70 000 км ². 

Галичина – історична область у Західній Україні (Східна Галичина з 

центром у м. Львів ‒ займає території сучасних Львівської, Івано-Франківської, 

Тернопільської (крім північної частини) областей України) та південно-східній 

Польщі (Західна Галичина з центром у м. Краків ‒ Підкарпатське, Малопольське 

та південна частина Сілезького воєводств). В етнографічних межах має площу 

55700 км ².  

Генеральний Секретаріат (15 червня 1917 – 09 (22) січня 1918)– перший 

український уряд у добу УЦР (голова – Володимир Винниченко). Згідно 

Четвертого Універсалу було перейменовано на Раду Народних Міністрів 

Української Народної Республіки. 

Герб – символічне зображення, яке представляє державу, територію, рід чи 

людину, зображене на прапорах, монетах, печатках, документах і т. ін. 

Громадянська війна ‒ військова боротьба за владу між громадянами одного 

суспільства чи країни або, рідше, між двома країнами, створеними на уламках 

раніше єдиної держави. 

Декларація – документ, урочисте проголошення принципів. 

Депутат ‒ член органу державної влади, обраний виборцями;обрана або 

визначена особа, уповноважена для виконання якого-небудь доручення. 

Держава ‒ це універсальна політична організація, що здійснює владу в 

інтересах людей на даній території, і регулює їхні взаємини за допомогою 

правових норм. 

Держава унітарна ‒ проста, єдина держава, частинами якої є 

адміністративно-територіальні одиниці, що не мають суверенних прав. 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D1%96%D0%BB%D0%BB%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%96%D1%81%D1%81%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%96%D0%B2
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%B6_(%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%BA%D0%B0_%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BF%27%D1%8F%D1%82%D1%96)
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%96%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%80%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%BF%D1%96%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%BC%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%8C%D0%B2%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE-%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%BF%D1%96%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%89%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%96%D0%B4%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%BF%D0%B0%D1%82%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B5_%D0%B2%D0%BE%D1%94%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B5_%D0%B2%D0%BE%D1%94%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%96%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D1%8C%D0%BA%D0%B5_%D0%B2%D0%BE%D1%94%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%B4%D1%8F%D0%BD%D0%B8%D0%BD
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D1%81%D0%BF%D1%96%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B0
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Держава федеративна (федерація) ‒ складова союзна держава, частинами 

якої є державними утвореннями і  мають певну політичну самостійність та інші 

ознаки державності. 

Державний переворот ‒ насильницька та неконституційна зміна влади в 

державі або збройний виступ армії проти державної влади внаслідок таємної 

змови. Як правило, є зміною при владі однієї фракції правлячої верхівки на іншу. 

Директорія (від лат. – управління, керівництво) – рада директорів; 

колегіальний орган виконавчої влади; спеціальний орган керівництва збройним 

повстанням. Характерною особливістю директорії, що існувала в різних країнах 

був її тимчасовий характер, утворювалися здебільшого для виконання певних 

політичних завдань у перехідний період (Директорія з 5 осіб в УНР (14 листопада 

1918 р. – листопад 1920 р.); Директорія Криму  (1917-1918), Директорія 

підкарпатської Русі (1919-1920) тощо). 

Договір ‒ взаємне зобов’язання, письмова або усна угода про права та 

обов’язки між державами, установами, підприємствами та окремими особами. 

Друга Річ Посполита (Польська Республіка, Республіка Польська або Річ 

Посполита Польська (пол. Rzeczpospolita Polska)) ‒польська держава, створена 

1918 р. Остаточні кордони, які визнала Ліга Націй, склалися в 1923 року. 

Проіснувала до 01 вересня 1939 р. 

Закон ‒ встановлене найвищим органом державної влади 

загальнообов᾽язкове правило, яке має найвищу юридичну силу; сукупність таких 

загальнообов'язкових правил та державних постанов, що визначають суспільні 

відносини людей; втілення найвищої влади в суспільстві. 

Законодавство ‒ встановлення, видання законів; сукупність усіх законів, 

що діють у якій-небудь державі; сукупність законів, що належать до окремої 

ділянки права. 

Конвенція ‒ договір, угода між державами з якого-небудь спеціального 

питання. 

Конгрес трудового народу України (Трудовий Конгрес України) – 

представницький орган Директорії УНР. 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%89%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BD%D1%8C_%D0%9D%D0%B5%D0%B7%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%96_%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%89%D1%96
https://uk.wikipedia.org/wiki/1918
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%96%D0%B3%D0%B0_%D0%9D%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%B9
https://uk.wikipedia.org/wiki/1923
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Конституція ‒ Основний закон держави, що визначає суспільний і 

державний лад, виборчу систему, принципи організації та діяльності державних 

органів, основні права та обов’язки громадян. 

Лемківщина (лем. Лемковина, польсь. Łemkowszczyzna) ‒ українська 

етнічна територія, на якій здавна проживала етнографічна група українців ‒ 

лемки. Розташована в Карпатах (по обох схилах Бескидів) між річками Сяном і 

Дунайцем (у межах сучасної Польщі) та на північний захід від річки Уж 

(у Закарпатті) до річки Попрад у Словаччині. Загальна площа етнічної території 

Лемківщини ‒ близько 8 800 км ²: в складі Польщі ‒ близько 4 310 км ²; близько 

1 000 км² в складі Закарпатської області України; і близько 3,500 км² в сладі 

Словаччини. Польська Лемківщина разом з Надсянням є частинами історичного 

регіону Перемищина. 

Маніфест (лат. manifestus ‒ явний, очевидний) ‒ урочисте письмове 

звернення верховної влади до народу з приводу якоїсь дуже важливої події 

(прийняття важливого законопроекту, оголошення війни тощо); писане звернення 

політичної партії або громадської організації, яке має програмний характер. 

Монархія (від гр. monarchia − одновладдя) ‒ форма правління, за якої 

верховна влада в державі цілком або частково зосереджена в руках одноособового 

глави держави. 

Наддніпрянська Україна (Наддніпрянщина, Подніпров’я) ‒ історично-

географічна частина України, яка початково включала в себе центральні і північні 

області України з центром в Києві (Середню Наддніпрянщину). Визначається 

долиною ріки Дніпро. Займає землі по ліву і праву сторони Дніпра, що лежать в 

безпосередній долині Дніпра і долинах (басейни стоку) малих і середніх річок-

притоків Дніпра, а також наближені землі великих приток (Прип’ять, Десна). 

Народний секретаріат – виконавчий орган Тимчасового Центрального 

Виконавчого Комітету Рад України, утворений у Харкові 17 грудня 1917 р. на 

противагу УЦР та Генеральному Секретаріату у складі 12 осіб. 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%B5%D1%82%D0%BD%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B0_%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%96%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%B5%D1%82%D0%BD%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B0_%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%96%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%86%D1%96
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%BC%D0%BA%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%BF%D0%B0%D1%82%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B4%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%8F%D0%BD
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%94%D1%86%D1%8C_(%D1%80%D1%96%D1%87%D0%BA%D0%B0)
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%89%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%B6_(%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%BA%D0%B0_%D0%9B%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%80%D1%86%D1%8E)
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%BF%D0%B0%D1%82%D1%82%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B4
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%87%D1%87%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%89%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%BF%D0%B0%D1%82%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%87%D1%87%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D0%B4%D1%81%D1%8F%D0%BD%D0%BD%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%89%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%96%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0_%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%82%D1%96%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%B4%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D1%96%D0%B7%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%96%D0%B2%D0%BD%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B0_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%97%D0%B2
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BD%D1%96%D0%BF%D1%80%D0%BE
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D1%81%D0%BD%D0%B0
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Національно-визвольний рух ‒ суспільно-політичний рух, учасниками 

якого є представники певної етнічної спільності (племені, народності, нації), з 

метою звільнення своєї країни від чужоземного панування. 

Нота (дипломатична) (лат. nota ‒ зауваження) – офіційне дипломатичне 

письмове звернення однієї держави до іншої. Надсилають, як правило, глави 

відомств закордонних справ і глави дипломатичних представництв від свого імені 

або від імені уряду чи глави держави 

Парламент ‒ законодавчий орган держави, побудований повністю або 

частково на виборних засадах; найвищий законодавчий представницький орган 

конституційної держави. Єдиний орган законодавчої влади в Україні − Верховна 

Рада України, конституційний склад ‒ 450 народних депутатів. 

Перша світова війна
 
‒ світова війна, глобальний збройний конфлікт, який 

розвивався перш за все у Європі від 28 липня 1914 до 11 листопада 1918 р., і у 

якому брало участь 38 держав із населення 1,5 млрд. мешканців. Під час неї 

загинуло понад десять мільйонів солдат і цивільних мешканців. 

Підляшшя ‒ область, що займає територію між Холмщиною на півдні, 

рікою Нарвою на півночі, Мазовією (Польща) на заході та Волинню і Поліссям на 

сході. Разом з Холмщиною, Посянням та Лемківщиною входить сьогодні до 

складу Польщі. 

Політика ‒ це діяльність груп, партії, індивідів, держави, пов᾽язана з 

реалізацією загальнозначущих інтересів за допомогою політичної влади. 

Рада народних комісарів (Раднарком, Рада народних комісарів РРФСР; 

рос. Совет народных комиссаров РСФСР, Совнарком РСФСР, СНК РСФСР) ‒ 

уряд Російської Радянської Федеративної Соціалістичної Республікипісля 

жовтневого перевороту 1917 р. і РРФСР з 1918 по 1946 рр. Складався з народних 

комісарів, аналогів міністрів, що керували народними комісаріатами 

(наркоматами), аналогами міністерств. З 1922 р., після створення СРСР, був 

створений на союзному рівні. 

Революція – докорінна якісна зміна, різкий стрибкоподібний перехід від 

одного якісного стану до іншого, від старого до нового, докорінний переворот у 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D1%82%D0%BD%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B0_%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BB%D0%B5%D0%BC%27%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%B2%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B1%D1%80%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%BB%D1%96%D0%BA%D1%82
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%84%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/1914
https://uk.wikipedia.org/wiki/11_%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/1918
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%BE%D0%BB%D0%BC%D1%89%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%B2%D0%B0_(%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%BA%D0%B0_%D0%92%D1%96%D1%81%D0%BB%D0%B8)
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D1%96%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%89%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D1%8C
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%96%D1%81%D1%81%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%8F%D0%BD%D0%BD%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%BC%D0%BA%D1%96%D0%B2%D1%89%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%89%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D1%8F%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%96%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%BE%D0%B2%D1%82%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%82
https://uk.wikipedia.org/wiki/1917
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%A0%D0%A4%D0%A1%D0%A0
https://uk.wikipedia.org/wiki/1918
https://uk.wikipedia.org/wiki/1946
https://uk.wikipedia.org/wiki/1922
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%A0%D0%A1%D0%A0
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житті суспільства, який приводить до ліквідації віджилого суспільного ладу й 

утвердження нового. 

Резолюція ‒ документ, що фіксує рішення, постанову. 

Республіка (від лат. res − справа і publicus ‒ суспільний, всенародний) — 

форма державного правління, за якої найвища державна влада здійснюється 

виборними органами, що періодично обираються населенням на певний 

визначений строк.  

Соборність ‒ усі етнічні землі, зібрані докупи тією чи іншою державою, НЕ 

є ознакою форми державного устрою. 

«Сокальський кордон» ‒ умовний термін для визначення адміністративної 

межі між Галичиною й українськими північно-західними землями (Волинню і 

Холмщиною) за часів Другої Речі Посполитої 1920–1939 рр. Назва пов’язана з 

містом Сокалем. 

Статут (лат. statutum, від лат. statuo — встановлюю, вирішую) ‒ 

встановлений засновником (власником майна) організації обсяг правил, що 

регулюють її правовий стан, відносини, пов’язані з внутрішнім управлінням, 

стосунки з іншими організаціями чи громадянами. 

Суверенітет ‒ це політико-правова властивість держави, зміст якої полягає 

в її праві самостійно вирішувати внутрішні та зовнішні політичні питання без 

втручання інших держав, організацій, осіб.  

Тимчасовий уряд (02 березня – 16 листопада 1917) – центральний орган 

державної влади Росії, утворений Тимчасовим комітетом Державної Думи.  

Троїстий союз (1882‒1915) – коаліція Німеччини, Австро-Угорщини та 

Італії. Початок покладений союзним договором, підписаним у Відні 20 травня 

1882 р. розпався після початку Першої світової війни, коли Італія перейшла на бік 

Антанти. Після приєднання до троїстого союзу Туреччини (1914) та Болгарії 

(1915) коаліцію стали називати Четвертним союзом*. 

Ультиматум (лат. ultimatum — доведене до кінця) ‒ вимога, пов’язана з 

обмеженням часу, який даний на її виконання, а також з погрозою серйозних 

наслідків у випадку її невиконання. Є демонстрацією небажання якого-небудь 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D1%8C
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%BE%D0%BB%D0%BC%D1%89%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D1%83%D0%B3%D0%B0_%D0%A0%D1%96%D1%87_%D0%9F%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/1920
https://uk.wikipedia.org/wiki/1939
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D1%8C
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0
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роду переговорів. Застосовується насамперед в політиці і часом передує 

оголошенню війни. 

Ультиматум Ради народних комісарів Українській Центральній Раді ‒ 

ультиматум більшовицького уряду Росії (Ради народних комісарів) 

представницькому органу Української Народної Республіки (Центральній Раді). 

Офіційна назва ‒ «Маніфест до українського народу з ультимативними вимогами 

до Української Ради» (оригінал рос. мовою «Манифест к украинскому народу с 

ультимативными требованиями к Центральной раде»). 

Універсал – головний документ, відозва; урочисте звернення ЦР до 

населення, що виконувало функції основних тимчасових документів 

конституційного характеру. 

Універсали УЦР – це акти законодавчого характеру верховного органу 

влади в Україні, що визначали зміни державно-правового статусу українських 

земель колишньої Російської імперії у 1917‒1918 рр. УЦР видала чотири 

Універсали, за формою подібні до однойменних актів козацьких гетьманів (ХVІІ – 

ХVІІІ ст.). 

Уряд ‒ найвищий виконавчий та розпорядчий орган державної влади, який 

здійснює управління державою; очолює глава держави (президент, монарх) або 

прем᾽єр-міністр (голова уряду, канцлер, голова ради або кабінету міністрів). 

Ухвала ‒ колективне рішення з᾽їзду, конференції, зборів, наради і т. ін., 

винесене внаслідок обговорення яких-небудь питань; резолюція; розпорядження 

органів державної влади; постанова.  

Холмщина (Холмська Русь, Забужжя, Забузька Русь, Холмська земля) ‒ 

історико-географічна область Русі, розташована на захід від середини Бугу. На 

заході межує з польською Люблінщиною, на сході з Волинню, на півночі 

з Підляшшям, на півдні з Галичиною. За межу між Холмщиною і Підляшшям 

можна вважати колишню межу між Седлецькою і Люблінською губерніями. 

Четвертний союз ‒ військово-політичний блок Німецької імперії, Австро-

Угорської імперії, Болгарського царства і Османської імперії, що протистояв 

країнам Антанти в Першій світовій війні. 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%96%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%B2%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D1%82%D1%83%D0%BC
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%96%D0%BB%D1%8C%D1%88%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BA%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D0%B0_%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D1%96%D1%81%D0%B0%D1%80%D1%96%D0%B2_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%96%D1%97
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0_%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D1%96%D0%BA%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0_%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D0%B0
https://uk.wikisource.org/wiki/ru:%D0%9C%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%84%D0%B5%D1%81%D1%82_%D0%BA_%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D1%83_%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%83_%D1%81_%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%BC%D0%B8_%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F%D0%BC%D0%B8_%D0%BA_%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B5
https://uk.wikisource.org/wiki/ru:%D0%9C%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%84%D0%B5%D1%81%D1%82_%D0%BA_%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D1%83_%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%83_%D1%81_%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%BC%D0%B8_%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F%D0%BC%D0%B8_%D0%BA_%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B5
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D0%B3
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D1%8C
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%96%D0%B4%D0%BB%D1%8F%D1%88%D1%88%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%B4%D0%BB%D0%B5%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%B3%D1%83%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%96%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%8E%D0%B1%D0%BB%D1%96%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%B3%D1%83%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%96%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D1%96%D0%BC%D0%B5%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D1%96%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%96%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE-%D0%A3%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%89%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE-%D0%A3%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%89%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B5%D1%82%D1%94_%D0%91%D0%BE%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B5_%D1%86%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%81%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D1%96%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%96%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D1%88%D0%B0_%D1%81%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%B2%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B0
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ДОДАТОК 

 

Документи з фондів ЦДКФФА України ім. Г.С. Пшеничного  

про події Української революції 1917 - 1920 рр. 

 

 

Грушевський М.С. ‒ голова Української Центральної Ради. (1917-

1918 рр.) ЦДКФФА України ім. Г.С. Пшеничного, од. об. 0-7096 

 

Перший Генеральний Секретаріат Центральної Ради. Зліва 

направо (сидять): Петлюра С.В., Єфремов С.О., Винниченко В.К., 

Барановський Х.А., Стешенко І.М.; стоять: Мартос Б., Стасюк Н., 

Христюк П. В овалі - Садовський В.В. Київ, 1917 р. ЦДКФФА 

України ім. Г.С. Пшеничного, од. об. 2-8727 

 

Винниченко В.К. ‒ голова Генерального Секретаріату Української 

Центральної Ради. ЦДКФФА України ім. Г.С. Пшеничного, од. об. 

0-183530 

 

Єфремов С.О. ‒ генеральний секретар міжнаціональних справ у 

Генеральному Секретаріаті. ЦДКФФА України ім. Г.С. 

Пшеничного, од. об. 2-44040 

 

Члени Української Центральної Ради: Христюк П., Шаповал М., 

Порш М., Ткаченко М., Довгий І., Бабич І., Вікуль С. 1918 р. 

ЦДКФФА України ім. Г.С. Пшеничного, од. об. 2-43523 



98 

 

 

Представники Центральної Ради підписують угоду в Брест-

Литовську. Лютий 1918 р. ЦДКФФА України ім. Г.С. 

Пшеничного, од. об. 0-68659 

 

Похорон студентів, які загинули в бою на станції Крути 30 січня 

1918 р. Київ, 10 (23) березня 1918 р. ЦДКФФА України ім. Г.С. 

Пшеничного, од. об. 2-148530 

 

Скоропадський П.П. - гетьман України. ЦДКФФА України ім. 

Г.С. Пшеничного, од. об. 0-183069 

 

Представники Української держави на відкритті університету у 

Кам'янці-Подільському. В центрі - ректор університету Огієнко І.І. 

Кам'янець-Подільський, 1918 р. ЦДКФФА України ім. Г.С. 

Пшеничного, од. об. 0-7722 

 

Голова Директорії Винниченко В.К. і головний отаман Петлюра 

С.В. під час мітингу на Софійській площі. Київ, 19 грудня 1918 р. 

ЦДКФФА України ім. Г.С. Пшеничного, од. об. 0-145782 

 

Петлюра С.В. ‒ голова Директорії УНР, головний отаман Армії 

УНР. 1918 рр. ЦДКФФА України ім. Г.С. Пшеничного, од. об. 0-

184068 
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Петрушевич Є. ‒ президент Західноукраїнської Народної 

Республіки (ЗУНР). ЦДКФФА України ім. Г.С. Пшеничного, од. 

об. 2-24068 

 

Проголошення Декларації Директорії на Софійській площі про 

відновлення УНР. Київ, 6 грудня 1919 р. ЦДКФФА України ім. 

Г.С. Пшеничного, од. об. 0-54024 

 

Представники Директорії вітають делегацію ЗУНР перед 

проголошенням Акта злуки ЗУНР і УНР.  

Зліва направо: Л.Бачинський, С.Петлюра, В. Винниченко. 

Київ, 22 січня 1919 р. ЦДКФФА України ім. Г.С. Пшеничного, од. 

об. 2-153971 

 

Мітинг на Софійській площі з нагоди проголошення Акта злуки 

ЗУНР і УНР. Київ, 22 січня 1919 р. ЦДКФФА України ім. Г.С. 

Пшеничного, од. об. 0-183079 

 

Члени делегації ЗУНР під час проголошення Акта злуки ЗУНР і 

УНР на Софійській площі. Київ, 22 січня 1919 р. ЦДКФФА 

України ім. Г.С. Пшеничного, од. об. 0-183078 

 

Президент ЗУНР Петрушевич Є. з членами уряду в еміграції у 

Відні. Австрія, 1920 р. ЦДКФФА України ім. Г.С. Пшеничного, 

од. об. 2-154145 

 МИКОЛА РЯБОВІЛ (1883, станиця Дінська поблизу Катеринодара – 1919, 

Ростов-на-Дону). Голова Законодавчої Ради Кубанської Народної Республіки, лідер 

українського руху на Кубані 


