
 

 

НЕЗАЛЕЖНІСТЬ: 

ЯК ЦЕ БУЛО?! 

(хронологія подій у фотографіях) 



 

24 серпня 2021 року український 

народ святкуватиме 30-ту річницю 

Незалежності України. Річницю 

здійснення своєї споконвічної мрії-

мети, за яку віддали життя, 

здоров’я, час, кар’єру тисячі й тисячі 

кращих синів і дочок України, які й 

сьогодні вже сьомий рік продовжують 

гинути на фронті визвольної війни 

від російських окупантів.  

Слід зауважити, що у новітній 

час народження незалежної України 

відбулося не одразу з моменту 

проголошення Акту Незалежності у 

1991 році. Цьому процесу передувало 

багато доленосних для українців 

історичних подій другої половини  



 

1980-х – початку 1990-х років. Це 

занепад і прогнилість СРСР та 

соціалістичної системи виробництва, 

розпад системи країн-сателітів т. 

зв. «соціалістичного табору», 

наростаюча з кінця 1970-х років 

економічна криза, аварія на ЧАЕС у 

1986 році, безглузда «афганська 

війна» 1979-1989 років, горбачовські 

«перебудова», «гласність», 

«демократизація» 1995-1991 років, 

мітингова демократія невдоволеного 

населення країни, політична 

структуризація суспільства, 

утворення неформальних 

громадських рухів та організацій, 

створення Народного Руху України,  



 

перші вибори на 

багатоальтернативній основі до 

Верховної Ради України, а також – 

важливі для українців історичні 

віхи: 

 

1) 16 липня 1990 року прийняття 

Верховною Радою України 

Декларації про державний 

суверенітет України – політико-

правового документу, яким 

проголошено самостійність і 

неподільність влади в межах її 

території та незалежність  і 

рівноправність у зовнішніх 

відносинах; 

 



 

 
 

 
 



 

 

2) 24 серпня 1991 року позачергова 

сесія Верховної Ради України в 

умовах загрози, що нависла при 

спробі путчу прихильників 

ДКНС («ГКЧП») 19-21 серпня 

1991 року, ухвалила Акт 

проголошення незалежності 

України як політико-правовий 

документ, що спрямований на 

здійснення Декларації про 

державний суверенітет України 

шляхом проголошення 

незалежності України та 

створення самостійної 

Української держави; 

 



 

 
 



 

 
 

3) 1 грудня 1991 року проведення 

одночасно Всеукраїнського 

референдуму на підтвердження 

Акту проголошення 

незалежності України й перших 

виборів Президента України. 

Більше ніж 90% учасників 

виборів схвалили Акт 

проголошення України і першим  



 

президентом обрано колишнього 

голову Верховної Ради України 

Леоніда Кравчука; 

 
 



 

 



 

 

 
 

 

4) 28 червня 1996 року на П’ятій 

сесії Верховної Ради було 

прийнято Конституцію 

(Основний Закон) України, де 

було закріплено проголошені 

Актом та схвалені всенародним 

референдумом принципи, за  



 

 

якими Україна є суверенною, 

незалежною, демократичною, 

соціальною і правовою державою. 

 

 

 
 

 

 

 



 

 
 



 

Ось такі, здавалося б повільні, 

але важливі та впевнені віхи-кроки в 

тривалій боротьбі з 

прокомуністичними та 

промосковськими силами, як 

всередині країни, так і ззовні. Ці 

кроки рухали Україну до свободи. 

Становлення незалежної 

України, яка цілком закономірно 

оголосила себе наступницею 

державницьких утворень, що мали 

місце в історії українського народу, й 

тепер продовжується в умовах 

пострадянських реалій, політичної, 

економічної та судової криз, 

пробудження від комуністично-

московського гіпнозу та набуття  



 

людської гідності і національної 

ідентичності. Рушієм-локомотивом 

процесу розбудови української 

держави були і залишаються 

національно-демократичні сили, які 

визріли як альтернатива в умовах 

тоталітаризму й вивели Україну на 

її теперішній шлях незалежного 

буття. 
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