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День 22 січня 1919 року ввійшов до української історії як велике державне свято - День Соборності України. Саме тоді на Софійській площі на 

багатолюдному зібранні було урочисто проголошено про злуку Української Народної Республіки і Західноукраїнської Народної Республіки. 

Володимиром Винниченком був підписаний Акт злуки українських земель.  



                                                                

 

В цьому Акті проголошувалося: “Однині воєдино зливаються століттями одірвані одна від одної частини єдиної України – Західно-Українська 

Народна Республіка /Галичина, Буковина і Угорська Україна/ і Наддніпрянська Велика Україна.  

Здійснились віковічні мрії, якими жили і за які умирали кращі сини України». 

 

 



                                                                                     

 «Соборний» означає об’єднаний. Зараз Україна справді є об’єднаною, але тільки формально: кордонами, Конституцією, системою влади, і 

врешті-решт – переліком державних свят. Але реальне об’єднання – це процес, це шлях, яким хочуть іти ті, хто зараз живе в країні Україна і 

хоче жити тут надалі. 

 

 



 

 

22 січня 1919 року на Софіївському майдані в Києві 

 

урочисто оголосили універсал про об'єднання УНР і ЗУНР у соборну України представники Української Народної Республіки Михайло 

Грушевський, Симон Петлюра, Володимир Винниченко та Західно-Української Народної республіки – генерали Тарнавський, Курманович та 

Микитка у присутності багатотисячного люду підписали Акт злуки. 

 

«Віднині зливаються в одно віками відділені одна від одної частини України — Галичина, Буковина, Закарпаття і придніпрянська Україна — в 

одну Велику Україну. Сповнилися відвічні мрії, для яких жили й за які вмирали найкращі сини України. Віднині є тільки одна незалежна 

Українська Народна Республіка. Віднині український народ, звільнений могутнім поривом своїх власних сил, має змогу об’єднати всі зусилля 

своїх синів для створення нероздільної незалежної Української Держави на добро і щастя українського народу», — пролунало 22 січня 1919 

року на Софійському майдані в Києві. 

 



                                                          

   У цей день щороку відзначаємо проголошення Акту возз’єднання Української Народної Республіки й Західно-Української Народної 

Республіки, що відбулося в 1919 році. Офіційно в Україні День Соборності відзначається з 1999 року.  

 

 

Україна святкує День Соборності. В багатьох містах і селах держави 

відбуваються урочисті заходи. 

                                                                                                    



 


