
Нехай повік в душі твоїй не згасне наша Україна 
(24 серпня – День незалежності України)  

   З метою гідного відзначення у 

2020 році 29-ї річниці незалежності 

України  Президент України 

підписав Указ   № 318/2020  «Про 

відзначення 29-ї річниці 

незалежності України»  
ʋʢʨʘʾʥʘ ï ʢʨʘʾʥʘ ʪʨʘʛʝʜʽʡ ʽ ʢʨʘʩʠ, ʜʝ 

ʥʘʡʙʽʣʴʰʝ ʣʶʙʣʷʪʴ ʚʦʣʶ ʽ ʥʘʡʤʝʥʰʝ 

ʟʥʘʣʠ ʾʾ, ʢʨʘʾʥʘ ʛʘʨʷʯʦʾ ʣʶʙʦʚʽ ʜʦ ʥʘʨʦʜʫ ʡ 

ʯʦʨʥʦʾ ʡʦʤʫ ʟʨʘʜʠ, ʜʦʚʛʦʾ ʚʽʢʦʚʦʾ ʡ ʛʝʨʦʾʯʥʦʾ ʙʦʨʦʪʴʙʠ ʟʘ ʚʦʣʶ. 

2014 ʨʽʢé ʈʽʢ ʟʤʽʥ,  ʨʽʢ ʈʝʚʦʣʶʮʽʾ ɻʽʜʥʦʩʪʽ, ʨʽʢ ʅʝʙʝʩʥʦʾ ʉʦʪʥʽ ʪʘ ʙʦʨʦʪʴʙʠ 

ʟʘ ʥʝʟʘʣʝʞʥʽʩʪʴ ʥʘʰʦʾ ʜʝʨʞʘʚʠ. ʉʢʽʣʴʢʠ ʚʪʨʘʪ ʽ ʙʦʣʶ, ʽ ʚʦʜʥʦʯʘʩ ʩʢʽʣʴʢʠ ʚʽʨʠ 

ʫ ʩʚʦʻ ʤʘʡʙʫʪʥʻ.  
 ʅʘ ʪʝʨʠʪʦʨʽʾ ʢʨʘʾʥʠ ʽ ʟʘʨʘʟ ʪʦʯʘʪʴʩʷ ʙʦʡʦʚʽ ʜʽʾ. 

ɻʠʥʫʪʴ ʩʧʨʘʚʞʥʽ  ʧʘʪʨʽʦʪʠ  ʨʽʜʥʦʾ ʫʢʨʘʾʥʩʴʢʦʾ 

ʟʝʤʣʽ,  ʛʠʥʫʪʴ ʥʘʰʽ ʚʦʾʥʠ ʽ ʤʠʨʥʽ  ʣʶʜʠ. ʄʠ ʧʦʚʠʥʥʽ 

ʙʫʪʠ ʛʽʜʥʠʤʠ ʟʘʛʠʙʣʠʭ, ʽ ʥʝ ʦʧʫʩʢʘʪʠ ʟʥʘʤʝʥʦ ʾʭʥʴʦʾ 

ʙʦʨʦʪʴʙʠ ʥʽ ʧʝʨʝʜ ʷʢʠʤʠ 

ʥʝʛʘʨʘʟʜʘʤʠé  
ʅʝ ʟʘʙʫʚʘʻʤʦ ʽ ʥʝʟʘʢʦʥʥʫ ʦʢʫʧʘʮʽʶ ɸʈ ʂʨʠʤ ʘʨʤʽʻʶ 

ʈʦʩʽʡʩʴʢʦʾ ʌʝʜʝʨʘʮʽʾ. ɼʣʷ ʢʦʞʥʦʛʦ ʩʚʽʜʦʤʦʛʦ ʫʢʨʘʾʥʮʷ 

ʧʽʚʦʩʪʨʽʚ ʟʘʣʠʰʘʻʪʴʩʷ ʯʘʩʪʠʥʦʶ ʋʢʨʘʾʥʠé 

День Незалежності України (вірніше за значенням  – День 

Відновлення Незалежності України)
 
– державне свято України, яке відзначається 

щороку 24 серпня на честь ухвалення Верховною Радою УРСР  Акта 

проголошення незалежності  України,  що прийнято вважати датою створення 

держави Україна в її сучасному вигляді. 

17 березня 1991 року проводився єдиний в історії СРСР Всесоюзний референдум 

про збереження СРСР. Одночасно з цим референдумом в Україні, за наполяганням 

Народного Руху України за перебудову, було проведене республіканське 

консультативне опитування: «чи згодні ви, щоб Україна була у складі Союзу 

Суверенних Республік на підставі Декларації про державний суверенітет України» 

 16 липня 1990 року Верховною Радою Української PCP прийнята Деклара́ція 

про державний суверенітет України – документ про проголошення 

державного суверенітету України . Одночасно того ж 16 липня 1990 року Верховна 

Рада Української РСР ухвалила постанову «Про День проголошення незалежності 

України». У ній зазначено: 

ɿʚʘʞʘʶʯʠ ʥʘ ʚʦʣʶ ʫʢʨʘʾʥʩʴʢʦʛʦ ʥʘʨʦʜʫ ʪʘ ʡʦʛʦ ʦʜʚʽʯʥʽ ʧʨʘʛʥʝʥʥʷ ʜʦ 

ʥʝʟʘʣʝʞʥʦʩʪʽ, ʧʽʜʪʚʝʨʜʞʫʶʯʠ ʽʩʪʦʨʠʯʥʫ ʚʘʛʦʤʽʩʪʴ ʧʨʠʡʥʷʪʪʷ ɼʝʢʣʘʨʘʮʽʾ ʧʨʦ 

ʜʝʨʞʘʚʥʠʡ ʩʫʚʝʨʝʥʽʪʝʪ ʋʢʨʘʾʥʠ 16 ʣʠʧʥʷ 1990 ʨʦʢʫ, ɺʝʨʭʦʚʥʘ ʈʘʜʘ ʋʢʨʘʾʥʩʴʢʦʾ 

ʈʘʜʷʥʩʴʢʦʾ ʉʦʮʽʘʣʽʩʪʠʯʥʦʾ ʈʝʩʧʫʙʣʽʢʠ ʧʦʩʪʘʥʦʚʣʷʻ: ɺʚʘʞʘʪʠ ʜʝʥʴ 16 ʣʠʧʥʷ ɼʥʝʤ 

ʧʨʦʛʦʣʦʰʝʥʥʷ ʥʝʟʘʣʝʞʥʦʩʪʽ ʋʢʨʘʾʥʠ ʽ ʱʦʨʽʯʥʦ ʚʽʜʟʥʘʯʘʪʠ ʡʦʛʦ ʷʢ ʜʝʨʞʘʚʥʝ 

ʟʘʛʘʣʴʥʦʥʘʨʦʜʥʝ ʩʚʷʪʦ ʋʢʨʘʾʥʠ. 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/24_%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%BF%D0%BD%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0_%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D0%B0_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D1%97_%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D1%8F%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D1%97_%D0%A1%D0%BE%D1%86%D1%96%D0%B0%D0%BB%D1%96%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%BE%D1%97_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D1%96%D0%BA%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BA%D1%82_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%BD%D0%B5%D0%B7%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%96_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BA%D1%82_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%BD%D0%B5%D0%B7%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%96_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/16_%D0%BB%D0%B8%D0%BF%D0%BD%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/1990
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0_%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D0%B0_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D1%97_%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D1%8F%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D1%97_%D0%A1%D0%BE%D1%86%D1%96%D0%B0%D0%BB%D1%96%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%BE%D1%97_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D1%96%D0%BA%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%96%D1%82%D0%B5%D1%82
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B0


18 червня 1991 року внесено відповідні зміни до статті 73 Кодексу законів про 

працю Української РСР, унаслідок чого у переліку святкових днів з'явився запис: 

«16 липня – День незалежності України». 

Оскільки 24 серпня 1991 року Верховна Рада Української РСР ухвалила Акт 

проголошення незалежності України, який 1 грудня 1991року підтвердив народ на 

Всеукраїнському референдумі, виникла потреба змінити дату святкування Дня 

незалежності України.  20 лютого 1992 року Верховна Рада України ухвалила  

постанову «Про День незалежності України». У ній зазначено: 

    ɿʚʘʞʘʶʯʠ ʥʘ ʚʦʣʶ ʫʢʨʘʾʥʩʴʢʦʛʦ ʥʘʨʦʜʫ ʪʘ ʡʦʛʦ ʦʜʚʽʯʥʝ ʧʨʘʛʥʝʥʥʷ ʜʦ 

ʥʝʟʘʣʝʞʥʦʩʪʽ, ʧʽʜʪʚʝʨʜʞʫʶʯʠ ʽʩʪʦʨʠʯʥʫ ʚʘʛʦʤʽʩʪʴ ʧʨʠʡʥʷʪʪʷ ɸʢʪʘ 

ʧʨʦʛʦʣʦʰʝʥʥʷ ʥʝʟʘʣʝʞʥʦʩʪʽ ʋʢʨʘʾʥʠ 24 ʩʝʨʧʥʷ 1991 ʨʦʢʫ,   ɺʝʨʭʦʚʥʘ ʈʘʜʘ ʋʢʨʘʾʥʠ 

ʧʦʩʪʘʥʦʚʣʷʻ: 

     1. ɺʚʘʞʘʪʠ  ʜʝʥʴ  24  ʩʝʨʧʥʷ  ɼʥʝʤ   ʥʝʟʘʣʝʞʥʦʩʪʽ   ʋʢʨʘʾʥʠ ʽ  ʱʦʨʽʯʥʦ 

ʚʽʜʟʥʘʯʘʪʠ  ʡʦʛʦ ʷʢ ʜʝʨʞʘʚʥʝ ʟʘʛʘʣʴʥʦʥʘʨʦʜʥʝ ʩʚʷʪʦ ʋʢʨʘʾʥʠ. 

     2.  ʇʦʩʪʘʥʦʚʫ ɺʝʨʭʦʚʥʦʾ ʈʘʜʠ ʋʢʨʘʾʥʩʴʢʦʾ ʈʉʈ çʇʨʦ ɼʝʥʴ ʧʨʦʛʦʣʦʰʝʥʥʷ 

ʥʝʟʘʣʝʞʥʦʩʪʽ ʋʢʨʘʾʥʠè ʚʽʜ 16 ʣʠʧʥʷ 1990 ʨʦʢʫ ʚʚʘʞʘʪʠ ʪʘʢʦʶ, ʱʦ ʚʪʨʘʪʠʣʘ 

ʯʠʥʥʽʩʪʴ. 

5 червня 1992 року Верховна Рада України постановила: у частині першій статті 

73 Кодексу законів про працю України слова «16 липня — День незалежності 

України» замінити словами «24 серпня — День незалежності України».  

Тому від 1992 року День незалежності України щороку відзначається 24 серпня. 

                   Етапи становлення незалежності  
¶ Історію України прийнято 

відраховувати, як правило, з моменту 

створення Київської держави в IX столітті.  

 Після занепаду цього державного 

утворення і розпаду на дрібні князівства, 

що його супроводжував, в XVII ст. 

утворюється Козацько-Гетьманська 

держава, яка проіснувала до кінця XVIII 

ст., після чого, аж до XX ст. незалежної 

української держави не існувало. 

¶ Після Жовтневої революції 1917 р.  в Україні позначився підйом національного 

руху, що оформився в «Третій Універсал» Центральної Ради 20 листопада 1917 р.,  

який проголосив Українську Народну Республіку – УНР. В Універсалі було 

проголошено про свободу слова, друку, віросповідання, зборів, страйків, 

скасування смертної кари. 

¶ Після відмови українського уряду прийняти ультиматум більшовицької Ради 

Народних Комісарів, в якому вимагалося дозволити їм ввести свої війська на 

Україну, а також не пропускати на Дон білих офіцерів і козаків, почалася 

українсько-більшовицька війна. Військові успіхи більшовиків змусили 

керівництво УНР призвати на допомогу Німеччину. 

¶ З середини лютого 1918 р. почався наступ німецьких і українських військ на 

територію захоплену більшовиками. До квітня того ж року вся Україна була 

звільнена від більшовицької окупації, однак, по факту опинилася в німецькій – 

Німеччина привела до влади збройним шляхом свого ставленика. За цим – 

громадянська війна і череда інтервенцій, які завершилися в березні 1919 р. в Києві 

https://uk.wikipedia.org/wiki/18_%D1%87%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%BD%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/1991
https://uk.wikipedia.org/wiki/24_%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%BF%D0%BD%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/1991
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BA%D1%82_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%BD%D0%B5%D0%B7%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%96_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BA%D1%82_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%BD%D0%B5%D0%B7%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%96_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/1_%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%BD%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/1991
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https://uk.wikipedia.org/wiki/1992
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0_%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D0%B0_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/5_%D1%87%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%BD%D1%8F
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https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D1%81_%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%96%D0%B2_%D0%BF%D1%80%D0%BE_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D1%86%D1%8E_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8


 на Всеукраїнському з’їзді Рад прийняттям конституції «незалежної Української 

Радянської Соціалістичної Республіки (УРСР)». 

¶ 28 грудня 1920 р. між УРСР і РРФСР був підписаний «Робітничо-селянський 

союзний договір про військове і господарське співробітництво», який закріпив 

залежність УРСР від РРФСР. Наступний шанс на незалежну українську державу 

представився лише в кінці ХХ ст., після розпаду СРСР. 

¶ Вперше День незалежності України 

був відзначений 16 липня 1991 р. в 

пам’ять про те, що рік тому 16 липня 1990 

р.  Верховна рада УРСР прийняла 

«Декларацію про державний суверенітет 

України».  

¶  Вважати день 24 серпня Днем 

незалежності України і щорічно 

відзначати його як державне 

загальнонародне свято України. 

Напередодні Дня Незалежності дізнайтеся вражаючі факти про 

Україну, які змусять пишатися нашою країною 
¶ 90,32% українців, що взяли участь у референдумі щодо Незалежності 

України, ствердно відповіли на запитання «Чи підтверджуєте Ви Акт 

проголошення незалежності України?». 

¶ Першою українську незалежність визнала 

Польща. 

¶ Україна з площею 603 628 квадратних 

кілометрів – найбільша країна в Європі.  

¶ Українська конституція – одна із 

найдавніших у Європі. Щоправда, йдеться не 

про сучасний варіант основного закону, а про 

конституцію Пилипа Орлика, проголошену 

ще у 1710 році. 

¶ Гімн України, затверджений Верховною Радою 6 березня 2003 року, 

складається всього з шести рядків. 

¶ Українська мова – одна з найкрасивіших і наймелодійніших в світі. Ще на 

початку ХХ століття на конкурсі  краси мов в 

Парижі українська – посіла третє місце, після 

французької та перської. 

¶ Україна межує з сімома країнами: Польщею, 

Угорщиною, Словаччиною, Румунією, Білоруссю, 

Молдовою, Росією.  

¶ В українському місті 

Рахів, що в Закарпатській 

області, знаходиться географічний центр Європи.  

¶ Національну валюту України – гривню було введено 

в обіг 2 вересня 1996 року. 

¶ Найбільша в Європі площа знаходиться в Харкові – 

Площа Свободи. Її протяжність – 750 м, а ширина – 125 

м. 



¶ Хрещатик – найкоротша столична 

центральна вулиця в Європі. Її протяжність – 

1225 м.  

¶ Найглибша станція метро в Європі – 

Арсенальна. Вона знаходиться під землею на 

105,5 метрів.  

¶ Найромантичніше місце в Україні – 

Тунель 

кохання. Це природний пам’ятник, який 

знаходиться в селищі Клевань Рівненської 

області на відрізку залізничної колії, що веде від 

Клевані до селища Оржів. Цей ботанічний 

феномен – зелений тунель ідеальної 

пропорційної арки, який створений заростями 

кущів і дерев, що сплелися між собою. 

¶ Пісня «Carol of the Bells» або «Ring 

Christmas Bells», яка відома у всьому світі – це 

«Щедрик», авторства українського композитора 

Миколи Леонтовича.  

¶ Український 

духовий інструмент 

трембіта є найдовшим 

у світі.  

¶ Три голлівудські актриси: Міла Куніс, Міла Йовович 

та Ольга Куриленко – родом з України. 

¶ АН-225 «Мрія» – найбільший літак у світі, який проєктувався для 

перевезення космічних кораблів. Він має вагу 640 тонн та здатен підняти в 

повітря одразу 80 легкових автомобілів! Літак був спроєктований і вироблений в 

Україні – конструкторським бюро Антонова. Наразі він експлуатується 

українською компанією «Antonov Airlines». 

¶ Найуживаніша буква в українському алфавіті – «П». 

¶ Найбільшою областю в Україні є 

Одеська. Її площа становить 33 310 

квадратних кілометрів. 

¶ Україна володіє найбільшими 

запасами чорнозему в світі – близько 

30%. 

¶ Перший офіційний мобільний 

дзвінок в Україні тривав 40 секунд.    

Його 1 липня 1993 року здійснив 

тодішній президент Леонід Кравчук у прямому ефірі національного телебачення. 

¶ В Україні знаходиться найбільша в Європі пустеля – Олешківські піски, яку 

ще називають українською Сахарою. Її площа складає понад 160 тисяч гектарів. 

Українська пустеля така велика, що її можна побачити навіть із Космосу! 

¶ Першим вищим навчальним закладом у Східній Європі є Острозька академія, 

1576 року її заснував князь Острозький Костянтин-Василь. 

¶ Україна входить до трійки світових лідерів із виробництва меду. 



В читальному залі центральної районної бібліотеки діє on line 

книжкова виставка «Україна: діалог з історією», присвячена 29-й 

річниці проголошення Дня Незалежності України 
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