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ТРЕТІЙ ДЕНЬ — 8 КВІТНЯ
Засідання почалось в половині першої год. пропозицією проф. Грушев- 

ського доповнити презідіум вибором письменниці Марії Грінченко (Загір
ної), д-ра Павловського з Катеринославу, від селян — тов. Сторубля і від 
робітників тов. Дубового. Далі Голова У.Ц.Р. пропонує перейти до справ 
дня і тут ж е знайомить присутніх з тим, як Цен. Рада уявляє собі органі
зацію свою надалі і як повинні бути зроблені вибори до неї. Проф. Гру
шевський говорить, що хоча Ц.Р. мала призеаннє з усіх сторін, але вона 
була зложена з початку тільки з представників київських організацій. Де
легатами з місць поповнялася несистематично, тому тепер повинна бути 
реорганізована. Нова Ц. Рада повинна бути центром українського політич
ного життя, вона повинна довершити організацію краю, повинна освідом- 
лювати найширші маси України в політичних завданнях, що тим самим яв
ляється і освідомленнєм національним. Вона повинна дати почин системі 
організації на місцях, але з огляду на те, що не можна чекати, поки се 
буде завданнє ідеально виконане треба скласти зараз У. Ц. Раду, на нових 
підставах. Нехай представники організацій сільських, волостних, повіто
вих і губерніяльних виберуть своїх делегатів тимчасово, а по завершенню 
організації нові орґани її можуть або затвердити сі вибори загальними збо
рами, або перемінити своїх представників.

З обміну гадок на підготовчім зібранню 26 марта (березаля), підчас за
сідань Ц .Р. та на З ’їзді складається така схема виборів:

Представництво з місць: від 7 укр. губерній (Київської, Волинської, По
дільської, Херсонської, Катеринославської, Харьківської і  Полтавської), що 
в цілости залюднені українською більшістю вибіраються по 4 представ
ники.

По гг. Чернигівській, Кубанській, Тавриї та Холмщині, де є части не
українські вибирають по 3 представники.

По губ., де Українці займають меншу частину губернії — Бесарабській, 
Черноморській, Вороніжській, Области Війська Донського — по 2 представ
ники.
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По губерніях, де є невелика частина українців — як Ставропольській, 
Курській, Минській, Городенській — по 1 представникові.

Від більших укр. городів (від Одеси, Харькова, Катеринослава, а також 
великих колоній укр. (Петроград та Москва) по 2 представники.

Від менчих українських колоній — по 1 представникові.
Все це дасть загалом кількість понад 60 представників.
Представництво від ріжних верств та партій:
від військових і фльотських комітетів, де є не менш 500 чол. — по 1

— 5; від студенства — 5; від селянських спілок — 5; від кооперативів
— 5; відстуденства — 5; від партій — Союзі Автон. Федер. — 5; Соц. Дем.
— 4; Радик. Дем. — 3; Соц.-Рев. — 3; Самостійників — 1.

Представники від київських орґанізацій:
Київські військові організації мають 8 представників.
Просвітні і професійні орґанізації — 10 представників.
Наукове товариство — 1.
Українське Духовенство — 1.
Накінець Ц. Рада має право кооптувати 15% фаховців та представни

ків инших національностей, що будуть йти з Українцями солідарно.
Повний склад тих представників дасть кількість 100—150 чоловіка.
Для ведення біжучих справ потрібно скласти Виконавчий Комітет, 12- 

15, котрий разом з головами ріжних комісій та кооптованими фаховцями 
дадуть кількість коло 20—ЗО душ.

Це орґанізованнє буде національним. Від нього треба буде перейти до 
орґанізації теріторіяльної. Українські Комітети з долини до гори, від села 
до губернії, дадуть .ініціативу до теріторіяльної орґанізації, в порозумінню 
з представниками инших національностей. Вінцем і центральним орґаном 
такої орґанізації буде «Краєва Рада», котра предовсім мусить бути орґа- 
нізіаціею теріторіяльною — буде об’єднувати представників ріжних теріто- 
рій, міст, груп і національностей. Таким мусить бути орґан Української 
Землі.

Свій начерк орґанізацій комітету, бесідник закінчив закликом: — «ви, 
що стоїте на стороні нового, демократичного ладу, ви, які стільки вистраж
дали за нього, повинні дати на місцях ініціативу, і йти до утворення того 
ладу одностайно .і солідарно».

Починається обговореннє загальних пунктів орґанізації Ц. Ради. Заяв
ляють про потребу ще де яким городам дати голос, про збільшеннє числа 
представників від студенства, про те, що забуте право жіноцтва, проми
словців, духовенства. Все то вимагає де-яких поправок. На пропозіцію дати 
місце представникам окупованої Галичини та Буковини вирішено дати 
людности того краю самій наперед висловити свою волю і бажаннє.

Починаються вибори членів до Центральної Ради. В першу чергу по
ставлено вибір Голови. На сю пропозіцію вибрати Голову. Збори в один 
голос вигукнули: — «в нас Голова є і буде — п. Грушевський!..» Але він 
відхилив сю честь і просив таки вибрати голову таємним голосуваннєм. 
Після підрахунку записок проф. Грушевський пройшов властиво одного
лосно: 588 голосами за його і п’ять припадкових голосів, по одному на 
ріжних кандидатів з тут присутніх осіб. Рішено потім вибрати на з їз д і  
також заступників голови,, пропоновано і вибрано явним голосуваннєм т.
В. Винниченка та С. Ефремова.
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По підрахованню записок на вибори голови Ц. Ради, знову вибраний 
головою, проф. Грушевський дякував не як голова, а як старий робітник 
за солідарність: з якою проведена робота з ’їзду остільки важлива.

По сім дано слово представнику Галичини, д-ру Окунєвському — «Ли
шень що закінчилось величезної важности діло, казав він, — вибір Крає- 
вої Української Ради, котра в найблизшій будучности завідуватиме полі
тичними справами Вільної України. Галичина і Буковина від сеї орґаніза- 
циї виключена, бо єдина в сім ділі компетентна міжнародна конференція,
о приналежности сих ще нічого не рішила. Збори поступили отже, по мо
єму, правильно і розважно. Але всеж таки вільно чей буде в сій великій 
хвилі нам Галицьким Українцям висказіати свою велику радість, що укра
їнські лебеді знялись уж е до високого могучого льоту, і  зі всеї душі Вас 
старших братів до сего поздоровити. Радість наша ще й тому, що Головою 
Вашим став і наш гр. Грушевський, що найкращі сили свої нам Галича
нам посвятив. Зі скріпленним серцем дожидаєм тепер і ми нашої долі, яку 
нам судьба наша незабаром рішить».

Говорять ще инші промовці, між котрими особливе вражіннє зробив се
лянин М. Одинець з Броварів на Київщині, котрий просить винести резо
люцію про землю і  підтримати Селянську Спілку. Свою промову він кін
чає словами Шевченка: «обніміте, брати мої, найменчого брата»... Буря 
оплесків покриває сі слова, а Голова презідії братськи цілується з  про
мовцем.

Перед закритєм З ’їзду прийнято слідуючі резолюції:
1) Український Національний З ’їзд протестує проти претензій на землі 

не-польські, заявлені тимчасовою Польською Державною Радою в декля- 
рації на заклик Тимчасового Уряду Російського до з ’єднання Польського 
Народу з вільною Російською Державою.

2) Український Національний З ’їзд, вислухавши заяви і конкретні пред
ложения Українських делеґатів армії і фльота, доручає Центральній Раді 
ті конкретні домагання подати Тимчасовому Уряду.

3) Український Національний З ’їзд ухвалив послати привітання Укра
їнцям на фронт.

4) Український Національний З ’їзд доручає Центральній Раді взяти, 
яко мога скорше, ініціятиву союзу тих народів Росії, які домагаються, як і 
Українці, національно-теріторіальної автономії на демократичних підста
вах в Федеративній Російській Республіці.

5) Український Національний З ’їзд ухвалює доручити Центральній Раді 
організувати з своїх делеґатів і представників національних меншостей 
комітет для вироблення проекту автономного статуту України. Цей ста
тут має бути предложений для затвердження конгресові України, органі
зованому так, щоб він висловлював волю людности всеї теріторії України. 
Санкція автономного устрою України признається, згідно з резолюцією по
передніх днів за Установчими Зборами.

6) Український Національний З ’їзд вислухавши передані йому зі зборів 
Селянської Спілки резолюції що до заборони продажу і закладу землі і 
лісів, а також довгочасової аренди земель, винищування лісів, продажу, 
закладу та довгочасової аренди скарбів відземних (вугілля, руди та ин- 
ших) — постановляє передати їх  Центральній Раді для відповідної заяви 
Тимчасовому Урядові.
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СЕКРЕТАРІЯТОМ УКР. НАЦ. З ’ЇЗДУ ОДЕРЖАНО ПРИВІТАННЯ
ЛИСТОВІ ВІД:

(Продовження)

48 — Остерської на Чернигівщині, Укр. Громади; 49 — громади села Вив
ша на Київщині; 50 — громадян м. Боришполя на Полтавщині; 51 — гро
мадян Лебединського пов. на Харьківщині; 52 — Союзу Подільських укра
їнських організацій; 53 — Винницької «Просвіти»; 54 — від військової Гро
мади м. Гусятина (300 чол.); 55 — Кишіньовської Укр. Громади; 56 — укр. 
2-ої військової школи м. Київа; 57 — Майкопської (на Кубані) «Просвіти»; 
58 — Укр. Республіканського Клюбу ст. Слобідки на Поділю; 59 — Город- 
нянського Т-ва в с. Широкім на Катеринославщині; 61 — Казатинської 
Укр. Громади; 62 — Голтянсько-Орлицької Громади на Херсонщині; 63 — 
Культурно-просвітного гуртка укр. м. Смілого на Полтавщині; 64 — Пол
тавського Т-ва «Боян»; 65 — Лебединської (на Харьківщині) «Просвіти»; 66
— служащих-українців Київ. Контрольної Палати; 67 — Т-ва Поступовців 
м. Харькова; 68 — Вереміївської волости; 69 — укр. Громади м. Саратова; 
70 — Кременчуцьких гуртків Технічного і Середнешкільного; 71 — Кубан
ської «Просвіти»; 72 — Громади м. Гостоміля на Київщині; 73 — Новоград- 
волинської «Просвіти»; 74 — Новоградволинського Комітету укр. С.Д.Р.П.; 
75 — Чорноморського Укр. Т-ва; 76 — Сосницької Укр. Громади; 77 — Т-ва 
«Просвіта» м. Броварі на Чернигівщині; 78 — українців військової Громади 
Штабу XI армії; 79 — с. Ковалівки на Полтавщині; 80 — «Просвіта» в с. 
Тихий хутір Таращанського пов. на Київщині; 81 — від між-шкільного 
Комітету м. Полтави; 82 — від першого гуртка Московської Громади; 83 — 
від Студентської Громади м. Дерпта (Юр’єва); 84 — від Громади Жаботин- 
ської вол. Черкаського повіту; 85 — Одеської Ради Робітничих депутатів 
та представників Армії і Фльота; 86 — селянської Групи партії C.P. в м. 
Ротмистрівка на Київщині; 87 — від с. Березовського Ананівського пов. на 
Херсонщині; 88 — він фракції Київ, адвокатів українців; 89 — Переяслав
ського Союзіу укр. Автономістів-Федералістів; 90 — Укр. Громади м. Сере- 
дина-Буда на Чернигівщині; 91 — від Мельниківської селянської Громади 
Золотоношського пов. на Полтавщині; 92 — від Мельниківського Т-ва по
зашкільної освіти; 93 від Лубянського Виконавчого Комітету на Київщині; 
94 — від учителів та учительок зелізничих шкіл; 95 — від військової Ради 
м. Виборгу (Фінляндія); 96 — від Виконавчого Комітету м. Полтави; 97 —  
Виконавчого Комітету с. Липянки, Чигиринського пов.; 98 — від спожив
чого Т-ва громадян сіл Нечаїва, Липянки, Маслової, Ямполя, Чигиринсьт 
кого пов.; 99 — Укр. Червоного Хреста; 100 — укр. С.-P. м. Мирополя нд 
Курщині; 101 — від «Просвіти» с. Шкарівці Васильківського пов. на Київ
щині; 102 — від Проскурівської Громади; 103 — від українців сільсько
господарської і технічної школи м. Новозибкова на Чернигівщині; 104 — 
від укр. військового Клюбу у Москві; 105 — Т-ва «Просвіта» ст. Дебаль- 
цево на Катеринославщині; 106 — від Корецької волості на Волині; 107 — 
від гуртка укр. вчителів 39 піхотн. зап. полку і Ровенського гарнізону; 108
— Роменської Укр. Громади; 109 — від укр. военноплінних Галичан; 110 — 
від укр. гуртка «Гасло» при Деміевському снарядному заводові; 111 — від 
кооператива Корецької волости на Волині; 112 — від Рашевської «Просві
ти» на Полтавщині; 113 — від Лубянського кооперативу на Київщині; 114
— від Гостомльського кооперативу Київського повіту; 115 — від укр. Т-ва 
імени Г. Квітки-Основяненка у Харькові; 116 — від Громади с. Нехворо
щі на Волині; 117 — від Уманського гарнізону та селян Гусаківської воло-
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сти; 118 — від с. Богушкової Слобідки Золотоношського пов. на Полтавщи
ні; 119 — від Миколо-Слобідської «Просвіти» остерського повіту; 120 — від 
укр. молоді Петроградської державної Академії Мистецтва; 121 — від сал- 
дат-українців зап. баталіону Гвардії Кексгольмського полка; 122 — від Та- 
ращанської Мійської Думи; 123 — від українців салдатів та офіцерів 47 
пішого запасного полку; 124 — від укр. Таганської Громади; 125 — від Т-ва 
«Просвіта» м. Вороньково; 126 — від Монастиріщенського волостного Ко
мітету; 127 — від Житомірської Громадської Ради; 128 — Житомірської 
«Просвіти»; 129 — від селян хутора Хвасівка, Макарівської вол. на Київ
щині; 130 — від Лозовської укр. Громади на Катеринославщині; 131 — від 
Кам’янець-Подільської мійської Управи; 132 — від Могілев-Подільської 
укр. Громади; 133 — від Кременецької укр. Громади; 134 — від «Просвіти» 
с. Казенної Мотовилівки на Київщині; 135 — від Горбівської «Просвіти» 
Кременецького повіту на Полтавщині; 136 — від Укр. Студентської Грома
ди у Ростові над Доном; 137 — від Погрибиденського місцевого Комітету та 
гуртка робітників з цукроварень Бердичівського повіту; 138 — від Петро
градського Комітету У.С.-Д.Р.П.; 139 — від «Юнацької Спілки України»; 140
— від Звенигородської Повітової Земської Управи; 141 — Решитилівського 
укр. Гутка; 142 — від Укр. Термінольозичної Комісії при Київ. Політехни- 
ці; 143 — від Хведюківського Кооперативу на Київщині; 144 — від Труш- 
ківського споживчого Т-ва; 145 — від Трушківської сільської Громади; 146
— від Трушківського Кредітового Т-ва; 147 — від Комітету Рогинської во
лости, Роменського пов. на Полтавщині; 148 — від Прохорської сільської 
Громади, Борзіенського пов. на Чернигівщині; 149 — від Прохорського Спо
живчого Т-ва; 150 — від Прохорського Кредітового Т-ва; 151 — від Завіду
ючих і учителів укр. захоронок В.С.Т. в Галичині; 152 — від Укр. соціалі
стичної фракції Ради Петроград, робітничих та салдатських депутатів; 153
— від українців Словуцької волости, Волин, губ.; 154 — селянської Гро
мади с. Олександрівки, Липовецького пов.; 155 — від «Просвіти» в Могілів- 
Подільському; 156 — від селян Турбовки, Сквірського пов. на Київщині; 
157 — від т-ва «Січ» імени полковника Богуна; 158 — від Чернигівської 
Юнацької Спілки; 159 — від Укр. молодіжі в Галичині; 160 — громади 
Учителів Таращанського пов., на Київщині; 161 — від Т-ва громадян м. 
Батурина; 163 — від селян с. Лучина, Сквирського пов. на Київщині; 164
— від сільської громади та шкільного просвітно-агітаційного гуртка м. Ка- 
мишна в Миргородщині; 165 — від видавничо-просвітного Т-ва «Волошки»; 
166 — від Олександрівської «Просвіти» на Катеринославщині; 167 — від 
Київського Комітету Укр. С.-Д.Р.П.; 168 — від Одеського укр-го учитель
ства; 169 — Богуславського селянства, Золотоношського пов., на Київщині; 
170 — Центрального Комітету охорони пам’яток старовини й мистецтва по 
Збудованню у Київі пам’ятника Т. Шевченкові; 172 — від селян Абрамов- 
ки Димерської вол. на Київщині; 173 — Укр. Організації Хинельського Ліс
ництва на Орловщині; 174 — від лоцманів-нащадків Запоріжжя с. Лоцман
ської і Широкої згуртованих в споживче Т-во; 175 — від Литвяківської 
Громади, на Полтавщині; 176 — від подпоручика Коха з дружиною; 177 — 
Усівської Громади, Переяславського пов., на Полтавщині; 178 — від Ахтир- 
ської Громади на Харьківщині; 179 — від Комітету Київських Латишів; 
180 — від Ніжинської Громади; 181 — від укр. Т-ва в Ростові над Доном; 
182 — від укр. повітового віча з м. Пирятина на Полтавщині; 183 — від Ні
жинського просвітно-агітаційного гуртка молоді; 184 — від Укр. Громади 
Гідротехніків армій Південно-Західного фронта; 183 — від Першої Укра
їнської Гімназії; 186 — від Комітету Київ, художньо промислового й науко



З УКРАЇНСЬКОЇ ЦЕНТРАЛЬНОЇ РАДИ 185

вого Музею; 187 — від Укр. Т-ва шкільної освіти; 188 — від філій Кате
ринославського Т-ва «Просвіта» у с. Комисаровці Верхнедніпровського пов.; 
189 — Київ-го Т-ва літарських помішників; 190 — від гуртка Т-ва «Про
світа» в с. Рашевка на Полтавщині; 191 — від Т-ва «Просвіта» в Чигири
ні; 192 — від Чигиринської повітової спілки автономистів; 193 — від укр. 
Т-ва; 26 — Запасного полка; 194 — від українців м. Саратова.

ПРИВІТАННЯ ВІД НЕ УКРАЇНСЬКИХ ДЕПУТАЦІЙ 
НА УКР. НАЦІОНАЛЬНИЙ З ’ЇЗД

Від грузінських організацій ж. Київа, промовляв п. Косава

На мою долю випала счастливая роль — приветствовать отъ имени 
грузинскихъ организацій г. Кіева первый Украинскій Національний Кон- 
грессъ. Не одно только чувство этикета диктовало намъ приветствовать 
Васъ; н^что бол^е глубокое, искренне привело меня сюда.

Вы Украинцы и мы грузинцы особенно близки другъ другу. Наша про
шлая судьба одинакова. Украина и Грузія присоединились къ Россіи съ 
тЪмъ условіемь, что они сохранять полное право національного самоопре- 
дЬленія, но недостойные правители Россіи нарушили договоръ и стреми
лись насъ задушить. Когда говорять «Украина воскресла» я говорю: «она 
не умирала никогда, но лишь теперь настали светлые дни ея жизни».

Наши сердца, наполненныя радосью вм есте съ Вами кричать: «Да 
здравствуетъ Свободная Украина! Да здравствуеть федеративная респуб
лика!»

Від Ради Об'єднання Єврейських Брганізацій м. К иїва , 
промовляв п. Биховський

Мы, представители Совета Объединенныхъ Еврейскихъ Организацій г. 
Кіева, горячо приветствуемь первый СъЪздъ братьевъ украинцевъ. Вели
кая Русская Революція, освободив русскій народъ отъ ига царизма, откры
ла предъ населяющими Россію народностями широкую возможность устро- 
енія свободной національной жизни. Естественно, что во главЪ этого могу- 
чаго движенія стала многострадальная Украина, національньїй геній кото
рой крЪпъ и развивался подъ молотомъ пресл'Ьдованій и гоненій.

іМ ь і — евреи, веками живущіе съ Вами бокъ-о-бокъ, съ радосью встр^- 
чаемъ благую вЪсть о возірожденіи украинскаго народа.

Мы твердо вЪримъ, что коллективный разумъ украинскаго народа вы- 
работаетъ основныя начала устроенія національной жизни, при которыхъ 
свободный украинскій народъ будетъ расти и крепнуть въ братскомъ еди- 
неніи съ остальными народами Россіи.

Від Київського Латишського Т -ва Народньої Освіти 
(не виголошене на З'їзді)

Кіевское Латышское О-во Народнаго Образованія горячо прив-Ьтствуетъ 
Украинскій Національньїй СъЪздъ, желаетъ плодотворной работы по орга- 
низаціи вс^хъ народныхъ силъ Украины, для проявленія ихъ въ творче- 
ствЪ новой, светлой справедливой жизни въ свободной, автономной Укра
й н і. Латышское О-во верить, что путь къ этому — обьединеніе всЬхъ на-
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ціональностей Россіи, стремящихся къ автономій — объединеше, ведущее 
къ Россійской Федеративно-Демократической Республикі, при осуществ- 
леніи лишь которой каждая отдельная нація пршдетъ къ своєму св ітло
му, великому будущему; Латышское О-во вірить также, что Украинскій 
народъ пойдетъ по этому пути и не позволить его разрушить темнымъ си- 
ламъ и Германскому варварскому милитаризму.

Да здравствуетъ творческій геній свободы!
Да здравствуетъ свободный Украинскій Народъ, его св-Ьтлое будущее 

въ свободной автономной УкраинЬ!
Да здравствуетъ Всероссійское свободное Учредительное Собраніе!
Да здравствуетъ Россійская Федеративно-Демократическая Республика!

Від Київ. Вик. Ком. Польських Організацій на Україні 
промовляв п. Волощиновський

Вітаючи щирим серцем Український Національний З ’їзд, скликаний 
вперше в самому серці України, в стародавньому Київі, Київський Вико
навчий Комітет Польських Організацій на Україні бажає учасникам З ’їз 
ду успіху в їх  тяжкій праці при підвалинах нового життя, в сем’ї вільних 
народів.

Але, панове, нова сем я вільних народів ще не склалась, ще поміж на
родами царює ворожнеча, ще є багато народів під’яремних, котрі ще тіль
ки ждуть сонця своєї волі. Представниками одного з таких народів ми тут 
являємось перед Вами. Ви тут на вашій рідній землі вже можете сказіати 
ваше вільне, непригнічене слово, виявити волю народа. Наше слово на на
шій рідній землі ще досі під примусом і під гнітом. Право на нашу повну 
волю в нашій цілій, сукупній рідній країні признане російським народам, 
зараз ж е як тілько він сам пірвав свої довічні пута, залежне тепер од кін
ця війни, в котрій, дай Боже, тій стороні верх взяти, котра не для грабіжу 
воює, але бореться щиро за волю.

Од кінця війни залежить тепер воля всіх пригнічених народів, в тім 
числі — ваша і наша. Наша мета тепер спільна і всім нам треба стреміти 
до неї враз й згідно, плече при плечі, і рука в руку. До сонця йдімо друж 
но, до того дня, якого віщував ваш поет Грінченко: коли «народові руку 
подасть народ його брат, його друг».

Ми вірим, що той день прийде і  не буде тоді народів-ворогів, а буде 
згідна сем’я вільних народів. Поки що на бойовому фронті стоять ще 
узброєні полки ворожого народу.

Український Національний З ’їзд зібрався в такий час, коли перед ли
цем ворога треба стояти кріпко, коли треба найбільше боятись всього, що 
роз’єднує і ослаблює сили.

Дай ж е Боже, щоб Ваша теперішня праця вийшла на користь вашій 
країні і вашому народові, а також на користь всім народам, що так саме 
як і ви бажають собі волі, як сонця.

З такою думкою ми Поляки вітаємо вас брати Українці на вашому пер
шому вільному З ’їзді.

Світає ранок нового дня, нової доби братерства вільних народів.
Ви вж е стали до праці і в тій вашій праці на рідній ниві щасти Вам 

Боже! Приміть ж е щирим серцем це наше братерське Вам бажання.
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ПЕРШІ ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ УКР. ЦЕНТРАЛЬНОЇ РАДИ 8 КВІТНЯ

Після закриття Першого Українського Національного З ’їзду в той ж е  
день у 10.30 год. вечера зібралась Укр. Цен. Рада у новому складі. Пере
вірено та занотовано повний спис членів Цен. Ради, що були вибрані на 
З'їзді. Всіх членів знайшлося 115, вибраних від:

просвітних та инших орґанізацій м. Київа 1) Стешенко І. 2) Старицька- 
Черняхівська Л. 3) Мірна 3. 4) Мірний І. 5) Русова С. 6) Грушевський М. 
7. Холодний П. 8) Чопівський І. 9) Плохий О. 10) Цибульський К. 11) Ко
вальський. 12) Яковлів.

від Київського Наукового Товариства тим часом 13 Вілінський О. 
від союзу укр. автоном.-фед ера листів — 14) Дорошенко Д. 15) Леонто- 

вич В. 16) О’Конор-Вілінська В. 17) Прокопович В. 18) Чикаленко Е.
від укр. демократ.-радикальної партії — 19) Матушевський Ф. 20 Ніков- 

ський А., його заступником 21) Шульгин А.
від партії самостійників — 22) Отамановський.
від кооператив, орґанізацій України — 23) Барановський X. 24) Крижа- 

новський Ф. 25) Хотовицький М. 26) Пожарський П. 27) Степаненко О.
від селянської Спілки — 28) Коваль В. 29) Осадчій Т. ЗО) Сніжний О. 31) 

Стасюк М. 32) Сербиненко С.
від укр. Жіночого Союзу — 33) Нечаївська В.
від робітників взагалі (бльок орґанізіацій погодився довірити Киянам)

— 34) Лопушенко (залізничн.). 35) Драгомирецький (робтн. клюб). 36) Лиси- 
чук (снаряди, зав.) 37) Дорошко (арсенал). 38) Бульба (арсенал).

від С.-Демокр. Роб. Партії — 39) Чикаленко Л. 40) Садовський В. 41) Ве- 
селовський С. 42) Ткаченко М.

від студентства м. Київа і инших міст — 43) Полонський. 44) Самойло- 
вич. 45) Журавель. 46) Єреміїв. 47) Бойко.

від учительства — 48) Пащенко, 49) Романюк. 50) Бесараб. 51) Власенко. 
52) Сімашкевич.

від Укр. Партії Соц.-Рев. — 53) Маєвський. 54) Христюк. 55) Корж Кс. 
від м. Петрограду — 56) Голоскевич Г. 57) Вікул С. 
від м. Москви — 58) Шраг М. 59) Сікора.
від м. Харькова — 60) Тимошенко С. 61) Прокопович С. 62) Синявський 

Ол.
від м. Одеси — 63) Луценко 1в. 64) Романченко.
від м. Катеринослава — 65) Дубовий Хв. 66) Біднов В. 67) Курявий П. 
від Київської губернії — 68) Дорошенко. 69) Мартиненко. 70) Мацько. 71) 

Біляшевський.
від Харківської губ. — 72) Зайців П. 73) Калиненко. 74) Ушкал. 75) Ру- 

бас.
від Чернитвської губ. — 76) Шраг 1ля. 77) Одинець Г. 78) Рубісов М. 
від Полтавської губ. — 79) Ковалевський М. 80) Чижевський. 81) Тока- 

ревський. 82) Шемет В.
від Поділля — 83) Григоріев Н. 84) Приходько В. 85) Ведибіда П. 86) 

Любинський М.
від Катеринославської губ. — 87) Сторубель Ф. 88) Гарасимів. 89) Туш- 

кан. 90) Кузьменко.
від Херсонської губ. — 91) Мазуренко. 92) Микитенко. 93) Ш елухин С. 
від Кубані — 94) Левитський М. 95) Ерастів.
від Волинської губ. — 96) Колесник П. 97) Касяненко П. 98) Головко О. 

99) Козіубський Б.
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від Ростова над Доном — 100) Павел ко В. 
від Бесарабії — 101) Ткаченко, 
від Саратова — 102) Любинська.
від київського орґанізац. укр. військов. ком. — 103) прапорщ. Ган. 
від військов. депутатів київ, гарнізону — 104) підполк. Матяшевич. 105) 

салдат Овраменко.
від військ. Т-ва Клюбу ім. Павла Полуботка — 106) підпор. Махновсь

кий. 107) поруч. Запорожець. 108) полков. Піщанський. 109) салдат Колосів. 
110) полковн. Глинський.

від військ. Громади м. Кремінця — 111) салдат Березняк.
від військ. Ради м. Виборга — 112) салдат Васюк.
від Одеськ. військ, коша - Флота — 113) матрос Палішенко.
від Одеськ військ, коша військ. — 114) прапор. Кущ.
від Кронштадск. флоту та Т-ва «Просвіти» — 115) д-р Круп-ський.
Далі Голова Цен. Ради, проф. М. Грушевський пропонує вибрати зі скла

ду свого Виконавчий Комітет з 20 чоловік, а для того до презідіума, вибра
ного раніше, довибрати ще 17 чоловік. Вносяться пропозіції, щоби назвати 
сей комітет «Старшиною Центральної Ради», або просто «Комітетом Цен. 
Ради». Остання пропозіція прийнята. Оголошується список кандідатів до
Комітету Ц. Р. Після дебати поданий список голосується і приймається в
такім складі:

1) Барановський. 2) Бойко. 3) О’Конор-Вілінська. 4) Веселовський. 5) За
порожець. 6) Коваль. 7) Колос. 8) Крижановський. 9) Мірна. 10) Ніковсь- 
кий (заступник Шульгин). 11) Одинець. 12) Прокопович. 13) Стасюк. 14) 
Старицька-Черняхівська. 15) Садовський. 16) Чикаленко Л. 17) Христюк.

По затвердженню оголошеного списка членів «Комітета Укр. Цент. Ра
ди» вступають заяви до розв’язання ширшим колом присутніх ріжних пи
тань:

К ущ  (представник війська та односельчан з Харківщини) заявляє, що 
його односельчане почали переділ землі, я се привело до бійки між двома 
частинами села. Телеґрафували п. міністрові Шінґарьову і просили пере
дати до відома Центральній Раді. Делеґат просить висловитись за те, що
би ніяких переділів тепер не робилось.

Д-р Луценко , інформує про події в Одесі. Комісар Веліхов вживає за
ходів проти утворення Автономії України, висуваючи справу утворення 
Одеського областного комітету. Оголошує він також телеґраму одержану 
від Одеської губерніяльної Управи з дорученням бути представником для 
порозуміння з Цент. Радою. Докладчик просить У.Ц.Р. висловитись в цій 
справі, щоби доложити про це в Одесі.

Проф. Груш евський  інформує збори про справу засновання такогож об
ластного комітету у Київі і пропонує висловитись Зборам.

М. Ковалевський, характеризує київські та одеські виступи як спробу 
зруйнути справу Автономії України утвореннєм якихось краєвих штатів в 
межах України. Промовець пропонує висловитись рішуче проти, бо справа 
Автономії України може розбитись об областні комітети.

В. Коваль  — каже, що міста, де українці складають невелику частину 
населення, являються лише одиницями і в змаганнях таких міст ледво чи 
можна вбачати ворожі українській автономії заміри. Тим часом промовець 
просить У.Ц.Р. стежити за цими виступами р-іжних міст і вживати певних 
заходів проти них.

В сій справі промовляють іще В. Коваль, М. Левітський, прап. Ган, Ро- 
манченко, Приходько, д-р Луценко.
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Голова зборів, проф. Груш евський  констатує, що справа досить вияс
нена. У.Ц.Рада заявить, що краева Рада може бути заснована лише по 
ініціативі Укр. Цен. Ради.

Пропозиція ся не пройшла.
Засіданнє зачиняється о 1 годині ночі.

ВІД УКРАЇНСЬКОЇ ЦЕНТРАЛЬНОЇ РАДИ 

Ш а н о в н і  г р о м а д я н е !

Тимчасовий Російський уряд удався до Української Центральної Ради, 
щоб вона допомогла поширенню серед української людности «Займа свобо
ди». Ідучи на зустріч Правительству Ц. Укр. Рада і звертається до грома
дянства з цією відозвою.

Тимчасовому Російському Урядові треба дуж е багато грошей, як для 
війни, так і для тих культурних потреб, які Уряд має задовольнити в пер
шу чергу.

Без грошей не можна затвердити тих вольностей, які здобула револю
ція, без грошей не можна зодержувати в бойовім стані армію, без грошей 
не можна взагалі порядкувати державними справами.

Правда, Уряд може наробити багато папірових грошей, але це дуж е не 
корисна річ, бо що більше буде папірових грошей то вони будуть дешев
ші й то більша буде дорожнеча на все потрібне для життя.

Правда, Уряд може позичити грошей за кордоном у других державах, 
але це теж дуж е не корисно, бо цим державам треба буде платити велику 
суму процентів, випускаючи гроші зі Росії, та ще треба буде давати цим 
державам де-які привілеї як у політичних справах, так і в промислових 
та торговельних.

Щоб запобігти цему, Уряд оголосив «Заем свободы», умови якого досить 
відомі широким колам людности.

Українська Центральна Рада має за свою повинність повідомити укра
їнську людність, що Рада почуває своїм обов’язком всякими способами по- 
могати, щоб «Заєм свободи» дав до державного скарбу грошей як найбіль
ше і закликає українську людність, яко мога, купувати облігації цієї по
зички. Серед українців не повинно бути людей, неприхильних до нового 
політичного ладу, не може бути таких, щоби не бажали стверження ново
го строю. Отже хто не ворог Великої Вільної Російської Республіки, хто не 
ворог свого краю — вільної України, яка має бути об’єднана на федера
тивних основах з Росією той по своїм матеріяльним достаткам, повинен 
купувати облігації «Займа свободи».

Українська Центральна Рада, сподівається, що кожний українець пови
нен допомогти справі волі незалежно від того, як він ставиться до тепе
рішньої податкової сістеми; зміни сістем і оподаткуваня не стоять в зв’яз
ку з підпискою на «Заєм свободи» і про ці зміни буде мова тоді, коли на
стане слушний для цего час. Отже ще раз закликаємо: шановні громадянеї 
виповність свій громадський обов'язок! Підпишіться на «Заем Свободи»!

Центральна Українська Рада

Комітет Центральної Ради звернувся до Тимчасового Уряду з такою за
явою: на Український Національний З ’їзд передана була резолюція Укра
їнського З ’їзду в Київі з 7—8 квітня сього року про заборону на час до
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Установчих зборів продажу, довгострочної аренди, закладу земель і масо
вої порубки лісів. З ’їзд заслухавши резолюцію доручив Українській Цен
тральній Раді звернутися а відповідним внесенням до Тимчасового Уряду.

Сповнюючи сю постанову Українського Національного З ’їзду Українсь
ка Центральна Рада — розглянувши резолюцію Сельського З ’їзду і зва
живши:

по перше, що хижацьке нищення лісів з  повним нехтованням законів 
що до охорони лісів прибрало великих розмірів.

по друге, що йде велика спекуляція землею.
по третє, що подекуди землевласники фіктивно парцелюють землю від

даючи її на довший срок дрібними шматками фіктивним орендарям з бі- 
жинців.

в четверте, що все те може стати на перешкоді успішному розвязіанню 
земельної справи на Україні в інтересі народних мас, а зараз веде до зе
мельних разрухів

визнала нагальну потребу рішучих заходів, щоб припинити сі зловжи
вання, про що і повідомляє Тимчасовий Уряд.

П Р О Т О К О Л
об'єднаних зборів українців-представників військових частей з  фронту 

київського гарнизону і ріжних тилових військових організацій.

Ми, уповноважені від військових частей, зібравшись 14 квітня 1917 р. 
в Педаґоґічному Музею в Київі, в присутности членів Орґанізаційного 
Українського Військового Комітету, у х в а л и л и :

скликати 5-го і 6-го мая в Київі з'їзд представників української націо- 
нальности від військових частей, по можливости, від всіх, де-б вони не 
стояли, на таких умовах:

1. З українців кожної окремої части, по одному представникові.
2. Крім того, з українців кожних чотирьох частин ще по 1 офіцеру (чи 

лікарю, чиновнику), а там, де стоїть тільки одна частина — по 2 представ
ники, з котрих один повинен бути салдат, а другий офіцер (чи лікар, чи
новник).

3. Від українських військових орґанізацій — по 1—2 представники.
У в а г а :  окремою частиною лічиться полк, флотський екіпаж, окрема 

морська команда, дівізаон, дружина, транспорт, окремий баталіон, госпи
таль, парк, окрема рота, управліннє, і всяка окрема частина, котра має 
свій окремий розпорядок.

Порядок денний (програма) З'їзду:

1) Боротьба з дезертирством.
2) Підтриманнє дісціпліни та полагодження непорозумінь останніх днів.

3) Відозва до населення в продовольчій справі.
4) Пляномірність переведення одноплемінности військових частин, без 

найменчої шкоди для істнуючої орґанізації цілої армії.
5) Питання про офіцерський командний склад та поповнення військо

вих частин (орґанізованих на підставі § 4).
Українська Центральна Рада вислухавши доклад Укр. Орґанізаційного 

Військового Комітету ухвалила скликати з ’їзд 5—6 травня у Київі.
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Спис членів У кр . Дек. Ради , що вступили в склад її після 8-го квітня

від салдатів 8 залінодор. баталіону — 1) Вовченко А.
від Таврії — 2) Дежур-Ж уров Ю.
від духовенства — 3) свящ. Погорілко.
від м. Одеси — 4) Чеховський В. 5) Чернота.

Змінено представників

від студенства — 1) Охримович Ю. — 2) Севрюк О. — Салтан М. — 4) 
Чечель М. — 5) Саливон (кандидат). — 6) По донський (кандидат), 

від самостійників — 1) Шаповал М.


