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ПЕРШИЙ ДЕНЬ — 6 КВІТНЯ

З’їзд відчинено в 2 годині дня промовою Голови У.Ц.Р. проф. М. Гру
шевський, короткий зміст її:

«Іменем Центр. Укр. Ради маю честь привітати перший Національний 
З’їзд визволеної України. Ми розуміли, як трудно в сучасних обставинах 
було прибути сюди. Тим з більшою вдячністю я вітаю Вас, що прибули Ви 
численно на З’їзд. Прибули, щоби висловити гадку організованої людности 
Укр. Народу, виявити і обмінятися думками про дальший напрям діяль
ности що до національного будівництва. Щире признание та подяка Вам 
за сей труд.

Обставини такого роду примусили як найскорше скликати сей З’їзд. 
Укр. Ц. Р. заснувалась з перших днів революції, поновлялась неустанно, до 
неї надходили заяви з ріжних кінців Української Землі з привітанням 
Ц.У.Р. як представника Українського Народу. Але необхідно вкупі з зіб
раними представниками завершити реорганізацію Ради, порозумітися про 
дальший напрям діяльности, надати їй національну форму.. Велике число 
прибувших улекшить сю роботу».

Далі промовець з вдячністю згадує тих солдатів-українців, що стали на 
чолі революції у Петрограді і Збори за покликом промовця шумно вітають: 
«Слава». Представників солдат тов. Овдієнка та Гайдая запрошено у склад 
презідіума З’їзду.

Далі професор згадує тих борців, що полягли в боротьбі за визволення 
України і Збори побожно співають тричі — «вічная пам’ять».

Оголошується проґрама сьогоднішних зборів та починаються вибори 
презідіума за пропозіцією промовця. Вибрано за Голову З ’їзду — п. Ерасто- 
ва, як представника Кубані, нащадків Запорізького війська; від солдат 
Петро-го гарнізону вище згаданих товаришів Овдієнка та Гайдая; від сол
дат Київського гарнізону — полковника Глинського та солдата Колоса; 
від селянства — Барановського та п. Єфремова; від орґанізованого робіт
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ництва — п. В. Винниченка; від інтелігенції — п. Ор. Левіцького та барона 
Штейнгеля; від духовенства — о. Погорілка. За генерального секретаря 
З ’їзду — п. П. Богацького.

Почесним Головою Збори вибрали одноголосно проф. М. С. Грушевського.
На пропозицію члена К. Повіт. Земства п. Гульбенко помянути борців 

за Укр. Землю, Збори відповіли урочисто-величнім співом — «Як умру, то 
поховайте».

Тут ще Голова Ц.У.Р. оголосив, що прибув на збори представник Чорно
морського фльоту, матрос Пилипенко з броненосця Сіноп. Його також за
прошено у склад презідіума і він відповів на се привітанням від українців
4-го фльоту та посвідчив, що всі вони дали слово підтримувати укр. інте
реси активно. . .

Голова З’їзду, п. Ерастов відчиняє роботу з’їзду, давши слово доклад- 
чикові п. Д. Дорошенкові, котрий виголосив реферата про: «Державне, пра
во і федеративні змагання на Україні».

Вслід за н т г  було прочитано реферата п. Шульгиним та п. Матушев- 
ським на теми: 1) «Федералізм .Домагання демократичної Федеративної 
Російської Республіки» і 2) «Автономія широка і обмежена, національно- 
територіяльна і національна. Домагання широкої національно-територіяль- 
ної автономії України. Права національних меншостей і їх забезпечення». 
Реферати сі будуть надруковані пізніше.

Реферати були нагороджені голосними оплесками та вигуком «Славно!» 
По прочитанню рефератів зроблено перерву до 7 год. вечора.

У вечір робота З’їзду розпочалась о 8 годині. Тих п’ять годин було за
повнено промовами з приводу прочитаних у день рефератів. На початку 
дебатів загальним голосованиям було обмежено промовців лише 5 хвили
нами.

Промовляло лише 23 ораторів*) Дальніший запис промовців припинено. 
Першим говорить п. Ф. Коломійченко з Москви, його промову перервав 
величний мент — від збору Селянської Спілки, внесено прапор з портре
том Т. Г. Шевченка з надписом — «Слава Невмирущому Кобзареві». Збори 
враз встали та проспівали — «Як умру, то поховайте».

Заразом було внесено пропозіцію збору Селянської Спілки поставити 
пам’ятник Т. Шевченкові у Миколаєвськім садкові проти Університету, 
на місці пам’ятника цареві Миколі І.

Далі промовляли: п. Грищинський — з Катеринославщини; п. Любин- 
ський М. — представник Київ-го Університету; п. Ковалевський М. — де
легат Центр. К. Укр. П. С.-P.; п. Туркало — представник студен. Громади 
м. Томська; п. Чеховський — делегат С.Д.Р.П. м. Одеси; д-р Луценко — 
від Одеського Керовнич. Укр. Ком.; п. Гордіеввський — від Одес. Тов. 
«Українська Хата»; п. Сідлєцький — від українців римо-католицького ви
знання; п. Брояківський — від Т-ва «Просвіта» в Миколаєві; п. Чопівський
— Т-ва «Праця»; п. Зайців — член Національної Ради в Пет-ді; п. Мицюк
— від Громади м. Середина — Буда на Чернигівщині; солдат Дорошенко — 
від укр. організації Київської Військової Округи на фронті; п, Мельник — 
делеґат Щировецького відділу Укр. Селянської Спілки (на Поділю); п. Дов
женко — від Московських Організ. Укр. С.ДР.П.; солдат Череватий — від 
Юрківської Селянської Громади на Київщині; п. Левитський — від Еліса-

*) Хто з промовців хоче, аби його промова в цілості або скороченню 
була надрукована в книзі З’їзду, нехай пришле текст своєї промови до 
редакції «Вістей».
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веттрадської Укр. Громади; солдат Овдієнко — від укр. Петроградської 
Ради солдатських та робітничих депутатів; п. Орел — від Ростовської над 
Доном укр. організації; п. Касьян — від робітників на Харківщині; п. Не- 
чаївська — від Київського Комерц. Інституту та від укр. жінок; п. Павелко
— від Катеринославського Об’єднаного укр. Комітету; п. Приходько — від 
т-ва «Просвіта».

Перед промовою Д-ра Луценка вступила позачергова заява п. Міхнов- 
ського, голови т-ва ім. Павла Полуботка про згоду п. Головнокомандую
чого на заснованнє у Київі одної бріґади укр. війська, а п. військового Мі
ністра п. Гучкова про згоду на заснованнє 2. бріґад, а при можности і біль
шої військової части. Сю заяву Збори зустріли гучними оплесками.

По скінченню дебатів за пропозицією проф. Грушевського було прочита
но текст такої пропозиції, котра за дрібними поправками була одноголосно 
прийнята:

РЕЗОЛЮЦІЇ ПЕРШОГО ДНЯ НАЦІОНАЛЬНОГО З ’ЇЗДУ
1, Згідно з історичними традиціями і сучасними реальними потребами 

укр. народу З’їзд вважає, що тільки широка національно-територіяльна 
автономія України забезпечить потреби нашого народу і всіх инших на
родностей, котрі живуть на українській землі,

2, Що той автономний устрій України, а також і инших автономних 
країн Росії матимуть повні гарантії в федеративнім ладі,

3, Тому єдиною відповідною формою державного устрою З’їзд вважає 
федеративну й демократичну республіку російську,

4, а одним з головних прінціпів української автономії — повне забез- 
пеечння прав національних меншостей, які живуть на Україні.

Збори зачинено о 1 годині ночі.

ДРУГИЙ ДЕНЬ — 7 КВІТНЯ
Збори відчинено в половині 12 год. доповненнєм презідіума. Вибрано п. 

Чеховського від м. Одеси, та п. Росторгуєва від Харькова, п. Крупського — 
від Кронштадтського фльоту. Програмою першої половини дня оголошено 
читаннє рефератів про нашу національну тактику та виголошеннє приві
тань депутацій від громадських організацій та установці національних груп 
не-українських.

Після того вислухано попередженнє почесного Голови З’їзду проф. Гру
шевського про потребу вести роботу з’їзду в діловім тоні та уникати мі- 
тінґового тону, в який впадали де-які оратори попереднього дня.

Далі слово мали п. Ткаченко, котрий прочитав реферата про — «Основ
ні підстави організації української автономії», п. Крижановський — про 
«Спосіб і порядок фактичного творення автономної України і відносин її 
до російських Установчих Зборів», та п. Садовський — про ґеоґрафічні і 
статистичні дані з котрими належить рахуватися при творенню національ- 
но-територіяльної автономії України.

Після короткої перерви секретарем З’їзду було оголошено частину при
вітань від українських громад, організацій та гуртків. Останні, що зібралось 
поверх 350, буде оголошено в збірникові присвяченому нашому З’їздові. 
Низше подаються тільки деякі з них.

Привітання представників не-українських організацій, установ та на
ціональностей розпочались привітанням п. Страдомського, яко Голови мій- 
ського Виконавчого Комітету, його товариша, голови Київського Комітету 
партії Народної Свободи Григоровича-Барського, члена Комітету д-ра Фру-
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мина; полковника Матяшевича — від Ради офіцерських та солдатських 
депутатів Київського гарнізону, п. Пожарського — від Губерніяльного зем
ства; п. Корольова — від Губ. Виконавчого Комітету; п. Суковкіна — Губер- 
ніялььного Комісара, як представника Тимчасового Уряду.

ПРОМОВА ГУБЕРНІЯЛЬНОГО КОМІСАРА М. А. СУКОВКІНА

Граждане о т н ь ін Є  свободной Украины, позвольте м н Є , какъ представи
телю Временнаго Правительства, приветствовать укр. Нац. Съездъ. МнЄ 
жаль, что я не могу сделать это на на укр. языке, но я слишкомъ ц Є н ю  
Вашъ прекрасный, павучій языкъ, для того чтобы портить его неумелою 
своею р^чью и потому разрешите обратиться къ Вамъ по-великорусски.

Временное Правительство за непродолжительное время своего суще- 
ствованія уже достаточно ясно определило свое отношеніе къ укрЄпленік> 
имъ демократическаго строя, который, конечно, единственно возможенъ 
на пространстве всей страны, оно также совершенно определенно выска
залось по вопросу объ обезпеченія свободы самоуправленія національностей. 
Поэтому Временное Правительство не можетъ не считаться съ голосомъ 
организованного украинского общественнаго м н Є н ія .

Вы, граждане собравшіеся з д Є с ь ,  являетесь представителями этого об
щественнаго мнЄнія и  голосъ Вашъ с м Є л о  прозвучитъ по всемъ, вопро- 
самъ, которые интересуютъ всю Украину.

Уже теперь укр. народъ въ КієвщинЄ, когда ему дана была возможность 
свободно высказаться въ такомъ громадномъ большинстве какое ему по 
праву принадлежитъ на Кіевской земле, видвииулъ своимъ представите- 
лемъ въ числе прочихъ общественныхъ организацій и членовъ губернскаго 
Исполнительнаго Комитета, которые помогаютъ мне въ переустройстве 
Кіевщиньї на новыхъ началахъ свободы и права. Большинство этихъ не- 
заменимыхъ мне помощниковъ с и д я т ъ  въ Вашихъ рядахъ и они могутъ 
поделиться съ Вами темъ, насколько начала местного народнаго само- 
опредЄленія нами совместно вырабатываемыя отличны: отъ стараго зем- 
скаго строя, каковыя народъ давно переросъ и которыя постепенно отвали
ваются какъ старая шелуха. Могу прибавить что по этимъ жгучимъ вопро- 
самъ м Є с т н о й  жизни у насъ бываетъ горячій обоменъ мыслей, но разно- 
гласій до сего времени не было ни одного. Не будетъ также несоглалсія 
по вопросамъ болЄе сложнаго государственнаго строительства между укра- 
инскимъ народомъ и Временнымъ Правительствомъ. Украинскій народъ 
столь долгіе годы не имЄвши возможности поднять свой голосъ для выра- 
женія своихъ нуждъ и предъявлешя своихъ требованій, теперь не только 
можетъ, но долженъ высказать твердо и определенно какъ онъ мыслилъ 
местное самоуправленіе, какого онъ желаеть политическаго устройства 
для всей Украины. Къ этому голосу Временное Правительство чутко при
слушивается. Въ этомъ вопросе украинскому народу и только ему одному 
принадлежитъ первое слово.

Не за горами то Учредительное Собраніе къ которому Временное Пра
вительство бережливо ведетъ свободный народъ и ему будетъ принадле
жать последнее слово для окончательнаго закрЄпленія государственнаго 
строя, но если последнее слово принадлежитъ Учредительному Собранію 
в с Є м и  нами одинаково ожидаемому, которому в с Є  м ы  безпрекословно под
чинимся, то поверьте первое слово принадлежитъ Вамъ, представители 
украинскаго народа.
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Вы зд'Ъсь на украинскомъ своемъ иаціональномь Съ'Ьзд'Ь обсудите все 
съ тою мудростью и государственнымъ смысломъ, каимъ всегда отличался 
украинскій народъ и разнесете свои постановленій по всему лицу великой 
Украины дабы во всеоружіи встретить тотъ счастливый мигъ, когда раз
дастся первый благов'Ьстъ о созывъ Учредите л ьнаго Собранія. МнЪ же 
какъ представителю Временыаго Правительства остается лишь низко Вамъ 
поклониться и просить всемирно поддержать это правительство дабы оно 
могло безболезненно довести страну до этого счастливого момента.

Нехай живе український народ!
Нехай живе Вільна Україна вкупі з Вільною Росією!

На сю промову голова Центральної Ради відповів при кінці:
— Я сподіваюся, що висловлю гадки не тільки Центральної Ради, а й 

всього зібрання, коли заявлю, що воно з почутєм глибокого вдоволення 
вислухало заяву п. Губерніяльного Комісара як представника Тимчасового 
Правительства, що се правительство в першу чергу буде рахуватися з 
голосом організованого українського громадянства в справах організації 
Української землі на нових підставах. З свого боку, я певен, можу заявити 
від усіх вас, що ми з своєї сторони готові всемірно підтримувати Тимчасове 
Правительство, в тім переконанню, що ми будемо йти рука в руку з ним 
в справі укріплення нового свобідного демократичного ладу і в творенню 
підстав нової організації України.

Звертаючися до З’їзду Голова Цен. Ради запитав: — Чи згода на се? Чи 
доручаєте п. Губерніяльному Комісарові передати таку нашу заяву Тим
часовому Урядові? З’їзд відповідає однодушно: — Згода! Згода!..

По промові Губерніяльного Комісара Голова Цен. Ради просить його 
зайняти місце в презідії. Наступають промови иньших делегатів.

П. Клячкіна від російського Т-ва охорони жінок; п. Прілежаєв — від 
Київ. Ком. партії С.-Р; П. Синицька — від рос. Т-ва Жіночого зібрання; 
п. Баткіс — від Коаліційної Ради Київ. Студенства; п. Каган — від Єврей
ської Соціалістичної Робітничої Партії; п. Куліш — від Польського Соці
алістичного Гуртка у Київі; п. Франц — від чесько-словацького війська 
на фронті; п. Романченко — від Ради Робітничих Депутатів та представника 
Армії і Фльоти м. Одеси; п. Чайка — від укр. секції Київ. Ради солдат
ських та офіцерських депутатів; п. Волошиновський — від Київ-го Вико
навчого Комітету польських організацій; п. Биховський — від Ради Об’єд
наних Єврейських Організацій м. Київа; п. Вондрак — яко голова союзу 
чешсько-словацьких товариств; п. Коіова — від Київ. Грузінських органі
зацій; п. Шаповал — від Київ. Повітового Земства та учительства Київськ. 
повіту; п. Ситник — представник робітників гутянського заводу і снаряд
них майстерень; від демократичного гуртка єврейських вчителів; від Ба- 
туринського євр. гуртка; від латишських, естонських громадських органі
зацій.

Представники не-українських організацій по більшоети промовляли на 
своїй рідній мові, а промови незрозумілі зібраним Секретарем З’їзду чита
лись потім у перекладі на українську мову.

Після перерви вечірнє засіданнє починається о 7 годині промовою пред
ставника Ради Робітничих Депутатів п. Незлобіна, котрого збори чекали 
особливо чути після необережних погроз українству «штыками» на пе
редодні з’їзду. — «Братья украинцы! Надъ народами, населяющими нашу 
великую страну засіяло солнце Свободы, для всЬхъ одинаково светлое,
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для вс'Ьхъ одинаково теплое. Полоса прозябанія отошла въ область прош
лаго, началась эра возрожденія, возрождается къ національной жизни и 
Украина. Я приветствую это возрожденіе. Вы съехались, чтобы обработать 
и отчасти создать тотъ матер!алъ, изъ котораго отныне будетъ строиться 
жизнь, Кіев. Сов^т Раб. Деп. горячо привЪтствуетъ Васъ и желаетъ успе
ха въ Вашей творческой работа».

Ділова робота З’їзду починається виголошеннєм реферату п. Понятен- 
ком на тему: — «Заступництво інтересів національних меншостей», та до
кладом солдата Колоса про «Конкретні українські домагання до Тимча
сового Уряду». Починаються дебати з приводу вислуханого реферату та 
докладу. Слово бере пор. Махновський, який підносить потребу досягнути 
два головних завдання — а) гуртуваннє солдатів і б) утвореннє власного 
війська. Далі слово мають п. Чехозський; п. Лаврентєв з Петрограду; 
п. Копилко з Золотоношського повіту, що прочитав постанову місцевої 
громади; п. Луценко, пані Терещенкоа, що пропонує післати на фронт при
вітання солдатам; п. Поліщук, що витає З ’їзд від імени Галичини; п. Круп- 
ський, що знайомить з постановою солдат-Українців балтійського фльоту 
та кронштадської «Просвіти»; п. Донець, солдат з фронту; п. Харченко, що 
вітає З ’їзд від солдат-украінців Кексгольмського полка; п. Шемет, п. Тов
кач, п. Григор’єв, п. Лисичук, п. Дорошенко, п. Чопківський від військового 
клюбу у Москві.

Серед дебатів на помості серед презідіума з’являється уманський Епис
коп Дмитро, котрий на українській мові сказав таке привітаннє З’їздові:

— «Від щирого серця привітаю перший національний З ’їзд. Ніхто мене 
на цеє не збірав, ніхто сюди мене не посилав, а послало теє серце, що дала 
мені матір Україна. Воно її щиро любить й дуже бажає, щоби ті, хто пра
цює на матір, працювали з Богом.

Хай же її велику працю Бог благословляє, добро їм посилає і з ними 
вік живе».

Привітання також складає і пані Черниш від імени «Ліги Защиты дет
ства».

Після п. Шульгин робить позачергову заяву від імени д. Єфремова, Ма- 
тушевського, свого і инших про те, що відновляється Радикально-Демокра
тична партія.

Голова Нац. З’їзду пропонує вислухати доклад секретаря Цен. Укр. Ради 
п. С. Веселовського про історію творення Цен. Ради та її діяльність. По 
переслуханню того проф. М. Грушевський сповіщає про затвердженнє 
тимч. Урядом п. Д. Дорошенка комісаром Галичини і Буковини. З’їзд з ра
дістю приймає сей факт як приклад того оскільки Уряд рахується з голо
сом організованого українства, котре в особі Укр. Ц. Ради виставило п. До
рошенка кандідатом на сю посаду. Нарешті голова Ц. Ради з’ясовує оскіль
ки важно щоби Ц. Рада була дійсним представником всіх верств і місце
востей української людности і як повинні пройти вибори до неї

Цілоденна робота закінчується прийнятєм таких резолюцій:

РЕЗОЛЮЦІЇ ДРУГОГО ДНЯ НАЦІОНАЛЬНОГО З’ЇЗДУ

1, — Укр. Нац. З’їзд признаючи за Російськими Установчими Зборами 
право санкції нового державного ладу Росії, в тім і автономії України, і фе
деративного устрою Російської республіки, вважає одначе, що до скликання 
російських Установчих Зборів, прихильники нового ладу на Україні не мо
жуть зістатися пасивними, але в порозумінню з меншими народностями 
України мають негайно творити підстави її автономного життя.
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2, Укр. З ’їзд, йдучи на зустріч бажанням Тимчасового Правительства 
що до орґанізації і об’єднання громадських сил, признає негайною потре
бою організацію Краевої Ради (Областнаго Совета) з представників укра
їнських країв і міст, народностей і громадських верств, до чого ініціативу 
повинна взяти «Укаїнська Центральна Рада».

3, Укр. З ’їзд, визнаючи право всіх націй на політичне самоопреділеннє 
вважає: а) що кордони між державами повинні бути встановлені згідно з 
волею пограничної людности; б) що для забезпечення т<эго необхідно, щоби 
були допущені на мирну конференцію крім представників воюючих дер
жав і представники тих народів на території яких відбувається війна, в 
тім і України.

Яко додаток до 4 резолюції першого дня прийдається:
— З’їзд визнає необхідним, щоби в тих країнах федеративної Росій

ської Республіки, в яких український народ складає меншість людности, 
українському народові були забезпечені права меншости на таких же 
умовах, на яких на Україні забезпечуються права меншости не-українців.

ТЕЛЕГРАМИ — ПРИВІТАННЯ
Під час роботи першого Українського З’їзду одержано чимало телєґрам 

(кількістю 52) від ріжних осіб, гуртків, організацій та одночасних З’їздів.
Де-які подано тут, а останні будуть використані в збірникові, присвя

ченому Першому Укр. З’їздові, якого лаштуємо.
1. Київ—Москва. 7—IV. — Ми, українці — учителі, солдати і офіцери 

московського гарнізону витаємо перший український Конгрес. Бажаємо 
почути в його мужніх постановах непохитну волю Українського Народу. 
Рішуче протестуємо проти диких погроз штиками. Сміємо завірити, що 
українська частина московського гарнізону безстрашно зустріне ворожі 
виступи. Хай живе Український Конґрес! Хай живе Вільна Україна! Борі
теся — поборите! С. Чалий.

2. Київ—Одеса. 7—IV. — Краєвий Селянський З’їзд в Одесі висловлює 
домагання, щоби Росія стала демократично-федеративною Республікою, в 
якій Україна повинна мати свою політичну національно-територіяльну 
автономію.

3. Київ—Красноярск. 8—IV. — Отъ всего сердца присоединяюсь къ тЄмь 
вЪрнымъ сынамъ своей измученной Матери, которые потребуютъ и созда- 
дутъ счастье ея, хотя и издалека. Богъ въ помощь! Украинацъ — Епископъ 
Никонъ.

4. Київ—Благовіщенськ. 6—IV. — Витаємо Конґрес. Добувайте Автоно
мію усіма способами, не чекаючи ласки.

5. — Украинцы Офицеры и солдаты гарнизона города Кицманю на Бу
ковині при при состоявшейся многолюдной украинской манифестами 3 ап
реля 1917 года, приветствуя Центральную Украинскую Раду, дали клятву 
защищать свободу Украины и Россіи до последней капли крови. Шлемъ 
пожеланія достигнуть передъ Временнымъ Правительствомъ скріпленія 
юридическимъ актомъ автономій Украины подъ протекторатомъ рссійской 
федеративной Республики и свободнаго процвЄтанія украинскаго народа. 
Не забывайте — за вами украинскій народъ. Председатель Укр. Комитета 
подполковникъ Левии,кій и члены Укр. Ком. (9 чоловік).

6. Київ—Москва. 5—IV. — Второе Общее собраніе эвакуированныхъ въ 
Москву холмщанъ проситъ васъ радостно приветствовать Украинскій Кон- 
гресъ, собравшійся для объединешя всЬхъ украинскихъ земель и заявить 
ему о горячемъ желаніи Холмщины присоединиться ко всему украинскому
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народу. Холмщина всегда входила въ составь земель Украины, жила одной 
жизнью съ соседними Волынью и Га личиной и до настоящаго времени со
хранила свою народность, свой вековой укладъ жизни и испов'Ьдуетъ еди
ную со всею Русью православную веру. Временное обособленіе Холмщины 
отъ родственныхъ ей земель и включеніе ея на ВЪнскомъ конгресі въ со
ставь Царства Польскаго и м Є л о  для ея религіозной и культурной жизни 
весьма вредныя п о с л Є д с т в і я .  Общее Собраніе непоколебимо убеждено въ 
томъ, что оставление крестьянской Холмщины за государственно-политиче
ской границей Руси въ предЪлахъ самостоятельной Польши неминуемо 
повлечетъ за собою полную религіозную, національную и общественно
экономическую гибель крестьянскихъ массъ Холмщины, настойчиво про
сить Украинскій Конгресъ включить Холмщину въ составь объединяемыхъ 
украинскихъ земель. Председатель Собранія Емелъянъ Витошинскій (те- 
лєґ. прийшла через Попечителя Шкільної Округи).

7. Київ— Мінськ. 7—IV. — Споуняюцца спрадвечныя надзеі народу. 
Расьцьвітаюць новая на основе незалежнасцы і брацтва вольных народоу. 
Асаблйза міла вітаць нам братні народ украінські; Хай Украіна з Беларусей 
цесна злученыя цяжкою мінувщьінай суполька будуюць лепшую, светлую 
будучыну! Хай живе вольная Украіна у братней еднасьці з вольнай Бела, 
русей. Беларуські Нацгопальны Комитетъ.

8. Київ—Сімбірськ. б—IV. — Чолом Світла Радо розкованої України! 
Сльоза радости нашої з вами. Заточенці надволжські.

З богатьох місцевостей прибули делеґати не тільки з привітаннем Пер
шого Українського З ’їзду, але й з цілими постановами, наказами та про
ханнями списаними на паперах і вкритими десятками підписів, напр.:

— «Від громадян Золотоношського повіту на Полтавщині, Мосінської 
волости. Ми, взнавши, що на 6, 7 і 8 квітня збіраеться в м. Київі загально- 
українськ. Конгрес, просимо вислухати і нас, і зробити представникам на 
Установчих Зборах наказ, яко можна всіми засобами постаратись добиться 
повної автономії України, на федеративних підвалинах Російської Респуб
ліки. Геть царізм; тридцятьміліоновий народ зуміє виробить такі закони, 
що буде всім гарно жить, хай лунає рідна мова всюди, і в школі, і в суді, 
і в церковній проповіді, під цим підписуємося. (53 підпіси).

Селяне с. Воронькова, Переяславського повіту на Полтавщині поста
новили: — «Визнаючи всю вагу навчання на рідній мові, одноголосно поста
новляєм, щоби не тільки по Київській Шкільній Окрузі, а по всій Україні 
було навчання в низчих, середних і вищих школалх на рідній українській 
мові з початку нового 1917—18 шкільного року» (81 підпись).

Громадяне с. Воронькова, Переяславського пов. на Полтавщині поста
новили: — «що в Росії повинна бути тільки демократична-федеративна 
Республіка в межах котрої — Україні повинна бути автономія (84 підписи).

Громадяне м. Кронштадта бажають: — «щоби при розділі української 
землі мали б право і можливість взяти участь ті українці, котрі через без
земелля повинні були кинути рідний край і переселитись у другі місце- 
вости, як-то: Сибір, Поволжіє, Закавказ’є, Америку і инші» (підпис Голови
1 членів громади).

ОДЕРЖАНО ТЕЛЕГРАФОМ ПРИВІТАННЯ ВІД:

1 — Українського Клюбу вояків при 29 тиловому евакуаційному пункті;
2 — Іллі Шрага — з Чернигова; 3 — Латишського літературно-художнього 
Т-ва, ґазети «Эхо Родины», Ради Московської ґрупи латишської націонал-
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демократичної партії, представників Ради об’єднаних латишських органі
зацій; 4 — Чорноморської укр. Громади міста Севастополя; 5 — д. д. Матві- 
єнка, Потоцького і солдата Похормяка з Корсуна Сімбірської губ.; 6 — 32 
укр. громад, офіцерів та солдат Тюменського Гарнізону і галичан-українців; 
7 — Української Громади в Баку; 8 — д. д. Арнольда і Марголіна з Петро
граду; 9 — Чернигівської Громади; 10 — військових урядовців 27-ої інже
нерної дружини; 11 — гуртка українців та редакції журнала «Промінь» з 
Москви; 12 — української Громади Пятигорської Округи з Кісловодська; 
13 — лікаря Фдіровського з товаришами; 14 — Зборів кародніх Полтавсько
го повіту; 15 — Костя Титаренка з Москви; 16 — організаційних зборів 
Кубанського Т-ва шкільної освіти з Екатеринодару; 17 — З’їзду учителів 
Уманського повіту; 18 — Ради Минської укр. Громади; 19 — Туровського 
кооперативного Т-ва з Решетилівки Полтавського повіту; 20 — солдат 
Баранова, Пастушенко з товаришами з м. Опочні; 21 — Укр. просвітного 
гуртка у Ічні; 22 — зборів укр. офіцерів та солдат 157 полку з Камишлова; 
23 — з Тюмені без підпису; 24 — солдат Томського гарнізону; 25 — укра
їнців Барнаула і Алтайського краю; 26 — загальних зборів укр. громади 
Київ, головного матеріяльного складу і головних майстерень Південно- 
Західних залізниць; 27 — Пам’янецької Повітової Управи; 28 — Москов
ського Обласного учительського З’їзду; 29 — З’їзду учителів Конотопсько
го повіту на Чернігівщині; ЗО — Новоград-Волинського гуртка середне- 
шкільників; 31 — Клима Павлюка з Саратова; 32 — Українців з Темрюка 
на Кубані; 33 — Лохвицького укр. Зібрання; 34 — укр. гуртка м. Канська 
Енісейської губ.; 35 — Глухівської укр. Громади; 36 —■ від громадян м. Те- 
лави, що на Кавказі; 37 — Орлицько-Голтянської Громади; 38 — Громади 
Іванковець-Олешинських; 39 — укр. Громади м. Армавіра; 40 — З’їзд учи
телів Волині з Житоміра; 41 — бранців Січових Стрільців з Фастова; 42 — 
укр. Громади 132 Ніжинського полка; 43 — Горностайпільських учителів; 
44 — Київського укр. Театру; 45 — Сучавського кійськового гуртка з Бу
ковини; 46 — Надволжських заточенців з Сімбірська; 47 — Білоруського 
Національного Комітету з Мінська; 48 — Зібрання Холмщан евакуованих 
у Москву; 49 — українців-учителів, солдат та офіцерів Московського гар
нізону; 50 — Краевого селянського З ’їзду з Одеси; 51 — Епископа Никона 
з Красноярську; 52 — Громадян м. Благовіщенська; 53 — українців офі
церів і солдат гарнізону м. Кіцмані на Буковині.

СЕКРЕТАРІЯТОМ УКР. НАЦ. З ’ЇЗДУ ОДЕРЖАНО ПРИВІТАННЯ
ЛИСТОВНІ ВІД:

1 — Рожнівської Громади, Борзенського повіту на Чернигівщині; 2 — 
Золотоношської Громади; 3 — селянської «Просвіти» в селі Діївці на Кате- 
ринославщині; 4 — Київського укр. Студентства та Головної Укр. Студ. 
Ради м. Київа; 5 — Глухівської Укр. Громади; 6 — Мануйлівської селян
ської «Просвіти» на Катеринославщині; 7 — Київського Латишського Т-ва 
Народньої Освіти; 8 — зісланців галичан Наримського краю; 9 — Поділь
ської «Просвіти»; 10 — Д-ра Окунєвського з Галичини; 11 — Переяславської 
«Просвіти»; 12 — селян Пилипівських на Волині; 13 — Курських Грома
дян; 14 — гуртка українок-фребелічок Київ. Педаґоґічного інституту; 15 — 
громадян Степанської волости, Канівського повіту на Київщині; 16 — 
Костянтиноградського на Полтавщині Громадського Виконавчого Комітету;
17 — Шарівської Укр. Книгозбірні на Харьківщині; 18 — ґрупи свідомих 
селян Золотоношського повіту на Полтавщині; 19 — Т-ва на вірі «Україн
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ський Аґроном»; 20 — Прохорівського Волостного Комітету на Полтавщині; 
21 — Укр. «Просвіти» м. Олександрії на Херсонщині; 22 — Тва українців 
Калачевського Залізничого рудника на Катеринославщині; 23 — Тимян- 
ської «Просвіти» Ушицького пов. на Поділю; 24 — Укр. військового Клюбу 
в Тернополі; 25 — Київ. Хліборобськ.-гідротехнічної школи; 25 — Жито
мирської «Просвіти»; 27 — Шимацької «Просвіти»; 28 — укр. солдатської 
Громади Озовського гарнізону; 29 — Бердичівської «Просвіти»; ЗО — Берди
чівського Повітового Земства; 31 — Волківської організації укр. С.-Р. на 
Харьківщині; 32 — військової Громади в Київі, що надає скотину вясо в 
армію; 33 — просвітного Т-ва м. Миропілля, Суржаневського пов. на Кур- 
щині; 34 — редакції укр. тижневика «Світова Зірниця» у Київі; 35 — від 
учительства Золотоношського пов. на Полтавщині; 36 — Прозоровської 
Майстерні Всерос. Союзу Городів; 37 — Конотопських Укр. Федералістів- 
Республіканців; 38 — гуртка укр. солдатів Штабу Київ. Військової Округи; 
39 — Укр. Союзу Жінок; 40 — Укр. Студ. Громади Київ. Комерційного 
Інституту; 41 — хліборобів Славуцької волости на Волині; 42 — Петро
градського Комітету Укр. С.-Д. Р. Партії; 43 — Одеського Комітету Укр. 
С.-Д. Р. П.; 44 — Т-ва «Просвіта» в Глодосах н аХерсонщині; 45 — Укр. 
Т-ва та організацій м. Петрограду; 49 — укр. фракції Ради солдатських та 
офіцерських депутатів м. Київа; 47 — громадян сіл Одинці і Баборики на 
Черниговщині.

ВІД УКРАЇНСЬКОЇ ЦЕНТРАЛЬНОЇ РАДИ 

В в і й с ь к о в і й  с п р а в і .

Заява з дня 18 квітня.

З огляду на те, що по Київу ходять уперті чутки, ніби-то Українська 
Центральна Рада, а також українські організації брали активну участь в 
агітації за сформування українського полка із 3000 солдатів, що випадково 
зібрались у Київі, Комітет Української Центральної Ради категорично 
спростовує ці чутки і з свого боку заявляє:

1) Рух виник цілком стихійно, без якої небудь участі організовванної 
частини українського громадянства. Комітет Центральної Ради ретельно 
розслідував цю справу і може цілком упевнено сказати, що жадна київська 
або провінціяльна організація ніякої агітації ні поміж цих «трьох тисяч», 
ні взагалі поміж військових частей не вела.

2) Як вдалося вияснити, такий рух почався поміж солдатами з огляду 
на відомий усім факт формування на Україні і в Росії із поляків-солдатів 
національних частей. Цей факт, очеі^идно, й кинуз в розбужені революцією 
до активного національного самовизнання демократичні маси гасло анало
гічного формування національних частей. Цьому же допомогало, як кажуть 
представники цих «3000», і те, що військове начальство не гаразд знаючи 
про події, одправляло із провінції до Київа солдатів, які заявляли цьому-ж 
начальству про бажання вступити в українські часті. Очевидно місцеві ко
менданти, прочувши про чутки про сформування українських легіонів з 
добровольців, рішило, що це вже — факт і що у Київі формуються укра
їнські часті з призваних уже солдатів.

3) Рахуючись з фактом, що стався мимо відома, участі і волі Комітета 
Центральної Української Ради, остання в інтересах заспокоїння країни, 
в інтересах оборони на фронті і зміцнення придбань революції, вважає за
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необхідне оголосити орігінал текста резолюції Комітета Центральної Ради, 
що була ухвалена на засіданні 15 квітня:

Що до 3000 солдатів, які припадком, без усякої агітації збоку українських 
організацій, через недбальство воєнних властей, зібралися в Київі і, за 
прикладом польських легіонів, домагаються формувати їх в український 
полк, Центральна Рада не бачить иньшого виходу, як сформувати з них 
український полк і задовольнити їх бажання — вийти негайно на фронт 
в виді української військової одиниці.

Інакше цей стихійний рух не направлений в відповідному напрямі, може 
викликати заколот в тилу і на фронті і тим пошкодити справі оборони і 
укріпленню нового ладу.

Формування дальших українських частей має робитися тілько з запас
них тилових, а не з фронтових частей. Приналежні до фронтових частей 
солдати, які-б опинилися надалі в Київі не можуть претендувати на форму
вання з них окремих українських частей.

Вилучення в осібні українські части українських військових сил на 
фронті, вважається бажаним, але в даний мент полишається вищим воєн
ним властям.

Резолюції загальних зборів Центральної Ради 23 квітня ц. р.

Українська Центральна Рада, вислухавши повідомлення Комітету і 
Українських військових організацій, постановляє:

Українська Центральна Рада з вдоволенням прийняла заяву Вищого 
Командування про формування першого українського полку, як приняттє 
прінціпу українізації війська.

Стоючи на прінціпі українізації всього життя на Україні, і вважаючи 
українізацію війська невіддільною частиною сеї програми, Центральна Рада 
.підтримує далі постанови Комітету з 15 квітня про формування з запасних 
тилових частей нових українських частей і про потребу вилучення україн
ців військових в українські військові части.

Всіх товаришів українців військових Центральна Рада закликає аби в 
інтересах обезпечення волі і демократії і української свободи сповняли свої 
військові обов’язки вірно і непохитно згідно з розпорядженнями своїх 
військових властей.

А товаришів солдатів, що зібралися в Київі, закликає, аби по виділенню 
з них кадру для формування першого українського охочекомунного полку 
поступили відповідно до цього заклику».

Українська Центральна Рада має сформувати в своїм складі військову 
Раду, складену з виборних на майбутньому військовому з’їздові членів а 
також з членів Української Центральної Ради.

До того часу військовими справами має завідувати військова комісія при 
Центральній Раді, доповнена з складу київських організацій м. Києва.

5-го травня відбудеться в Київі з’їзд військових українців представників 
тилових, фронтових і флотських частей, управлінь, та військових україн
ських організацій.

Друкарня Акц. Т-ва «Петро Барський»


