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Відчувалося наближення великих змін у суспільному 
житті України. Тоді видатний вчений-філософ Мирослав 
Попович сформулював три принципи, які повинні бути 
«святими» для нас, нині сущих: перший – суверенітет та 
незалежність України; другий – демократія; третій – со-
ціально-орієнтована політична влада в умовах ринкової  
економіки.

1 грудня 1991 р. 
Відбувся перший Всеукраїнський референдум з одним  

історичним запитанням: «Чи підтверджуєте Ви Акт про-
голошення незалежності України, прийнятий  Верховною  
Радою України 24 серпня 1991 р.?». 

У голосуванні брали участь 84,18 % від загальної кіль-
кості включених до списків. «Так, підтверджую» – про-
голосувало 90,32 % від кількості тих, хто взяв участь у 
голосуванні. Відбулися вибори Президента України. До ви-
борчого бюлетеня були внесені 6 кандидатів – Б. Гриньов, 
Л. Кравчук, Л. Лук’яненко, Л. Табурянський, В. Чорновіл, 
І. Юхновський. Президентом України було обрано Леоніда 
Кравчука – колишнього партійного функціонера, якому 
доводилося «воювати» з «шістдесятниками». Треба відда-
ти належне першому Президенту України Л.М. Кравчу-
ку – його особливій ролі в дезінтеграції СРСР, створенні 
Співдружності Незалежних Держав (СНД) та  здійсненні 
перших кроків у формуванні незалежної України

8  грудня  1991 р.
У Біловезькій Пущі (Білорусь) Росія, Україна і Білорусь  

денонсували Союзний договір 1922 року. Це означало, що  
СРСР як суб’єкт міжнародного права і як геополітична  
реальність припинив своє існування.

1992 – і далі 
За досить короткий час Україна з інтегрованої у СРСР  

республіки перетворилася в суверенну державу, керів-
никам якої випала нелегка доля будувати власні держа-
вотворчі системи. 

У 1994 році Президентом України був обраний колиш-
ній працівник ракетно-космічної галузі СРСР, прем'єр-
міністр України з 13 жовтня 1992 по 21 вересня 1993 рр. 
Леонід Кучма.

28 червня 1996 р. Верховна Рада України після дов-
готривалих дебатів із великим піднесенням прийняла  
Конституцію України.

З того часу відбулося багато неординарних подій в  
історії СНД та України. Нинішні експерти по-різному 
оцінюють ці перші роки нашої незалежності, як і другі  
президентські перегони 1994 року та історичні події «По-
маранчової революції» 2004–2005 та «Революції гідності»  
2013–2014 років. Безперечно, цей шлях необхідно було  
пройти, щоб вижити та зміцніти. 

А сьогодні виявляється, що найбільшою загрозою для  
України є неефективність влади, цинізм та корупція біль-
шості представників вищого істеблішменту. Витримати  і 
«не скоритися» за ситуації, що склалася в Україні, було і є 
дуже важко. Однак є підстави надіятися, що  позитивні  
тенденції останніх років, зокрема в економіці, зміцненні 
позицій громадянського суспільства в усіх сферах життя    
змінять становище країни на краще. 

З повагою,
Ярослав Яцків

25 років тому, 28 червня 
1996 року, Верховна Рада 
України ухвалила Консти-
туцію України –  осново-
положний Закон, який за 

своїм змістом встановлює основи суспільного і державно-
го устрою країни, визначає напрями розвитку суспільства 
і держави, основи організації та діяльності державних 
органів, а також органів місцевого самоврядування, вста-
новлює конституційні гарантії здійснення прав та свобод 
людини і громадянина, спрямовує розвиток державної та 
самоврядної форм народовладдя – тому займає централь-
не місце в правовій системі держави. 

Однією з перших європейських Конституцій у сучас-
ному розумінні є «Пакти та Конституції прав і вольно-
стей Війська Запорозького», яку було написано ще 1710 
року Пилипом Орликом, гетьманом Війська Запорозько-
го. Ця «Конституція Пилипа Орлика» була написана для 
встановлення вільної Запорізько-Української Республіки. 
Тому Україну можна вважати однією з перших європей-
ських держав, яка закладала основи сучасної структури 
права.

Конституція України починається словами:
«Верховна Рада України від імені Українського народу – 

громадян України всіх національностей, виражаючи суве-
ренну волю народу, спираючись на багатовікову історію 
українського державотворення і на основі здійсненого 
українською нацією, усім Українським народом права на 

самовизначення, дбаючи про забезпечення прав і свобод лю-
дини та гідних умов її життя, піклуючись про зміцнення 
громадянської злагоди на землі України та підтверджуючи 
європейську ідентичність Українського народу і незворот-
ність європейського та євроатлантичного курсу України, 
прагнучи розвивати і зміцнювати демократичну, соціаль-
ну, правову державу, усвідомлюючи відповідальність перед 
Богом, власною совістю, попередніми, нинішнім та прий-
дешніми поколіннями, приймає цю Конституцію – Основ-
ний Закон України».

З нагоди 25-ї річниці ухвалення Конституції України 
громадська організація «Україна-2050» вітає всіх україн-
ців в Україні та в діаспорі і закликає усіх вести себе так, 
щоб Конституція України була не просто декларативним 
документом, а Основним Законом, який всі українці дійс-
но шанують та керуються ним у своєму щоденному житті.

Оскільки до основних наших статутних цілей є спри-
яння набуттю повноправного членства України в НАТО 
та Європейському Союзі, громадська організація «Украї-
на-2050» продовжуватиме співпрацю з нашими владними 
структурами, церквами і всім громадянським суспіль-
ством України, щоб активно реалізувати європейський 
та євроатлантичний курс України згідно з Конституцією 
України. 

Слава Україні!  Героям Слава! 
Евген Чолій

президент громадської організації «Україна-2050»
28 червня 2021 року
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