
1 грудня 1991 р. відбувся Всеукраїнський 

референдум за незалежність України 
 

      У духовному і політичному житті 

кожної   нації  є  події,  які  назавжди 

входять   в    її   історію,    свідомість, 

визначають характер буття, місце і  

роль у світових цивілізаційних процесах. 

    Маємо і в нашій історії такі події, 

що   перед   усім   світом   засвідчили 

устремління українського народу до 

вільного, щасливого, заможного життя. 

Одна з них, це день 1 грудня 1991 року, який увійшов незабутньою датою в 

історію нашого народу. Саме тоді громадяни молодої держави, які прийшли до 

виборчих скриньок, своїм вільним волевиявленням підтвердили Акт проголошення 

незалежності України, поставили останню крапку в 70-річній історії існування 

радянської імперії та розпочали новий відлік державотворення в українській 

історії. 

     Верховна   Рада   Української   РСР  своєю   Постановою  «Про   проголошення 

незалежності України» від 24 серпня 1991 року ухвалила рішення щодо проведення 

всеукраїнського референдуму на підтвердження Акту проголошення незалежності 

України. 

Текст бюлетеня та звернення до народу було затверджено 11 жовтня 1991 року 

Постановою Верховної Ради України. 

Бюлетень референдуму 

містив   текст      Акту   

проголошення незалежності   

України     і запитання: «Чи 

підтверджуєте   Ви   Акт 

проголошення незалежності 

України?»    із  двома  

варіантами відповіді:  «Так, 

підтверджую»  або «Ні, не 

підтверджую». 

Більш як 90% жителів 

висловилися на підтримку 

незалежності.  

Того ж дня було обрано Президентом України Леоніда Кравчука. 

Всеукраїнський   референдум  став відправною точкою в розбудові суверенної і 

соборної Української держави, її міжнародному самоутвердженні. Наш народ 

почав поступово набиратися досвіду державотворення, усвідомлювати себе єдиним 

цілісним організмом, політичною нацією, відроджувати свою національну 

культуру і мову, традиції і звичаї. 

Очевидно, що підготовка та проведення всеукраїнського референдуму 1 грудня 



   1991 р. стали визначальним кроком в утвердженні Української держави. Того 

дня громадяни незалежно від національної чи конфесійної приналежності, регіону 

проживання, політичних поглядів, світоглядних та інших уподобань об'єдналися 

навколо єдиної мети - будувати суверенну державу. 

    Сьогодні, як ніколи, цей приклад істинного патріотизму та єдності є для нас 

взірцем   консолідованої   дії  народу  задля  вирішення  завдань історичної ваги. 

   Рішення референдуму дозволили нашій країні утвердитися на міжнародній 

арені. 

    Вже протягом одного лише грудня 1991-го її визнали понад сорок держав. 

    Нам  спільно вирішувати  свою долю.  Наш  головний  пріоритет  –  неподільна 

незалежна Україна, об’єднане суспільство, єдиний національно-культурний 

простір. 

 

 

                                                                  Підготувала Руслана Ониськів 

                                                                  провідний бібліограф 

 


