


На мітингу в Києві 24 серпня 1991 року під стінами Верховної Ради  
зібралося 30-50 тисяч людей. 

 



 Верховна Рада України. Виступ депутата Сергія Головатого  
(24 серпня 1991 р.) 

 



Чернетка Акту про Незалежність.  
Архів Левка Лук'яненка.  

Під час засідання у надрах 
Верховної Ради народилися 

одразу кілька проєктів  
акту проголошення 

незалежності України.  
 

Володимир Яворівський 
розповідає, що хтось, як-от 
Левко Лук’яненко, у своєму 

проєкті наполягав на 
формулюванні "відновлення 

державності України".  
 

Інші, наприклад,  
Дмитро Павличко – на 

"проголошенні незалежності".  



Президія позачергової сесії Верховної Ради України 12-го скликання.  
 Прийняття Акту проголошення незалежності України.  

(Перший заступник голови Верховної Ради Іван Плющ,  
голова Верховної Ради Леонід Кравчук, заступник голови  

Верховної Ради Володимир Гриньов).  
Київ, 24 серпня 1991 р.   



Акт про незалежність України підтримала конституційна 
більшість депутатів Верховної Ради УРСР.  



За Постанову проголосував 321 депутат,  

за Акт - 346 депутатів.  

(24 серпня 1991 р.) 



Голова Верховної Ради України Л. Кравчук 
зачитує Акт проголошення незалежності України. 

(24 серпня 1991 р.) 





У залі запанувала ейфорія.  
Рада почала приймати перші рішення незалежної української держави. 

(24 серпня 1991 р.) 



Після закінчення засідання депутати-опозиціонери зібралися біля трибуни 
та заспівали гімн Українських січових стрільців "Ой, у лузі червона калина".  

Мітингувальники під Радою теж підхопили цю пісню.  



24 серпня 1991 року відкрилася позачергова 
сесія Верховної Ради України,  

на якій було прийнято Постанову та  
Акт проголошення незалежності України, 
затверджені конституційною більшістю.  

 

В результаті Україна стала  
незалежною державою  

з неподільною та недоторканою територією,  
на якій чинними є тільки власні Конституція, 

закони та постанови уряду.   

Проголошення незалежності України  

https://www.youtube.com/watch?v=TdYk5aYKoGY 

https://www.youtube.com/watch?v=TdYk5aYKoGY
https://www.youtube.com/watch?v=TdYk5aYKoGY


В’ячеслав Чорновіл запропонував внести до парламентської зали  
синьо-жовтий прапор, а також – підняти національний прапор  

над куполом парламенту.  



Святкування після проголошення незалежності України. 
(Київ, 24 серпня 1991 р.) 



Люди підкидають догори дисидента Левка Лук'яненка, вітаючи 
проголошення України незалежною державою біля будівлі 

парламенту України. 



Акт 24 серпня став результатом не 
тільки активної діяльності 

національно-демократичного руху з 
кінця 1980-х років, але й 

багатолітньої боротьби кількох 
поколінь українців. 



Оголошення, яке закликало українців взяти участь у 
референдумі 1 грудня 1991 року.  



1 грудня 1991 року 
відбувся всеукраїнський 
референдум, який надав 
всенародної легітимності 

проголошенню 
самостійної України дня 
24-го серпня. Історичне 
рішення підтримали в 

усіх 27 адміністративних 
регіонах.  

Акт проголошення 
незалежності України 

було внесено до 
бюлетенів 

всеукраїнського 
референдуму  

1 грудня 1991 року.  
   



На референдумі 1 грудня 1991 р. 90,32% громадян України 
проголосували за Акт проголошення незалежності України.  

Це стало основою для легітимізації нової держави,  
як серед його громадян, так і на міжнародній арені.  



На виборах Президента 
України 61,59% виборців   

(19,6 млн. осіб)  
проголосували за  

Леоніда Кравчука,  
який став першим главою 

незалежної української 
держави.  



Панно -"ікона" "Державотворення" у Верховній Раді України  
про внесення прапору України та проголошення Незалежності.  

Зображені Чорновіл, Поровський, Заєць, Кравчук, Плющ та  
інші депутати, історичні постаті (художник О. Кулаков). 

 

Наукова бібліотека НЮУ ім. Ярослава Мудрого 

Уклад., дизайн:  голов. бібліотекар Рибалова О.М 


