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ВІТАННЯ З ДНЕМ СОБОРНОСТІ УКРАЇНИ – ДНЕМ ЗЛУКИ! 

Громадська організація «Україна-2050» вітає весь український народ з Днем Соборності 

України – Днем Злуки! 

22 січня 1918 року Українська Центральна Рада, своїм Четвертим універсалом проголосила 

незалежність Української Народної Республіки. Рівно через рік після цього, 22 січня 1919 року, 

Акт злуки об'єднав Українську Народну Республіку та Західноукраїнську Народну Республіку 

в одну возз’єднану незалежну державу. 

На Софійській площі у Києві прозвучали такі слова Акту злуки: 

«Віднині воєдино зливаються віками відділені одна від одної частини України –

 Галичина, Буковина, Закарпаття і Наддніпрянська Україна – в одну єдину Україну. 

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

Віднині є одна незалежна Українська Народна Республіка.  

Віднині український народ, визволений могутнім поривом своїх власних сил, має 

змогу об'єднаними дружніми зусиллями  всіх своїх синів будувати нероздільну 

самостійну українську державу на благо і щастя всього українського народу». 

Цей історичний Акт є одним із ключових моментів довголітньої героїчної визвольної боротьби 

українського народу, які остаточно призвели до відновлення Української Державності 30 років 

тому – 24 серпня 1991 року. 

На жаль, попри визнання Української Державності світовою спільнотою український народ 

ще й досі змушений захищати територіальну цілісність України від російської гібридної агресії. 

З цього приводу Громадська організація «Україна-2050» вшановує всіх героїв, 

які пожертвували своїм життям за українську державу, та закликає український народ 

зосередити тепер свою увагу на фундаментальному праві кожного українця вільно жити 

у територіально цілісній українській державі. 

Нехай же історичний Акт злуки відновить нашу силу, рішучість і віру в остаточну перемогу  

з деокупацією всього Криму та Донбасу! 

Слава Україні! Героям слава! 

 

Евген Чолій 

Президент Громадської організації «Україна-2050» 

Президент Світового Конґресу Українців (2008-2018 рр.) 
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Громадська організація (ГО) «Україна-2050» є неприбутковою організацією, заснованою, щоб сприяти втіленню 

в життя за час одного покоління – до 2050 року – стратегії сталого розвитку України, як повністю незалежної, 

територіально цілісної, демократичної, реформованої та економічно конкурентоспроможної Європейської держави. 
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