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ВІСТИ УКРАЇНСЬКОЇ ЦЕНТРАЛЬНОЇ РАДИ 
З 1917 РОКУ

Вс ту п
Дев’ять випусків «Вістей Української Центральної Ради» (ВУЦР) 

за 1917-ий рік зберігаються у Музеї-Архіїві ім. Дм. Антоновича при 
Українській Вільній Академії Наук у Нью-Йорку. їх  копії для пе
редруку в «Українському Історику» ми одержали вад д-ра Василя 
Омельченка, директора Архіву-Музею УВАН. На цьому -місці скла
даємо йому щиру подяку за надісланні матеріяли.

Починаючи із біжучим числом У.І. будемо повністю друкувати 
Вісти УЦРади збережуючи текст і правопис оригіналу. Тут треба зга
дати, що нам бракує дев’яте число ВУЦР за травень 1917 р. Надіємо
ся, що дане число зможемо розшукати в європейських бібліотеках. 
За допомогу в цих розшуках будемо також вдячні нашим читачам 
і членам УІТ.

*

Дня 19 березня ст. стилю (1 квітня за новим стилем) /появилося 
перше число «Вісти з Української Центральної Ради у Київі», перший 
офіційний орган УЦРади. Це видання надзвичайно важливе для вив
чення (першого етапу діяльности Центральної Ради (березень-червеиь 
1917) протягом якого формувалися основи українського державного 
життя в 1917 і 1918-их роках. Тут треба відзначити, що до тепер в 
історичній літературі не знаходимо жадної обширнішої розвідки про 
пресові видання Центральної Ради,, як і взагалі про українські часо
писи і їх ролю у розвитку українського політичного, культурного, 
економічного і сушльного життя даного часу. Також бракує нам від
повідних довідників із точними бібліографічними даними про окремі 
пресові органи Української Центральної Ради та їхніх редакторів. 
Саме тому деякі інформації про ВУЦР приходиться відтворювати на 
основі неповних і доривочних даних про українську пресу в 1917 ро
ці. Вісти УЦР видавав і редагував «Комітет Української Центральної 
Ради». В часописі не подано прізвища редактора або редакційної ко
легії. Думаємо, що Вісти появлялися за співпрацею Івана Стешенка, 
Голови Редакційної Комісії, О. Вуса, голови Пресового Бюра і п. В. 
Скрипника, голови Комісії друкарських справ Центральної Ради. Сво
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го часу згадував мені Михайло Єреміїв про його допомогу в редаґу- 
ванні Вістей. Не улягає сумніву, що інші голови різних комісій і 
органів Центральної Ради надсилали свої матеріяли до друку в ВУЦР, 
як виходить із аналізи змісту даного видання. «Вісти» появлялися не
регулярно, спершу, як дводенник, опісля, як півмісячник (за квітень)
і вкінці, як тижневик (травень—червень). Перші два випуски мали 
назву «Вісти з  Української Центральної Ради у Київі», починаючи з 
четвертого числа за квітень, у  наголовку пропущено «у Київі». Періо- 
дик друкувався у друкарні В. Бондаренка і П. Гніздовського при ву
лиці Михайлівка 18, у Києві. У першому числі (повідомлення Цент
ральної Ради) читаємо, що «До цього часу Укр. Ц. Рада н е  видавала 
своїх «Вістей», бо щодня сподівалася, що вийде українська щоденна 
газета. Тепер вияснилося, що газета вийде 22-юіго березоля, а тому ви
даємо ці наші Вісти». На увазі редактори Вістей мали щоденник «Нова 
Рада», який вийшов 25 березня (5 квітня нов. стилю) за редакцією 
Андрія Ніковського і спонзорством Товариства для підмоги українській 
науці, літературі і штуці у Києві. Отже спершу Центральна Рада, як 
виходить із даного повідомлення, іплянувала містити свої матеріяли в 
«Новій Раді». Проте після появи HP — діячі Ц. Ради дальше продов
жували видавання «Вістей», які від першого числа стали офіціозом 
української політичної репрезентації — Центральної Ради. Які ма
теріяли знаходимо на сторінках даного видання? У першому і дру
гому числі ВУЦР, які передруковуємо, історик знайде цінні ведомо
сти про початкову діяльність Центральної Ради і організацію націо
нального життя в Україні у березні 1917 року. І так у даному числі 
знаходимо офіційні комунікати Центральної Ради, повідомлення про 
організацію Українського Військового Комітету, діяльність Україн
ської Студентської Ради у Києві, українські політичні партії, укра
їнське шкільництво, офіційні заклики Товариства Українських По
ступовців і  Михайла Грушевського «До українців поза межами Ук
раїни», а також точні дані про .перший Український кооперативний 
з ’їзд у  Києві, що відбувся протягом 14-15 березня ст.ст. (27—28 берез
ня за нов. етил.). Окремі вістки відносяться до української преси і 
діяльности українських громадських установ. У другому числі «Ві
стей» знаходимо докладний опис Української національної маніфе- 
тсації у Києві (19. III. 1917), офіційні заклики Центральної Ради, ста
тут «Товариства Українського Клюбу Військового ім. гетм. Павла По
луботка», вістки про розгорнення українського національного руху в 
Одесі, Петрограді і інших місцевостях та безліч інших важливих ві
домостей іпро українське національне відродження в 1917 році. Це 
надзвичайно важливі, першоджерельні матеріяли про діяпазон діяль
ности Української Центральної Ради, яка охоплювала усі важливіші 
ділянки українського національного життя. Вісті дають чимало мате- 
ріялів для насвітлення ролі Михайла Грушевського, як голови УЦРа- 
ди у  національно-державному відродженню України в 1917 році. Не 
улягає сумніву, що він надавав головний напрям українському дер
жавшому будівництву в даному періоді. На превеликий жаль до тепер 
не маємо фундаментальної студії про діяльність Мих. Грушевського,
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як гол-ови українського уряду, як також не маємо обширної історії 
Української Центральної Ради в якій були б висвітлені не лише по
літична і військова діяльність Центральної Ради, але також розви
ток українського шкільництва, церкви, економії, культури, преси і 
інших недосліджених ділянок українського життя у 1917/18 роках. 
Українські і чужинецькі історики, за нечисленними вийнятками, у 
своїх працях .присвячених українській національній революції даного 
часу не користуються офіційними виданнями Центральної Ради і тим 
самим звужують джерельну базу історичного досліду. З методологіч
ного боку це не є оправдане і часами доводить до мильних заключень 
про діяльність Центральної Ради і  українських діячів даного періоду. 
Надіємося, що передрук Вістей спричиниться до повнішого висвітлен
ня історії Української Центральної Ради.

Досліджуючи генеалогію ВУЦР до уваги треба взяти «Киевские 
губернские ведомости» (1838—1917), які виходили в Києві і були сво
єрідним місцевим періодичним виданням в якому друкувалися офі
ційні повідомлення уряду і  розпорядки місцевої влади, а також в ок
ремій частині видання друкувалися місцева етнографічні й історичні 
матеріяли. З  початком 1917 року, після призначення Мих. Суковкина 
на пост Губеріяльного комісара Київщини, «Губернские ведомости» 
появлялися українською мовою п. н. «Вісти Київського Виконавчого 
Комітету при Губеріяльному Комісарові Тимчасового Правительства» 
за редакцією В. Прокоповича і  Б. Дорошкевича. Це видання до певної 
міри було «.прототипом» Вістей УЦРади, офіціозу українського уряду. 
"Після обрання Генерального Секретаріату Центральної Ради (15 чер
вня за стар, етил.) Вісті виходили під назвою «Вісник Генерального 
Секретаріату Народної Республики» (тижневик), «а згодом змінено 
назву офіціозу на «Вісник Ради Народних Міністрів УНР»] Наразі не 
можемо точно усталити точної хронології відносно зміни назви Вістей, 
як також не маємо відповідних даних про висоту накладу офіціозу 
УЦРади. Я уважаю, що всі офіційні видання Центральної Ради, як та
кож «Державний Вісник» (офіційне видання гетьманського уряду) тре
ба перевидати і тим самим поширити джерельну базу історичних 
дослідів.

Під кінець нашої замітки бажаємо коротко з ’ясувати наставления 
Голови Центральної Ради Михайла Грушевського до розбудови укра
їнської преси в 1917-ому, році. Він повністю розумів вагу української 
періодичної преси, як головного пропаґатора ідей Української Цент
ральної Ради і  рушійної сили українського національного відроджен
ня у  1917 році. Українська преса в тому часі відігравала визначну 
ролю у  формуванні національного, політичного «світогляду серед ши
роких округів українського громадянства. Інформація загалу україн- 
скього громадянства про завдання і діяльність УЦРади, писав Гру
шевський, «не була легка при недостачі української преси. По всіх 
попередних розгромах і  повнім розстрою друкарства, вчиненім вій
ною, вона організувалася тільки поволі, з  кінцем марта (почавши від
новленою «Новою Радою», потім соціял-демократичною «Робітничою 
Газетою», ще пізніше, вже в цьвітни селянською «Народною Волею»
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і різними меншими виданнями). Через таку неорґанізованість укра
їнської преси осведомления українського громадянств а про політичні 
завдання (моменту -йшли дуж е пинязво — через російську пресу, поч
тою і телеграфом дуже неакуратним в сім часі».1

Тут треба згадати, що на пропозицію Грушев-ського Центральна 
Рада асигнувала у  березні 1917 року 500 тисяч карбованців на закуп 
друкарських машин і організації власної друкарні. Саме тому Цент
ральна Рада покликала до життя окрему комісію для друкарських 
справ, а трохи пізніше при Генеральнім Військовім Секретаріяті та
кож зорганізовано окремий друкарський відділ. Періодична преса 
Центральної Ради і українських політичних партій відіграла одну з 
важливіших роль у розбудові українського державного життя і як 
така заслуговує на докладне вивчення істориків. Намагаючися під
креслити велику силу українського друкованого слова в 1917 році В. 
Старий писав:

«По трьох роках мовчання розтулилися нарешті українські уста, 
вільно залунало наше слово, загуркотіли з  небувалою силою друкар
ські машини, що родять похапцем українську книжку, якою наби
ваються полиці старих і нових наших книгарень, заповнюються і враз 
порожніють, бо книжка і газета незвичайно швидко поспішає на село. 
Нове, вільне слово, рідне слово летить до братів, незрячих гречкосіїв, 
розтуляє їм очі, показує нові обрії, де маячить уже прийдешне щасли
ве життя. Хороші часи».2

Преса Української Центральної Ради відзеркалює національно- 
державне відродження українського народу в 1917/18 роках і нале
жить до необхідних історичних джерел даного періоду нашої історії.

№ 1 В І С Т И  19 березоля 1917 р.
З УКРАЇНСЬКОЇ ЦЕНТРАЛЬНОЇ РАДИ У КИЄВІ 

Видає і Редагуе Комітет Української Центральної Ради

Сьогодні у Київі українська маніфестація!!!

УВАГА!!!
Розпорядок української маніфестації оповіщено ще вчора 

в «Посл'Ьднихъ Новостяхъ».

У К Р А Ї Н Ц І !
Настав час, що народи Російської Держави сподівались сотні літ!
Упав царський уряд і широко одкрилися двері до громадської праці.

1 Михайло Грушевський, Історія України. Вінніпеґ, 1919, стор. 533. З  
українських щоденників у  1917 році згадати слідуючі: «Нова Рада» (бере
зень 1917 — січень 1919) редактор А. Ніковський і С. Єфремов; «Робітнича 
Газета» (ЗО. 3. 1917—1919) редактор В. Винниченко і «Народна Воля розхо
дилася накладом понад 200 тияч примірників.

2 Нова рада , ч. 110 (10 серпня 1917 p.).
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Час надій і творчої роботи!
Представники усіх українських груп, товариств і гуртків вибрали 

і призначили У к р а ї н с ь к у  Ц е н т р а л ь н у  Р а д у  у К и ї в і ,  
щоб вона орудувала усіма справами нашими.

Українська Центральна Рада постановила:
1) урядити сьогодні загальну українську маніфестацію.
2) скликати на б, 7 і 8 квітня (апріля) у Київі загально-українаський 

Конгрес для установлення постійних членів Центральної Української 
Ради.

3) Одкрити збір грошей на заснування Українського Національного 
Фонду.

4) Вести організаційну роботу, щоб згуртувати всі наші реальні 
творчі сили і направити їх  на доброцільну роботу на користь Рідного 
Краю.

Українці! Скільки де Вас є, організуйтеся, виберіть одного чи двох 
Ваших представників від кожної організації і хай вони їдуть у Київ 
на всеукраїнський з ’їзд, що відбуватиметься 6-го, 7-го і 8-го квітня.

. . .  І оживе добра слава —
Слава України!

УКРАЇНСЬКА ЦЕНТРАЛЬНА РАДА У КИЇВІ

Українська Центральна Рада у Київі орґанізувалася 7 марта, обеднуючи 
українські організації на спільних домаганнях: територіальної автономії 
України з державною українською мовою, з забезпеченнем прав національ
них меншостей — Росіян і иньших. Тимчасовий склад Ради з представників:

Українське Наукове Т-во, Укр. Технич. Агр. Т-во, Укр. Педаґоґ. Т-во, 
Націонал ьн. Українськ. Союз, Кооперативи, Студенство у сих вищих шкіл 
м. Київа, Союз міст (городів), Робітників, Війська, Соціал-демократичних 
груп і инш.

Укр. Центр. Рада безупинно поповнюється представниками ріжних груп 
тутешніх і з провінції.

ПРЕЗИДІУМ ЦЕНТРАЛЬНОЇ УКРАЇНСЬКОЇ РАДИ 

Проф. М. Груш евський  — голова.
п. Науменко — заступник, п. Антонович — товариш голови, 
п. Веселовський  — писарь, 
п. Коваль  — скарбник.

1. Фінансова комісія — голова п. К оваль.
2. Правнича „ п. Ткаченко .
3. Шкільна „ п. Стешенко.
4. Агітаційна „ п. Веселовський.
5. Редакційна „ п. Стешенко.
6. Друкарських справ п. Скрипник.
7. Маніфестаційна ком. п. Антонович.
8. Інформаційне бюро п. Ш ульгин .
9. Пресс-бюро п. Вус.
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УКРАЇНСЬКИЙ ВІЙСЬКОВИЙ КОМІТЕТ
Перші збори українських офіцерів і солдатів відбулися 9 березоля. Збори 

ухвалили вважати себе за Установчу Військову Раду і звернутись до Тимча
сового Уряду з відозвою, в якій Військова Рада вітає виголошені Урядом 
свободи в твердій вірі, що Тимчасовий Уряд виголосить до України, ще до 
скликання Установніх Зборів, правний акт, подібний актові до Фінляндії, 
в якому має повернути Україні її автономні права, знехтовані царатом.

11 березоля відбулося Військове Віче, на якому зібралося по над тисячу 
солдатів і офіцерів. Віче, зтвердивши революцію попередніх зборів, ухва
лило організовати Український охочекомонний полк. Обрано тимчасове 
Військове Бюро з 7 членів. 12 березоля Бюро скликало Військовий Коми
тет з депутатів от солдатів і офіцерів.

В день загальної маніфестації «Свята Свободи» 16 березоля в Київі в 
Українськім поході Українці вояки йшли на чолі під національним прапо
ром добре ушиковані, кількістю IV2—2 баталіони, з військовою орхестрою. 
16 березоля відбулися перші збори Українського офіцерського Клюбу.

УКРАЇНСЬКИЙ ОХОЧЕКОМОННИЙ ПОЛК
Українське Військове Віче 11 Берез, ухвалило закласти «Охочекомон

ний Полк» з вільних од військової служби людей. Для здійснення цієї 
ухвали обрано бюро: комитет полку. Впис охочих людей відбувається в 
Педагогічному Музеї.

ГОЛОВНА УКР. СТУДЕНСЬКА РАДА м. КИІВА
Заклалася і пильно працює вже на протязі 20 день Гол. Ук. Ст. Рада, 

до якої ввійшло 20 представників від вищих шкіл м. Київа. Робота про
вадиться надзвичайно жваво. Зорганізовані також середні школи. На Ве
ликдень буде скликано конференцію представників всіх вищих шкіл Росії. 
Скоро має вийти перше число «Вістника Г.У.С.Р.», з якого можна буде 
докладно довідатись, як живе й працює місцева організація студентів- 
українців м. Київа.

ДУХОВЕНСТВО
У.Ц.Р. одержала надзвичайно сімптоматичну заяву від Київського духо

венства, яку ми друкуємо дословно.
«Православне духовенство м. Київа на своїм зібранню, що відбулося 7-го 

Березі ля, сього 1917 року під керовництвом Преосвященного Никодима 
Єпископа Чигиринського, обібрало з свого гурту на делегатів до Централь
ної Української Ради таких осіб: прот. Шараєвського, свящ. А. Г. Ходзиць- 
кого і Г. В. Чернявського, — і прохає Президіум Ради допустити означених 
осіб на збори Ради з правом голосу. Марта 9 дня 1917 року.

Голова пасторських зборів духовенства м. Київа, Никодим Єпископ Чи
гиринський».

Збори У.Ц.Р. ухвалили прийняти предложение духовенства.

УКРАЇНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ФОНД

У. Ц. Рада одкрила збір коштів на Український Національний Фонд. 
Вкладки приймаються в помешканні Педаґоґічного Музею. Почтою гроші 
можна надсилати по тій ж е адресі У. Ц. Раді, або через банк (Київ, Союз- 
банк, біжучий рахунок № 1319).
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УВАГА!!! 
Прибуток від продажу «Вістей» призначений на користь 

УКРАЇНСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО ФОНДУ.

ДО УКРАЇНЦІВ ПОЗА МЕЖАМИ УКРАЇНИ

Великий час настає! Одкрилася широка можливість працювати на своїй 
землї на добро свого народу, на визволеннє України, на придбаннє їй ши
рокої автономії. Сили робітників — свідомих, енерґійких, відданих свому 
ділу потрібно тепер на місцях і особливо в нашім центрі — Київі: до роботи 
письменської, Газетної, педагогічної, організаційної, агітаційної. Хто може, 
пр’ИЇзжайте зараз. Хто не може зараз, пишіть з чим треба до Центральної 
Ради — за всякими відомостями про заняття, докладно сповіщаючи інфор
мації про себе. За Центральну Раду М. Груш евський  голова, В. Скрипник 
за писаря.

«ТОВАРИСТВО УКРАЇНСЬКИХ ПОСТУПОВЦІВ»

«Товариство Українських Поступовців (автономістів-федералістів)» ви
дало заклик до Українського громадянства (спершу в «Кіевской Мысли» 
і потім окреме). «Слушний час прийшов! Україна, віками пригнічена, зве
дена до етнографічної маси, окрадена й позбавлена всього — навіть націо
нального ім’я свого — рушає „в сем’ї вольній новій” визволених народів 
до нового життя. Час не стоїть і не ж де на одсталих. Рушаймо вперед ба
дьоро й сміливо туди, де занялась вже зоря нашого національного визво
лення і воскресения». «Товариство Укр. П.» закликає далі до підпірання 
нового ладу, організації, складок на Національний Фонд Український, за
снування шкіл, просвітнмх організацій і преси та приготовань до Установ
чої Ради — і кінчить:

«Українці! Товариші!
Велика історична хвилина вимагає й великого напруження та жертв. 

Покажімо ж, що ми достойно встріли цю хвилину, що ми свідомо беремо 
страшну відповідальність, яку на плечі наші складає історїя. . .  Доля Укра
їни — в руках її синів, її народу. Рідний край усіх дітей своїх скликає до 
роботи, її на всіх нас вистарчить. „Сміливо ж, браття, до праці ставайте! 
Час наступив вже — ходім!” Пам'ятаймо, що не бувають вдруге такі хвилі 
і що історія не прощас помилок, вагання і недбальства».

«Товариство Українських Поступовців» (автономістів-федералістів) за
кликає українське громадянство організовуватися в громади й записува
тись до Товариства (Бюро — Київ, Педагогичний Музей, Володимирська, 57).

УКРАЇНСЬКІ СОЦІЯЛІСТИ-НАРОДНИКИ

До блоку соціялистів-народників у Київі приступили на федеративних 
підставах такі українські групи 1) група українських соціялістів-федера- 
лістів, 2) студенська група соціялістів-революціонерів і 3) робітницька гру
па соціялістів-революціонерів. Українські групи мають представництво в 
центральному комитеті блоку і беруть жваву з? часть організації народниць
ких елементів.
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УКРАЇНСЬКІ СОЦИЯЛ-ДЕМОКРАТИ

Конференція Українських социял-демократів збереться на великодному 
тижні. Газета робітнича, через брак друкарських засобів на Україні тим
часово починає виходити у Петрограді, куди виїхав Тов. Винниченко, щоб 
взяти в газеті близшу участь. Збір грошей на робітничу газету між укра
їнськими робітниками проходить з великим успіхом.

УРЯД І УКР. ШКОЛА

Тимчасовий Уряд на пропозицію міністра освіти Мануілова постановив: 
в місцях з українською людністю заводиться наука на українській мові
з забезпеченсм прав національних меншостей. Російська мова викладається
з другого року навчання як обов’язковий предмет. В учительських семина- 
ріях та інститутах заводиться наука української мови, літератури, історії 
та географії. У вищих школах заводяться катедри української мови, літе
ратури, історії і права.

ГРОМАДСЬКІ УСТАНОВИ

ВИКОНАВЧИЙ КОМИТЕТ 
КИЇВСЬКИХ ОБ’ЄДНАНИХ ГРОМАДСЬКИХ ОРГАНІЗАЦІЙ

Заснований 3 марта Виконавчий Комитет з громадських представників 
фактично являється тимчасовим урядом нашого міста і краю. До Комитету 
за порадами й допомогою обертаються не тільки з Київщини, але й з инших 
українських губерній. Українство заступлене в Комитеті представником од 
національних организацій (Никовський) і тими, що обрані були од инших 
громадських организацій (Єфремов, Паламарчук, Порш, Штейнгель і ин.). 
Українці приймають участь в президіумі (Никовський), в комисаріятах 
(Єфремов, Порш), проводячи українські домогання серед того навалу праці, 
яка спадає на Виконавчий Комитет.

КИЇВСЬКИЙ ГУБЕРНСЬКИЙ КОМІТЕТ

На 16 марта постановою Київських губернських зборів скликано раду 
представників организацій, яка має пильнувати нового ладу в губернії. 
Вона вибрала виконавчий комітет з 14 душ, який засідатиме при Губерн
ському Комисарі для координовання і направлювання місцевих организацій. 
В склад його ввійшло 10 українців представників від кооперативів і міс
цевих організацій, два представники жидівської людности, оден від біль
ших цензовиків і оден член управи.

ГУБЕРНСЬКЕ ЗЕМСТВО

Надзвичайні земські збори з огляду на потреби моменту постановили 
збільшити число гласних представниками ріжних груп людности. Українці 
посилають 6 гласних од національних организацій, 5 од кооперативів; єсть 
наші люде і між представництвом иньших організацій. В виконавчий орган 
земства — Управу Губернську — зборами обрано 4 нових членів українців: 
одного од селян, 2 од кооперативів і одного од центральної української Ради: 
Г. Сніжний, П. Пожарський, А. Сербиненко і В. Прокопович.
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УКРАЇНСЬКІ ЧАСОПИСІ 

«НОВА РАДА»

На місце української щоденної ґазети «Рада» закритої воєнними властями
з початком війни, буде виходить часопись «Нова Рада» під редакцією Ан. В. 
Никовського, заходом «Товариства для підмоги українській науці, літературі 
й штуці» у Київі. Для перших номерів обіцяли досі статї: Ол. Волошин, 
М. Грушевський, С. Єфремов, М. Загірня, О. Коннор-Вілинська, В. Леонто- 
вич, Ф. Матушевський, В. Прокопович, С. Русова, Л. Старицька-Черняхів- 
ська, Є. Чикаленко, Г. Чупринка, Л. Яновська. Перший номер вийде 22-го 
марта. Передплата до кінця року 12 рублів. Тимчасова ардеса редакції: 
Вел. Підвальна 36.

Літературно-Науковий Вістник почне на ново виходити в Київі. Є думка 
сполучити з ним «Промінь», що передасть йому своїх передплатників. Тим
часова адреса: Київ, Вел. Підвальна 36.

Журнал «Шлях» з 3-ої книжки виходитиме у Київі.

«ПРОМІНЬ»

Тижневик «Промінь» — одинока часопись, яку Українцям здалося на
ладити за старого режіму (в Москві) дуж е запізнилася через недогоди дру
карні і всякі трудности з воєнною цензурою просто неймовірні. Перед рево
люцією мав вийти №3—4 за сей рік, а по нїм Шевченківський номер, 5—6. 
Останні події затримали їх, але вони вийдуть незабаром. Після того, як 
рішила в найблизшім часї перемінити його на місячник, по типу Літ.-Наук. 
Вістника і перенести виданнє його до Київа.

УКРАЇНСЬКИЙ РУХ 

КООПЕРАТИВНИЙ З ’ЇЗД У КИЇВІ

Нема ні місця ні часу сказати все потрібне про сей з ’їзд. Він був цілком 
український: українська мова лунала в промовах усіх бесідників (за виїм
ком двох-трьох душ), українські прапори і портрети Шевченка, Франка, 
Грінченка прикрашували роскішну авдиторію Педаґоґічного Музею, де від
бувся з ’їзд, діловодство велося виключно українською мовою.

Український Кооперативний З ’їзд у Київі 14—15 березня 1917 року по
становив:

1. Всіма силами підтримувати нове правительство і вжити всіх заходів 
до зміцнення нового порядку, забезпечення громадського ладу і спокою 
на селі.

2. Визнаючи, що розгром нашої армії і побіда німців поведе в першу 
голову, до руїни і спустошення нашого краю, як найближчого до фронту, 
і зведе на нівець для всеї держави здобутки народньої волі — з’їзд вважає 
святим обов’язком всіх громадян вжити всіх заходів до того, щоб забез
печити армію хлібом і всім необхідним.

3. Кооперативний з ’їзд, вважаючи, що тільки воля народня може бути 
законом, признає необхідним, щоб власти — од низу до верху — вибіралися 
самим народом. Через се з ’їзд зважає, що тільки демократична федера
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тивна республика в Росії з національно-теріторіяльною автономією України,
з забезпеченням прав національних меншостей, забезпечить права нашому 
народу.

4. Що до організації нової народньої власти на місцях, з ’їзд постановив:
а) Негайно скликати в кожному селі народні зібрання з усіх людей, що 

живуть на селі і в його околицях, і обібрати сільські комитети, до рук яких 
повинна перейти вся влада на селі.

б) В кожній волості засновується волосна рада з представників сіль- 
ских комитетів. До волосної ради переходить вся влада в волості.

в) 3  заведенням сільских комитетів і волосних рад — всі справи, якими 
відали до того часу урядники, старости і старшини, переходить до рук 
волосних рад і сільских комитетів.

г) В кожному повіті закладається повітова Рада (Совіт) з представників 
од волосних комитетів і городських комитетів, пропорціонально числу на
селення. Город Київ виділяється в окрему одиницю. Повітова Рада управ
ляє повітом.

д) Волосні і повітові Ради вибирають комитети, які мають виконувати 
постанови рад.

е) Повітові Ради вибирають повітових комисарів, про що і доводять до 
відома губернської Ради. Обов’язки комитета встановляє Повітова Рада.

ж) Члени Повітових Рад входять гласними в Повітові Земські Зібрання, 
після чого відбуваються нові вибори Земської Управи.

5. Теперішня поліція (стражники, урядники, пристави, справники і ин- 
ші) касується і заміняється народньою милицісю, якою порядкують сільскі, 
волосні і повітові Комитети. Полицейські призивного возрасту одправля- 
ються до Воінських Начальників.

6. Мирові посредники і земські начальники негайно скасовуються.
7. Вважаючи, що організація нової влади може бути проведена тільки 

організованим селянством, з ’їзд закликає кооператорів допомогати насе
ленню в організації нової власти.

8. Українська мова повинна бути введена негайно в школі, у суді, у всіх 
громадських і урядових інституціях.

9. З ’їзд закликає священиків однині казати проповіді українською мовою.

Київський кооперативний з ’їзд звертається до відповідних органів ни
нішнього правління з домаганням, щоб усім висланим і вивезеним з Галичи
ни людям, між котрими є стільки заслужених діячів на полі просвіти і 
кооперації, дано було право і змогу зараз ж е виїхати за границю, або ви
брати собі місце побуту.

Почесний Голова з’їзду Професор Грушевський.
Голова Барановський.
Секретар П. Христюк.

По постанові Центральної Ради, ця резолюція кооперативного з ’їзду пе
редається в «Исполнительний Комитет».

В І Ч Е

По закінченню загальної революційної маніфестації 16-го Березоля у  
циркові Крутікова відбувся урочистий мітінї Робітників і Солдатів — Укра
їнців. Се було четверте вже таке віче.
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Одно з найбільших у Київі помешкань було повнісіньке. Виступали про
мовцями робітники, солдати, офіціри, інтелігенти, навіть один священник,
— і слухаючи які чудові бесідники об’явилися серед наших вояків, як 
вільно та художньо володіють вони своєю рідною мовою, не раз хотілося 
низько вклонитися нашому великому народові і в схвильованій душі бренів 
голос побожного здивовання.

Після докладних міркувань віче одноголосно ухвалило резолюцію про 
заведение Установчими Зборами демократичної федеративної Республіки
з автономією України, про українізацію, з забезпеченням прав меньшости, 
усих шкіл та урядових і громадських інстітуцій на Вкраїні.

Після віча присутні складали жертви на українську робітничу газету.

Вінниця 5-го бер. одбулись збори українців, які порішили піддержувати  
новий тимчасовий уряд, певні в тому, що при його керуваню нарешті здійс
няться справедливі бажання українського народу, яко самостійної нації.

Для найліпшої оборони українських інтересів збори організувались в 
Союз Подільських Українців, котрий видає періодично листи до україн
ського громадянства. (Вийшло вже пять листків).

ВІЛЬШАНА НА КИЇВЩИНІ

Заснувалось Товариство «Просвіта», в котре входить 600 душ. Прохають 
повідомляти про діяльність українців у Київі, а також інструкцій до праці 
товариства.

Надходять вісти з других міст і сел про засновання українських орга
нізацій.

ПЕТРОГРАДСЬКІ УКРАЇНЦІ

Всі російські газети обійшла така телеграмма з столиці:
«12 Березня перед Казанським собором відбулася величезна маніфестація 

українців. Брало в ній участь коло 20 тисячів люду. По урочистій Шевчен- 
ковській панахиді почався похід депутацій від усяких організацій і військо
вих частей із знаменами, на яких красувалося: «Нехай живе Вільна Укра
їна! Нехай живе Федеральна Республика!» Площа була запружена народом. 
По панахиді хор співав біля собору «Заповіт» Шевченка. Промовляв ряд 
бесідників-ораторів. Говорили, між иншим, також представники польського, 
естонського і латишського народів. В промовах славили вільне та гарне 
життя, що засяяло на руїнах старого ладу. Потім натовп укупі з військом 
рушив з піснями і музикою до Державної Думи, де витав членів Виконав
чого Комітету і представників Ради Робітничих та Солдацьких Депутатів. 
Головним гаслом українства було: «Хай живе Федеративна Демократична 
Республіка!»

УКРАЇНСЬКА ШКІЛЬНА СПРАВА

Українську шкільну справу взяло до своїх рук «Товариство шкільної 
освіти», що засновалось ще до перевороту.

В склад його входять педаґоґи ріжних типів шкіл, від низчої до вищої, 
а також особи, що спочувають рідній освіті. Товариство має на меті перш 
за все заснування українських шкіл всякого типу. Вдруге, — має клопо
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татися справою українізації тих шкіл, що вже їстнують на Україні. При 
цьому буде додержано інтересів національної меншости, а справу україні
зації російських тепер шкіл буде переведено відповідно потрібному педаґо- 
ґічному такту. Українізація гімназії має бути переведена шляхом засну
вання паралельних перших класів, а також через впровадження україн
ських дісціплін у инших класах. Мається ще на увазі заведення україн
ських дісціплін по вищих школах, а також заснування вищих курсів з 
викладовою українською мовою. Негайним завданням своїм ставить Това
риство виготовання потрібних підручників.

З приводу обговорення всих цих питань збирались численні збори, що 
постановили скликати в Київі всеукраїнський педаґоґічний з ’їзд на 4-й день 
великодних свят.

На зібранні педагогів 17-го березня установлено програму з ’їзду і на
мічено доклади для трьох секцій з’їзду — низчої, середньої і вищої школи.

Першим практичним кроком шкільної діяльності! Товариства єсть од- 
криття в Київі української гимназії, для хлопців і дівчат, що відбулося
18 березоля на Львівській 27 о 3Vs г. дня, в гимназії Ж екуліної. Гімназія 
буде міститися на вечірній зміні в помешканні гимназії Жекуліної. Дірек- 
тором її обрано звісного Київського педаґоґа П. Ів. Холодного.

В справі гімназії, а також по всіх справах Товариств, просять звертатися 
до Клубу «Родина» (Володимирська, 42).

ВІД УКР. Ц. РАДИ

До цього часу Укр. Ц. Рада не видавала своїх «Вістей», бо що дня споді
валась, що вийде українська щоденна газета. Тепер вияснилось, що газета 
вийде 22-го березоля, а тому видаємо ці наші ВІСТИ.

Просимо всі наші товариства, гуртки і окремих людей подавати усякі 
звістки про українське життя по ардесі: Київ, Володимирська вул., Педаго
гічний Музей, Редакція «Вісти Укр. Центр. Ради».

УВАГА! Для приготовання Всеукраїнського З ’їзду призначено Підго
товчу Нараду на 26 березоля о 6 годині у вечері в будинку Педаґоґичного 
Музею (Київ, Володимирська вул.). Кожна Укр. Організація може прислати 
на Нараду двох своїх представників.

УКРАЇНСЬКА ЦЕНТРАЛЬНА РАДА У КИЇВІ

Друкарня В. Бондаренко та П. Гніздовського. Михайлівська 18. Телефон 17-00
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№ 2 ВІСТИ 21 березоля 1917 р.
З УКРАЇНСЬКОЇ ЦЕНТРАЛЬНОЇ РАДИ У КИЇВІ

Видає і Редаґуе Комітет Української Центральної Ради 

УВАГА!
Прибуток від продажу «Вістей» призначено на користь 

УКРАЇНСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО ФОНДУ

ВІД ЦЕНТРАЛЬНОЇ РАДИ
У країнці-Кияне!
Перше Українське Свято Свободи, визначене Центральною Радою на 

19 березоля, випало велично. Військо і організована українська людність 
всіх верств, партий і ґруп — інтелігенція, робітники, селяне, молодь шкільна 
ставилися в великих масах під національними прапорами, під гаслами 
Вільної України. Слава Вам, вірні сини Вільного Народу! Ширіть органі
зацію далі і готуйтеся до всеукраїнського національного конґресу, призна
ченого у Київі на дні 6, 7 і 8 квітня.

Українська Центральна Рада

СВЯТО ВІЛЬНОЇ УКРАЇНИ
19-го БЕРЕЗОЛЯ У КИЇВІ

«До бою сто тисяч 
побірників стало!»

В теплих промінях погожого весняного дня, що так гармонізував з уро
чистим настріем вільного громадянства, розпочалось се свято.

Великими ріками й малими струмочками з 10 годин ранку текли люде 
з усіх кінців великої столиці України до головного пункту — Володимир- 
ського собору, де вище Київське духовенство, тепер з власної ініціятиви, 
правило панахиду по Шевченкові.

А перед собором стояло українське війско під козацьким прапором, ма
яли численні знамена й прапори організованого по Групам українства (ро
бітники, чиновники, шкільна молодь з учитилями , селяне і инш.), жваво 
йшла продаж першого числа «Вістей з Центр. Урк. Ради», росходились по 
рукам друковані укр. пісні, брошюри, відозви. Пакунки сих останніх дощем 
падали з балконів і дахів будинків.

Сунуло з собору духовенство, окропило свяченою водою близші військові 
части, а в 12 годин дня збори рушили в похід.

Гукнули орхестри, залунали могутнім співом числені хори, стріпонулись 
знамена, закипіло море людських голів!..

Оть вихром налетіли вершники, зодягнені в старовинні козачі червоні 
жупани, на чолі з п. Садовським.

Попереду йдуть представники Центральної Української Ради, Україн
ського Військового Комітету та Комисар при Київськім Виконавчім Комі
теті п. Оберучів. За ними військо, за військом громадянство, і знову військо, 
знову громадянство, — військо, громадянство, без ліку, без краю . . .

Згідно з пляном, маніфестами прямують до Хрещатику, проходять ним, 
зупиняються трохи перед Міською Управою. На ній красується вже націо
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нальний стяг. Голова Української Центральної Ради професор Грушевський 
держить мову до Народу й Виконавчого Комітету м. Київа:

«Народові Українському визволеному, на Вільній Українській Землі 
привіт і поклін!

Товариші, браття, Українці! Впали з нас кайдани, наложені царською  
деспотією, ми можемо наново піднести прапор наших великих предків, 
Сімдесят літ тому тут у  К иїві найкращі сини нашого народу — Ш евченко, 
Костомарів, К уліш  і инші — постановили добиватися визволення України  
з московської кормиги, перетворення її в свобідну республіку , зв ’язану 0 е -  
деративним з вязком з иншими словенськими народами. Лютими карами, 
в’язницею , засланнями, заборонами відповідало на се московське прави
тельство. Під тяжкими заборонами тримало воно навіть наше слово. Тільки  
тепер впали всі обмеження} заведені ним. Україна вступає, як свобгдний 
член в свобідну спілку народів Російської Федеративної Республики. Ми
нули часи, коли приходилося робити великі труди для якоїсь полекші від 
тої неволі, в яку узято наш край. Тепер можемо самі становити о собі, бу
дувати нашу вільну, автономну Україну. Перед лицем найкращого сина 
нашого народу, невмирущого Ґенія наїиого слова, великого пророка нашого 
визволення присягнім в сю велику хвилю  всі як один муж: одностайно і 
однодушно всім стати на велике діло і не спочити і рук  не спустити, доки 
не збудуємо тої автономної вільної України.

Присягайте} браття, перед лицем народу нашого постояти за неї вірно 
і щиро. Аминь!»

І в відповідь несеться загальний клич:
«Присягаємо, присягаємо!» . . .
Рядом з п. Грушевський стоїть командуючий Київським Військовим Ок

ругом п. Ходорович, оддаючи честь українським знаменам, на яких горять 
гасла: «Хай живе Вільна Україна», «Хай живе демократична федеративна 
республика», «Хай живе на Вкраїні вільне козацтво», «Ще не вмерла Украї
на», «Слава Україні», Хай живе національно-територіяльна автономія Ук
раїни», «Самостійна Україна з Вільною Росією», «Самостійна Україна з 
гетьманом на чолі!» і т. и. Прапорів було більш 320 одних національних та 
ще більш десятка червоних робітничих з українськими ж  написами про 
міжнародню солідарність робітничої кляси. Оріґінальні прапори були од 
українців католицької віри і од чехів-бранців. Кожна військова часть київ
ського гарнізону йшла з своїм жовто-синім прапором, тако ж  військові 
школи і школи прапорщиків.

Наші браття-галичани, що трупом синів своїх вкрили поля від Пере
мишля аж до Сібіру, а сами скоштували тут від царя-«освободителя» і тюр
ми і голоду, кличуть нас до боротьби своїм прапором, на якому стоїть: «До
магаймося всі за одного — єден за всіх Вільної України!» Виступав і Київ
ський військовий штаб з гаслом на прапорі: «Нехай живе Вільна Росія, 
Автономна Україна!» Привезено було п’ять ваґонів поранених солдатів- 
українців, що забажали тако ж  взятки участь в національному святі.

Святочному настрію маніфестації вельми допомогли військові оркестри, 
що було їх  цілих 14, та ще 7 хорів, в тім числі один великий з ’єднаний 
(студенський і п. Кошиця). То грають, то співають «Гей не дивуйте», «Ще 
не вмерла Україна», «Заповіт», «Марсел’єзу» і т. и. Надзвичайне вражіння 
мало на всих військових частей, що прибули маніфестувати свої націо
нальні почуття і вимоги . . .

З Хрещатика по Трьохсвятительскій похід рушив до памятника Хміль
ницького. Тут перед древньою Софією на зустріч війську, що на своїм чолі
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мало отамана, вийшло з церковними хоругвами духовенство. Задзвонили 
в дзвони. . .

Після короткої промови священника-українця віруюча частина Україн
ської нації молилась «за мучеників України, гетьмана Богдана, Тараса 
і всих, душу свою положивших за віру, родину і волю України».

По панахиді відбулась посвята корогви Українського війська, а потім 
перше вільне прилюдне Українське віче, па якому головою було обрано 
тов. Антоновича. Промовцями на вічі виступали від духовенства священик, 
який казав на тему, що «в своїй хаті своя сила і правда і воля», від Київ
ського війська підпор, п. М. Міхновський. Після нього від селянства, орга
нізованого в кооперативи, говорить п. Стасюк, що кличе стерти з памяти 
і з п’єдесталу монумента Хмельницькому слова «волимо під царя москов
ського».

Від українського с.-д. робітництва слово забирає тов. Веселовський. Він 
каже, що нема волі без землі, немає землі без волі, і кличе до орґанізації 
і дальшої боротьби за соціялізм.

Молодь українська доручила сказати своєму бесіднику тов. Єремієву, що 
вона душу й тіло положить за свою та народню свободу. Від українців- 
галичан тепло та щиро промовляв п. Сабат. Московською мовою вітав укра
їнців їден з присутніх великоросів і українською поляк п. Барташевич. В 
відповідь йому п. Голова У.Ц.Р. проголосив: Полякам, що живуть на Вкраїні 
і разом з нами хочуть вірно і щиро працювати для добра України, наш 
братній привіт!»

Після одноголосної ухвали вічем резолюції, що подаємо нижче, п. Деомид 
Куницький заявив, що він жертвує десять тисяч на будівлю української 
ґімназії. Огрядний з себе п. отаман проїздить перед війском, вітає його і в 
відповідь чує: «На добре здоровя пану отаману!»

Віче закінчилося. Поволі стали росходитись. Знамена несуть в штаб- 
квартиру українців, Педаґоґічний музей, з порогу якого чутно останній 
гарячий заклик ставати до творчої праці на благо визволеного народу, що 
величною маніфестацією приятелям і ворогам своїм ясно показав, хто він 
і чого він хоче. Радісно росходились люде — яких було на святі біля 100 
тисяч (бо одного війська тисяч ЗО) — та гомоніли, що скоро за Вільну 
Україну до бою вже мілійони побірників стануть. Г. І. та В. Ф.

РЕЗОЛЮЦІЯ

Ми, Українці, зібрані у Київі 19 березня на першім Українськім Святі 
Свободи, вітаємо відновленнє народовластя, знищеного царським деспотиз
мом і одностайне постановляємо:

піддержувати Центральне Правительство, помагаючи йому всіма силами 
забезпечити новий свобідний лад від всяких ворожих заходів в твердім 
переконанню, що воно далі прикладатиме всі сили для укріплення свободи
і демократизму;

потвердити йому наші сподівання негайного скликання Установчих Збо
рів на основі загального, рівного, прямого і тайного вибору, котрі Збори 
мають ствердити автономний лад, який на Україні заводимо;

зажадати від Тимчасового Правительства, щоб воно міцно взяло 
страву автономії України з інтересами нового ладу і заохотило людність її 
до всяких жертв, для чого негайно видало-б декларацію, котрою з свого 
боку визнало потребу широкої автономії Української Землі і поробило од
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разу всі заходи, щоб надати український національний характер її публич- 
ним установам, з захованнем прав національних меньшостей;

в справі переведення цих постанов доручаємо Центральній Раді України 
порозумітися з Тимчасовим Правительством.

УКРАЇНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ФОНД

Рада почала збір вкладок в Український Національний Фонд. За перші 
скілька день зібрано більше 8000 карб. Вкладки вносяться де якими грома
дянами золотом та сріблом. На Великому Вічі, що відбулося коло памят
ника Богдану Хмельницькому 19 березоля, в день свята Вільної України, 
п. Деомид Куницький пожертвував 10 000 карбованців на будову україн
ської ґімназії. На зборах Ради в фінансовій справі постановлено оголосити 
збіранне Українського Національного Фонду справою всеукраїнською. По
становлено розробити ще проект оподаткування на користь Фонду і вдатись 
до урядових, земських, громадських та фінансових інституцій з проханнем 
зробити певні асіґновки на користь У. Н. Фонду, з огляду на те, що Укр. 
Центральна Рада стоїть на чолі українських організацій і дбає тепер про 
національні та культурні потреби Українського Народу.

Є відомости, що збіранне грошей на користь Фонду провадиться по всій 
Україні та що почали поступати досить великі вкладки. До Ради надходять 
численні прохання як з Київа так і з провінції видати та вислати квитан
ційні книжки для збору вкладок. Надсилають такі прохання кооперативи, 
селянські гуртки та товариства, а також окремі особи як з міст так і з сел. 
По постанові Ради квитанційні книжки посилаються тільки організаціям, 
а окремим особам по рекомендації організацій, або по рекомендації відомих 
громадян. При Центральній Раді заснована спеціяльна фінансова комісія. 
З ’їзд кооперативів Київщини ухвалив: вносити на кооперативних зібраннях 
пропозиції про асігнуваннє грошей на Національний Фонд. Вкладки прийма
ються в помешканні У. Ц. Ради. З инших міст гроші можна надсилати 
почтою (Київ, Українська Центр. Рада), або переводом через банк (Київ, 
Союзбанк, біжучий рахунок 1319).

УКРАЇНСЬКИЙ ВІЙСЬКОВИЙ КОМІТЕТ

18 березоля відбулися другі збори Українців-вояків в справі заснування 
Клюбу. Ухвалено й затверджено такий статут:

С Т А Т У Т
Товариство Українського Клюбу Військового імені 

Гетьмана Павла Полуботка у Київі
§ 1. Товариство має назву «Український Клюб Військовий імени Геть

мана Павла Полуботка».
§ 2. Головним осідком Т-ва є столичне місто — Київ. Філії (відділи) Т-ва 

можуть бути по всій Україні. Товариство має свою господу, де можуть 
збіратись усі його члени.

§ 3. Т-во має на меті згуртування й стоваришування в одній сім’ї усіх  
вояків, лікарів і військових урядовців української народности під прапором 
Федеральної Росії — Автономної України.

§ 4. З тією метою Т-во улаштовує лекції й відчити, видає брошури, книги 
й часописи. Т-во уряджує прогульки, вправи, ігранки, забави і т. и.
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§ 5. Кошти Т-ва складаються з обовязкових членських внесків, добро
вільних жертвовань, прибутків від видавання книг, брошур, прогулок, 
концертів і т. д.

§ 6. Обовязковий щомісячний внесок становить: від солдата 10 коп., від 
юнкера — 25 коп., від обер-офіцера — 1 карб., від штаб-офіцера — 2 карб., 
від генерала — 3 карб.

§ 7. До Т-ва може вписатись кожна людина української народности, що 
належить до війська: солдати чи офіцери, фершали, військові лікарі, 
військові урядовці і т. д. Військові товариші неукраїнської народности 
можуть бути готями на умовинах, вироблених Радою Т-ва.

§ 8. Вступ в члени Т-ва відбувається за згодою Ради Т-ва по рекомен
дації місцевих українських військових рекомендаційних комітетів, які суть 
органи Т-ва. Особи, відомі Раді, можуть бути приняті до Клюбу й без ре
комендації.

§ 9. Рекомендаційний Комітет вибірається загальним голосуванням в 
кожній військовій окремій частині і складається не меньше як з 3 і не 
більше як 11 людей української народности. Сей Комітет рекомендує членів 
з своєї військової частини.

§ 10. Справами Т-ва керує Рада Т-ва, яка складається з 24 членів і 12 до 
них кандидатів.

§ 11. В склад Ради мають обовязково увійти: - — генерал, 1 — штаб- 
офіцер, 3 — обер-офцери, 1 — лікарь військовий, 1 — військовий урядовець,
2 — юнкері, 7 — солдатів, 2 — фершали, а останні — по вибору загальних 
зборів. Кандідати вибіраються в тій ж е пропорції, уважаючи генералів 
і шт.-офіцерів за одну катеґорію.

§ 12. Рада обірає голову і двох заступників, писаря радного (секретаря) 
й 2 заступників йому, скарбничого й підскарбія.

§ 13. Засідання Ради дійсні, коли на них прибуло не менше 12 членів 
Ради, в тім числі голова або його заступник і секретарь або його заступник.

§ 14. На обовязку Ради полагоджувати усі справи Т-ва, керувати й на
правляти його життя згідно з статутом і ухвалами загальньих зборів.

§ 15. Для улаштування відчитів, видавання часописей, прогулок і т. д., 
як загальні збори, так і Рада обірають особливі комісії спеціяльного при
значення.

§ Іб.Загальні збори — верховна управа всіма справами Т-ва. Загальні 
збори бувають звичайні й надзвичайні. Звичайні мають відбуватись 16 бе
резня — що року, надзвичайні по потребі.

§ 17. Крім загальних зборів усіх членів Т-ва, відбуваються в першу су
боту по першій даті кожного місяця збори усіх рекомендаційних комітетів 
(§ 9) для вироблення спільної діяльности в осягненню мети Т-ва. При по
требі збори рекомендаційних комітетів можуть відбуватися й частіше.

§ 18. Майном Т-ва заряджу є особлива господарча комісія, яка обірається 
на загальних зборах з 5 людей на основах § 11 і 3 кандидатів.

§ 19. Грішми Т-ва завідує Рада Т-ва. Асіґновки мусять бути підписані 
головою, секретарем і скарбником або їх  заступниками.

§ 20. Для ревізії й догляду за діяльністю інституцій товариських вибі
рається на загальних зборах Ревізійна Рада з 5 членів і 3 заступників.

§ 21. Т-во має печатку з своєю назвою.
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ГОЛОВНА УКРАЇНСЬКА СТУДЕНСЬКА РАДА

Українське студенство діяльно готується до агітаційної роботи, яку буде 
вести Великодними святами по селах.

21 березня Г.У.С.Р. скликає загально-студенське віче. Порядок денний:
1) Діяльність Гол. Укр. Студ. Ради.
2) Завдання українського студенства і конференція.
3) Відношення укр. студ-ва до инших націй.
4) Діяльність укр. студ-ва на селі.
Віче відбудеться о 3-й год. в залі Педаґоґічного Музею.

ДО УКРАЇНЦІВ ПРОФЕСОРІВ І ПРЕПОДАВАТЕЛІВ ВИЩИХ ШКІЛ

Великі події, пережиті нами, ставлять на чергу поруч політичних зав
дань Українського Народу також і постулят повности його культурного 
життя. Потреба широких мас народу, розвій його економичних і культурних 
сил вимагають українізації школи від споду до верху. Заховуючи права 
національних меньшостям, рахуючися і з обставинами переходного часу, 
коли певна частина учнів може показатися непринорованою до українських 
викладів, ми тим не меньше мусимо тепер ж е приступити до українізації 
не тільки нижчої і середньої, а і вищої школи на Українській Землі. На
укових українських сил є для того досить, тільки вони розпорошені і дез
організовані обставинами старого режіму. Для обміркування способів їх  
скуплення в вищих школах України і використання для українізації її, та 
взагалі для обдуманна самого переведення українізації вищої школи прошу 
всіх професорів, доцентів, молодших преподавателів і взагалі людей, уз діб - 
лених до навчання в вищій школі, прибувати на педаґоґпчний з ’їзд до 
Київа. 5 квітня (апріля) в помешканню педаґоґічного музею о 8 год. відбу
деться нарада в справі вищої школи.

Професор М. Груш евський

УКРАЇНСЬКА ШКІЛЬНА ПІДКОМІСІЯ ПРИ КИЇВСЬКІЙ  
МІЙСЬКІЙ ДУМІ

Київська Міська Дума ухвалила зараз ж е почати навчання на україн
ській мові в школі імени С. Грушевського.

З ініціативи Українського Педаґоґічного Товариства мійською шкільною 
комісією засновано українську підкомісію, в яку покликано М. С. Грушев
ського та І. М. Стешенка, що будуть також членами загальної шкільної 
комісії.

Завданнєм української підкомісії буде переведение українізації школи 
Грушевського, а також тих київських мійських шкіл, які будуть для цієї 
мети пирзначені підкомісією.

УКРАЇНСЬКІ СОЦИЯЛ-ДЕМОКРАТИ

16-го березоля у циркові Крутікова відбувся мітінґ робітників і солдатів- 
українців. Головою на мітінґу був тов. Єреміїв. Виступали промовцями від 
організації і відбудування Укр. С.Д.Р.П. Після мітінґа робітниками зібрано
У.С.Д. тов. Садовський і тов. Іваніцкий, що кликали укр. робітників до 
організації і відбудування Укр. С. Д. Р. П. Після мітінґа робітниками зібрано
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на свою Газету 223 карб. Несли свою трудову копійку переважно робітники. 
18-го відбулась нарада. У. С. Д. і членів К. У. С. Д. Комітету. Постановлено: 
па 22 у  6-й годині скликати установчі збори  У. С. Д. для організації Київ
ського Комітету та Організаційного по скликанню конференції Українських 
Соціял-Демократів на великодному тижні. Намічені докладчики. Установчі 
збори  відбудуться в одній з заль педагогічного музею на В.-Володимірській 
ул. Товариші приходять за рекомендацією одного з трьох членів, призначе
них для сього нарадою.

Товариші! Ідіть на установчі збори У. С. Д.!
На нараді ухвалено приступити негайно до організації українських робіт

ничих клюбів і зробити всі заходи, щоб випустити скорше українську робіт
ничу Газету.

19 березоля на першому українському вічі головою був обібраний тов. 
Антонович. Виступали промовцями від робітників тов. Веселовський і 
від молоді тов. Єреміїв.

АГІТАЦІЙНА КОМІСІЯ ПРИ У. Ц. Р.

Агітаційна Комісія при У. Ц. Р. почала функцінувати після кооператив
ного з ’їзду. Голова АГіт. Ком. — тов. Веселовський, заступник — тов. Фід- 
ровський, писарь — тов. Шульгин. В склад Комісії входять з инших това
ришів: Садовський, Іваніцкий, Шарий, Понятенко. Агітаційна Комісія виро
била плян агітації на селі і інструкцію для агітаторів. 18 березоля відбулося 
скликане Комісією віче агітаторів, що їхали на села, в 12 аудіторії. Доклад
чиком виступив член АГіт. Ком. тов. Шарий. При обміркуваню точок ін
струкції багато разів брав слово у. с. д. Веселовський, промовляв на тему 
про відношеннє до війни у. с. д. тов. Фідровський. Агітаційна Комісія від
крила своє бюро, куди просить звертаться всіх агітаторів. При бюрі постій
ні діжурства членів від 10 до 8 годин вечора що дня. Агітаційній Комісії 
негайно потрібна література, Газети, відозви. За недовгий час своєї роботи 
Агітаторська Комісія послала багато агітаторів на села і зв’язалась з орга
нізаціями на селі. 21 березоля Агітаторська Комісія уряджує велике віче 
агітаторів.

Агітаційна Комісія міститься в Педагогічному Музеї, куди і належить 
звертатись, кому треба.

УКРАЇНСЬКИЙ РУХ 

УКРАЇНСЬКИЙ КОМІТЕТ В ПЕТРОГРАДІ

До Центральної Ради надійшла делєграма з Петрограду: «Вітаємо гаряче 
з свободою. Ідемо всі вкупі з Радою Робітничих та Військових Депутатів. 
Обстоюємо Установче Зібрання. Демократичну Федеративну Республіку при 
Національно-територіальній Автономії України.

Прохаємо одностайної підтримки і повідомлення широких кол. Відповідь 
на Раду Депутатів. Український революційний комітет. Голова Нероннович».
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УКРАЇНСЬКИЙ КОМІТЕТ В ОДЕСІ

10 березоля до Центральної Ради прибули делегати від Українців м. Оде
си, від громадянства, від української студенської молоді. Делегат Боровик 
повідомив, що у Одесі товариство «Наша Кооперація» скликало збори, на 
яких ухвалено заложити Одеський Керовничий Комітет, до якого вступили 
по два представники від товариств «Наша Кооперація», «Українська Хата», 
«Стара Громада», «Нова Громада», «Студенська Громада», «Громада кур- 
сісток», «Робітнича Громада» і прилучилася «Радикально-Демократична 
Українська Партія». Головою обрано п. Сергія Шелухіна, скарбником п. 
Стамо, писарем п. Миняйло. Завдання Керовничого Комітету — керувати 
політичним та культурним життям Одеси і округи.

Приймали представника від Катеринославських громадян. Ухвалено до
магатися Демократичної Республіки.

ГРОМАДА У БЕРДИЧОВІ

На початку березоля заснувалася у Бердичові Українська Громада, що 
зразу зорганізувала кілька сот чоловік інтелігенції, робітників, селян; ви
ступило чимало учителів середніх і нижчих шкіл. Громада злучилася з 
Центральною Радою.

ГРОМАДА У СОСНИЦІ

10 березоля зібралися українці м. Сосниці і постановили організувати 
Українську Громаду. Всі громадяне міста і повіту зібралися 12 березоля і 
після промов про сучасне становище України і свого повіту обрали Пові
тову Раду і двох представників до Сосницького організаційного комітету. 
Сосницька Рада звернулася до Центральної Ради, щоб прилучитися до все
української організації і постановила взяти участь в Українському Конгресі 
б—8-го апріля у Київі.

ГРОМАДА У м. СЕРЕДИНА-БУДА

Чернігівщині заснувалася Українська Громада, що має осередком містеч
ко Середииу-Буду. Делегат Громади П. М. Шаповал прибув до Центральної 
Ради у Київі з привітаннєм і заявив, що Громада ухвалила стати негайно 
до спільної роботи.

ГРОМАДИ В МИКОЛАЇВІ, ПРОСКУРОВІ І БАХМУТІ

Надійшли привітання від нових громад, які заснувалися по ціх містах 
і ухвалили приєднатися до Центральної Ради.

УКРАЇНСЬКА ЦЕНТРАЛЬНА РАДА У КИЇВІ

Друкарня В. Бондаренко та П. Гніздовського. Михайлівська 18. Телефон 17-00


