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В єдності наша сила!

А Ти дбаєш про єдність країни?



ПРОЦЕС ОБ’ЄДНАННЯ УКРАЇНИ
21 січня 1990 року українці узялися за руки та створили безперервний ланцюг 
від Києва до Львова. Так, вперше з дня проголошення Акта Злуки 1919 року 
між УНР та ЗУНР, у сучасній історії України було відзначено �ень �оборнос�ло відзначено �ень �оборнос�
ті.

Об’єднанню УНР та ЗУНР переду�
вало підписання 22 січня 1918 року 
Четвертого універсалу Центральної 
Ради, за яким Українська Народ�
на Республіка стала суверенною і 
незалежною державою. Західно�
Українську Народну Республіку було 
проголошено в листопаді 1918�го. 
�аме 22 січня 1919 року завершився 
процес об’єднання України.
�татті угоди констатували, що ЗУНР 
заявляла про “непохитний намір 

злитися в найкоротшім часі в одну велику державу з Українською Народною 
Республікою”. З іншого боку, УНР проголошувала, що вона дає згоду “при�
йняти всю територію і населення Західно�Української Народної Республіки 
як складову частину державної цілосноти в Українську Народну Республіку”. 
Угода зазначала також те, що республіка галичан отримує територіальну авто�
номію в межах УНР.
�одамо, що станом на 1919 рік до УНР 
входили українські етнічні землі: Ку�
бань, �тавропілля, Чорноморщина, �хід�
на �лобожанщина, �тародубщина (нині 
вони у складі Росії), Берестейщина і Го�
мельщина (Білорусь), Холмщина, Під�
ляшшя, Надсяння, Північна Лемківщина 
(Польща), Південна Лемківщина (�ло�
ваччина). Мармарощина, Південна Буко�
вина (Румунія), Придністров’я… 
22 січня 1919 року на �офійській площі 
Києва відбулася урочиста церемонія з на�
годи возз’єднання УНР і ЗУНР. Перед багатотисячним натовпом проголосили 
постанову УНР та зачитали текст універсалу �иректорії із правами і свобо�
дами об’єднаних республік. На додачу, �ень соборності України був оголо�
шений вихідним.
Однак радість українців тривала недовго. ЗУНР проіснувала лише до літа 
1919 року, а ще через рік із політичної карти зникла й УНР. 22 січня знову 
стало робочим днем.



І хоча соборна Україна проіснувала зовсім 
недовго, Акт злуки УНР із ЗУНР і факт 
підписання документа мали велике історичне 
значення. Українці заманіфестувати перед 
усім світом про неподільність українських 
земель та солідарність свого народу.
У 1990 році з нагоди 71�ї річниці проголошення 
Акту Злуки між Києвом і Львовом українці 
вирішили утворити живий ланцюг єднання 
“Українська хвиля”. Така традиція прижилася 
та з року в рік вона повторюється в багатьох 
містах сучасної України.
Офіційним державним святом �ень 
соборності України став лише в 1999 
році після підписання Леонідом Кучмою 
відповідного наказу. При цьому �ень 
соборності України – робочий день для всіх 
українців, хоча не скасовує урочистостей 22 
січня.

�то років тому – 22 січня 1919 року – було проголошено Акт Злуки. Це була 
одна з найвизначніших подій доби Української революції 1917–1921 років. 

Ухвалення цього документа означало об’єднання Української Народної 
Республіки і Західноукраїнської Народної Республіки. Тут принциповий 
момент. Це була не стільки злука двох народних республік, скільки була 
злука двох історично поділених тривалий час частин української землі: 
України Західної та України Наддніпрянської. І байдуже, який би був 
політичний режим – гетьманський чи республіканський в Наддніпрянщині 
– все одно б Акт Злуки відбувся.

День 22 січня 1919 р. для України став важливою історичною датою 
- Днем Злуки УНР і ЗУНР. Офіційне святкування Дня Соборності 

стало можливим від 1999 р. Немилосердні протяги історії, зрадлива 
віковічна доля зробили залежною не тільки Україну, а, почасти, й 

психологію її дітей. Тепер ми пожинаємо плоди тих темних століть: 
часто носимо за плечима, як батрацькі торби, генетичну зневіру і 

недовіру, байдужість і підступність, зловтішність і жорстокосердя. Ми, 
на жаль, послуговуємося ними й сьогодні, тоді як пекучою вимогою 

злободення стає потреба миру й терпимості, злагоди й віри, жертовності 
й братолюбства. На превеликий жаль серед українського народу 

сьогодні бракує ЄДНОСТІ, яка є волею нашого Творця і Ми, як Народ, 
як діти України не достатньо проявляємо свій патріотизм.

 



Перебіг Події
19 січня 2020 р. буде інформація до даної події.
ЖЕСТ на Літургії 22 січня: Після �лужби Божої на вулиці спільно помолимось за 
Україну. Заспіваємо �уховний Гимн України «Боже Великий Єдиний».

22 січня 2020 року згадуючи важливу подію для всього українського 
народу, День Злуки і Соборності України, 

ЗАОХОЧУЄМО запросити до свого дому друзів на молитву про Єдність 
для України. Пропонуємо спільно помолитись 91 псалмом. 

Також в День Соборності України почепи на одяг жовто-блакитний 
бантик або інший український  патріотичний символ, та якомога більше 
розповідай про День Соборності колегам по роботі, друзям, рідним… 

Проінформуй про День Злуки якомога більше людей. Заохочуй своїх ближніх 
до молитви про єдність України. Нехай в цей день нас супроводжує думка: «усі 
нарікають, а ти помолись». Молитва нас об’єднує не лише із Богом, але й між 

собою, а В ЄДНОСТІ НАША СИЛА!

ПАРАФІЯЛЬНА ПОДІЯ

«Та не лиш за цих молю, але і за тих, 
які завдяки їхньому слову увірують в 

Мене,  щоб усі були одно, як Ти, Отче, 
в Мені, а Я в Тобі, щоб і вони були в 

Нас об’єднані; щоб світ увірував, що Ти 
Мене послав». 
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ЧОМУ ДО ЦЬОГО ЗАКЛИКАЄМО?
�оборність і єдність України здавна була заповітною мрією українця, навіть у 
складних умовах довготривалої відсутності власної державності. Ідея �оборності 
генетично закладена в українцях з давніх давен. Тому, незважаючи на жахливі 
жертви і втрати попередніх років, які увійшли героїчною сторінкою в літопис 
священної боротьби українського народу за свою державність і соборність. Вони 
засвідчили нескореність нації і невмирущість національної ідеї. Вони наблизили 
реальний суверенітет України, її незалежність. �аме тому, хочемо заново відродити 
прагнення єдності і мирної України, яке носить у своїх серцях абсолютна більшість 
нашого суспільства � попри всілякі партійні розбіжності, попри різне національне 
походження, конфесійний розбрат, – хочемо, щоб українці не боялися проявляти 
свій патріотизм. Звільнивши творчий дух з лещат агресивного, руйнівного гонору, 
об’єднавши зусилля навколо спільної ідеї розбудови, єдності України, наш народ 
здатен вразити світ своїми здобутками! �казано ж бо: «Ubi соnсоrdia, ibi victoria» � 
�Е ЗЛАГО�А, ТАМ ПЕРЕМОГА!


