ХLVІI-ий Злет Юнацтва
Елленвіл, Нью-Йорк

Конкурс Знання

15-ліття Незалежності
України
(Молодше та Старше Юнацтво)
Вміти розповісти про події в цьому описі
(не обов’язково вивчати дати!)
Спілка Української Молоді
2006

Які були самі найперші прояви корінних змін
в державі?
1986-1987 - вперше за довгий час починають заторкувати теми, що вважалися
забороненими до цього часу – сталінські репресії, русифікація (зросійщення)
неросійських народів, поширення корупції в уряді, слабість радянської (совєтської)
економіки, тощо. Гасла “ гласність” та “ перестройка” (перебудова), були
проголошені Михаїлом Горбачовим як керівником Радянського (Совєтського)
Союзу.
В Україні, вперше за довгий час, письменники на своєму з’їзді заговорили про
обсяг русифікації України, а голова комуністичної партії України В. Щербицький
вперше визнав, що в 1933 році на Україні був голод.
22 січня 1989 року – вперше за довгий час відбувається народне відзначення Дня
Незалежності України, що було проголошено в 1918 році. У Львові тисячі людей
збираються на молебень перед собором Св. Юрія, а в Києві відзначення
відбуваються на приватних помешканнях.
4 березня 1989 року – у Києві утворюється товариство “ Меморіал”, завданням
якого є дослідити та оприлюднити факти більшовицького терору і вшанувати
пам’ять його жертв а 7 травня 1989 року – Товариство “ Меморіал” організовує
перше народне відзначення жертв більшовицького терору в Биківні біля Києва, де в
1937-1941 роках радянська (совєтська) поліція НКВД замордувала приблизно
150,000 людей.
21 жовтня 1989 року – Верховна Рада УРСР затвердила закон про державний
статус української мови в Україні. До цього часу в УРСР не було згадки про те, що
українська мова має бути головною мовою державних актів України. Внаслідок
політики радянської влади українська мова поступово зникла з усіх сфер життя.
28-29 жовтня 1989 року - у Києві вдбувається з’їзд української екологічної
організації – “ Зелений світ”, який ставить першим своїм завданням розкрити
інформації про наслідки аварії на атомній станції в Чорнобилі, що сталася 26 квітня
1986 року
21 січня 1990р – відбулася акція під назвою “ живий ланцюг”, організований
Рухом. Уздовж шляху з Києва до Львова , а далі до Івано-Франківська ( завдовжки
300 миль) майже пів мілліона людей , взявшись за руки, створили ланцюг для
відзначення роковин проголошення самостійності та соборності України у 1918 і
1919 роках.
16 липня 1990р – Верховна Рада прийняла декларацію про державний суверенітет
України, згідно з якою Верховна Рада має право приймати закони, що мали б
пріоритет над законами СРСР. Це був перший крок до утворення незалежної
української держави.

Як було проголошено незалежність України?
19 серпня 1991 р- консервативні комуністи роблять в Москві спробу державного
перевороту. У протидію їм Борис Єльцин, голова Верховної Ради Росії, кличе
людей до загального страйку. У Москві українці організовують свою сотню і
стають за барикадами до оборони “Білого Дому” (будинку російського парламенту)
перед наступом надісланих військових частин.
21 серпня 1991 р –У Москві путч приходить до неславного кінця.
24 серпня 1991 р – під тиском демократичних депутатів і 30 000 демонстрантів
Верховна Рада схвалює майже одноголосно (один проти) Акт про незалежність
України. Разом із цим приймається рішення піддати цю справу під голосування
1грудня у всенародному референдумі.
23 вересня 1991 р – Верховна Рада голосує розпустити КГБ і створити на його
місці Службу Безпеки України.
22 жовтня 1991 р – Верховна Рада голосує за створення української армії,
авіації,морського флоту та Національної гвардії, які б мали мати у загальному 450
000 вояків.
1 грудня 1991 р – 80% громадян України приймають участь у референдумі. Із них
91% голосують на підтримку незалежності.
1 грудня 1991 р –Польща стає першою державою, що визнає українську державу.
На другий день Канада стає першою державою на заході, яка визнає Україну.
Америка натомість не спішить визнавати Україну.
2 грудня 1991 р – війська на території України починають приймати присягу на
вірність України.
5 грудня 1991 р – у залі Верховної Ради відбувається інавгурація (заприсяження)
Л.Кравчукана першого президента новітньої Української держави.
8 грудня 1991 р – Україна, Росія і Білорусь підписують в Мінську угоду про
створення Співдружности Незалежних Держав (СНД). До якої запрошують
вступити усіх колишніх республік СРСР.
25 грудня 1991 р – останній диктатор СРСР М. Горбачов складає повноваження
президента СРСР. На цьому радянсько-російська імперія закінчує своє існування.
25 грудня 1991 р – президент Буш врешті вирішує визнати незалежність України.

Головні події Незалежної України за 15 років.
28 січня 1992 р – Верховна Рада офіційно проголошує синьо-жовтий прапор
державним прапором України.
19 лютого 1992 р – Верховна Рада затверджує тризуб – як державний герб України.
Але у законі про прапор відмічено, що тризуб – це малий герб України і він
творитиме тільки частину (щоправда головну) великого герба України, якого
затвердили щойно в 2000 році.
20-24 серпня 1992 р – у Києві проходить перший світовий форум українців, на
який з’їзджаються представники українських громад з майже 50 країн світу.
1993 - Україна почала видавати власні поштові значки (марки)
червень – липень 1994 р –відбуваються вибори на президента України. У другому
турі Кучма здобуває перемогу над Кравчуком( 52% проти 45%).
13 лютого 1994 р – Україна стає першою колишньою радянською (совєтською)
республікою, що приєднюється до “партнерства заради миру” при НАТО.
Лютий 1994 р – у зимовій олімпіаді в Норвегії українські змагуни вперше
виступають в усіх видах спорту під українським прапором.
28 червня 1996 р – Верховна Рада ухвалила Конституцію України.
2 вересня 1996 р – Національний Банк України ( голова В. Ющенко) починає
вапускати перші гривні.
Жовтень-листопад 1999 р – відбуваються треті вибори президента України. У
другому турі виборів переміг Кучма.
23-27 червня 2002 р – Папа Іван Павло ІІ відвідує Україну. На Богослуження у
Києві прибуло кількасот тисяч людей, а у Львові його вітало майже півтора
мілліона людей.
17 вересня 2003 р – по різних містах України десятки тисяч людей приймають
участь в акції “ Повстань, Україно!”, що націлена примусити Кучму зрезигнувати.

Події «Помаранчевої Революції»
Жовтень-листопад 2004 р – відбуваються четверті вибори президента України.
В першому турі було 24 кандидати( Кучма не балатувався). Ющенко набирає
більше голосів ніж інші кандидати, але не має необхідного мінімуму голосів.
21 листопада 2004 р - відбувається другий тур виборів що супроводиться
великими порушеннями : кількаразові голосування тих самих осіб, голосування
“мертвих душ” – людей які не існують чи померли, не допуск представників штабу
Ющенка до виборчих комісій( південь України), неправильний перелік голосів,
залякування виборців і т д.
22 листопада 2004 р – центральна виборча комісія проголошує, що на виборах
переміг Віктор Янукович 49.4% (Ющенко – 46.7%). Натомість опитування
виборців на дільницях проведених незалежними фірмами показує що Ющенко
здобув 11% більше голосів ніж Янукович. В протест тисячі людей починають
заповнювати Майдан незалежності у Києві протестуючи проти фальсифікацій на
виборах. На головній вулиці Києва – Хрещатик постає ”наметове містечко” –
молоді активісти організації “Пора” ставлять 400 шатер (наметів), як частина акції
громадської непокори. За кілька днів число шатер зросло до 1 000 і впродовж
наступних 5 тижнів до “наметового містечка” прибувають “жити” на різні терміни
в загальному 15 000 людей. Подібні наметові містечка постають в 12 інших містах.
23 листопада 2004 р – майже 200 000 людей виходить на Майдан незалежності на
масовий мітинг. Під вечір вони рушають маршем до будинку Верховної Ради. Там
відбувається надзвичайна сесія Ради, на якій Ющенко приймає символічну присягу
президента України. Але учасники тієї сесії не спроможні внести будь які рішення
того дня, бо на сесію не прибула достатня кількість депутатів ( не було кворуму).
Від цього дня і впродовж наступних 15 тижнів щоденно проходять багатотисячні
протести у Києві. На Майдані незалежності безперервно перебуває велика сила
народу, а також протестуючі блокують головні будинки уряду: будинок
президенської адміністрації, будинок Ради міністрів, і т д, не допускаючи членів
уряду прибути на працю.
Багатолюдні акції протесту відбуваються в дуже багатьох містах України. У Львові
протести збирають 100-150 000, у Харкові 100 000 і т д. Вийнятком є Донеччина та
Луганщина, де спроби перевести протести скоро закінчуються нападом і побиттям
учасників демонстрацій прихильниками Януковича.
27 листопада 2004 р – Верховна Рада відбуває надзвичайну сесію і проголошує
результати виборів, поданих центральним виборчим комітетом, недійсними.
3 грудня 2004 р – Верховний Суд України визнає не дійсними результати другого
туру президенських виборів і назначає повторне голосування на 26 грудня.
26 грудня 2004 р – у повторних виборах переможцем виходить Ющенко (52% до
44%). Для того, щоб забезпечити правильність виборів, в Україну прибувають у
ролі міжнародних спостерігачів біля 2 000 українців із діаспори і 5 000 чужинців.

Це найбільше число міжнародних спостерігачів, що контролюють голосування у
будь-яких виборах світу.
10 січня 2005 р – Верховний суд відкидає апеляції Януковича і проголошує
висліди третього туру виборів остаточними.
10 січня 2005 р – Віктор Ющенко приймає присягу президента України.
4 лютого 2005 р – Верховна Рада одноголосно підтримує назначення Юлії
Тимошенко прем’єр міністром.

ЩО ЦЕ БУЛА “ПОМАРАНЧЕВА
РЕВОЛЮЦІЯ”?
“Помаранчева революція” – це серія масових протестів, що почалися вночі 21
листопада 2004 р. і проходили впродовж наступних 5 тижнів до 28 грудня, коли
Віктор Ющенко був офіційно проголошений президентом України. Протести
вибухнули як реакція на численні величезні порушення під час другого туру
голосування, включно із залякуванням виборців та фальсифікацією голосів.
Найбільше обурило людей те, шо підрахунками незалежних опитувань набагато
більше голосів отримав Ющенко а Центральна Виборча Коміся оголосила
переможцем Януковича.
Людей також турбувала зростаюча проросійська орієнтація уряду – зближення з
Росією, вступ до Єдиного Економічного Простору( ЄЕП) що мав тісно поєднати
Україну з Росією і в якому Росія малаби рішальний вплив. Разом із тим Україна
відходила від проголошеною нею раніше орієнтації на Європу і наміру вступити до
Європейського Союзу і НАТО. При цьому уряд просував російську мову і культуру
та витискав усе українське з життя держави
Помаранчевий колір революції став символом цього повстання як знак мирного
його характеру і солідарності всіх українців проти зловживань та корупції в
державі з боку Уряду. Центром революційних дій був Київ, де щодня впродовж 5
тижнів збиралося від 50 до 500 тисяч людей протистувати проти сваволлі
тодішнього уряду. Молоді учасники протесту розложили на широкій центральній
вулиці Хрещатик “ наметове містечко”, в якому постійно перебувало кілька тисяч
людей. Також учасники повстання блокували входи до головних будинків уряду,
щоб паралізувати уряд аж доки він не погодиться на нові вибори.

