
Видання 
Української Центральної Ради

Від Редакції.

Починаючи від 1978 року, ми почали передруковувати на сторінках 
«Українського Історика» офіційне видання Центральної Ради «Вісти» (Укра
їнський Історик, ч. 1—3, том XV, 1978; ч. 1—4, том XVI, 1979; ч. 1—4, том 
XVIII. 1981).

«Вісти з Української Центральної Ради» є одним із найважливіших 
офіційних джерел до історії Центральної Ради і таму заслуговують на 
перевидання. Тепер вже устійнено, що головним редактором «Вістей» був 
Михайло Єреміїв, один із секретарів Центральної Ради, який редагував 
це видання під пильним наглядом Михайла Грушевського, Голови Цент
ральної Ради.

П’яте число «Вістей», що їх передруковуємо, містить важливий матеріял 
про ставлення Центральної Ради в травні 1917 року до українізації військо
вих частин в російській армії і створення Військової Комісії при Цент
ральній Раді. Знаходимо в ньому також важливий іматеріял про ролю Ко
мітету Ц.Р. і Загальних Зборів Центральної Ради.

Не менш важливі є постанови Всеукраїнського учительського з’їзду 
(з’їзд відбувся в днях 5—б квітня 1917) в справі організації українського 
народнього, середнього і вищого шкільництва. Важливо згадати, що в ре
золюціях з’їзду схвалено «замір Українського Наукового Товариства при
ступити до організовання Української Академії Наук, як неминучо потріб
ного органу для розвитку українознавства і взагалі науки на українській 
мові» (Постанова секції вищої школи, ч. 7). Головним промотором засну
вання Української Академії Наук в 1917 році був проф. Михайло Грушев
ський, голова Українського Наукового Товариства в Києві.

Зберігаємо мову і правопис оригіналу. . Л. В.

№ 5  В І С Т И Май 1917 р.
З УКРАЇНСЬКОЇ ЦЕНТРАЛЬНОЇ РАДИ 

Укладає і Видає Комітет Української Центральної Ради

ДРУГЕ ЗАГАЛЬНЕ ЗІБРАННЯ УКРАЇНСЬКОЇ ЦЕНТРАЛЬНОЇ РАДИ

Зібрання 23 квітня відкрито в 6 год. вечора Головою Центральної Ради 
М. Грушевський і розпочато відчитанням протоколу перших загальних 
зборів У. Ц. P., який, а де-якими доповненнями, принято.

Потім Голова Ц. Р. подав огляд діяльности Комітету У. Ц. Ради за два 
тижні, які минули від перших Загальних Зборів. По сім вислухані були 
привітання від делегацій і привітні телеграми.
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Заступник Голови Винниченко познайомив Зібрання з справою Першого 
Українського полку, яка забрала так багато часу Комітетові в останнім 
тижні. Звідомлення його, одначе, було перервано, тому що Презідіум мусив 
вийти на розмову з Начальником Київської Військової Округи п. Ходоро- 
вичем, який бажав поінформуватися у Презідіума Ц. Ради про її стано
вище в сій справі, і приїхав для сього.

В сей час було вислухано справоздання делегатів Українських Військо
вих Комітетів з-по-за Київа, потім Голова Шкільної Комісії Стешенко 
передав Центральній Раді побажання Педаґоґічного З ’їзду ;і Т-ва Шкільної 
освіти в справах шкільних.

Друге засідання Української Центральної Ради почалося 23 квітня о
2 год. дня. Перед тим од 10 до 12V2 год. засідав Комітет Центральної Ради
3 участю представників військових орґанізацій і Комісія фінансова та 
Комісія по виробленню наказа.

На порядок денний ставиться обмірковання справоздання Комітету і 
докладу Комісії для справ освіти, прочитаного на вчорашньому засіданні.

Промовці погоджуються з докладчиком про необхідність планомірности 
українізації школи, як се почато вже робити в Київській шкільній окрузі. 
Визнано потрібним до відкриття літніх курсів українознавства для учителів 
улаштувати як найшвидше курси для інструкторів. Одноголосно принято 
резолюцію про потребу заснування при Українській Центр. Раді Української 
шкільної Ради, яка візьме на себе пляномірну українізацію школи по цілій 
Україні.

В справі Українського війська, яка забрала багато часу і викликала 
живу діскусію, Центральна Рада ухвалила резолюцію, приняту Комітетом 
Центральної Ради в засіданні з участю делегатів українських військових 
орґанізацій:

«Українська Центральна Рада, вислухавши повідомлення Комітету і 
Українських військових орґанізацій, п о с т а н о в л я є  :

Українська Центральна Рада з вдоволенням приняла заяву Вищого 
Командування про формування першого Українського полку, як  приняття 
принціпу українізації війська.

Стоячи на принціпі українізації всього життя на Україні і уважаючи 
українізацію війська невіддільною частиною сеї програми, Центральна 
Рада підтримує далі постанови Комітету з  15 квітня про формування з за
пасних тилових частей нових українських частей і про потребу вилучення 
українців військових в українські військові части. Всіх товаришів укра
їнців 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 салдатів, які зібралися в Києві, закликає, аби, по виділенню з 
них кадру для формування першого українського охоче-комонного полку, 
поступили відповідно до сього заклику».

Голова Військового клюбу імені Гетьмана Полуботка, вернувшись з ка
зарм від трьох тисяч салдатів-українців, що хотіли заснувати свій полк, 
повідомив Зібрання про їхню згоду підлягти постанові військової влади.

Далі була поставлена на обміркування пропозиція про заснування при 
Центральній Раді Військової Ради.
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Пропозиція принята в такій редакції:
«Українська Центральна Рада має зформувати в своїм складі Військову 

Раду, складену з виборних на майбутньому військовому з’їзді членів, а 
також з членів Української Центральної Ради. До того часу військовими 
справами має завідувати військова Комісія при Центральній Раді, допов
нена з складу військових організацій міста Київа».

На сім засідання перервалось і відновилось о 8 год. вечора.

Вечірне засідання починається розглядом проекту наказу Центральній 
Раді.

Проект зі зміною 1-го пункту і незначними поправками в инших, Цент
ральною Радою ухвалений.

Друга половина вечірнього засідання була присвячена докладу скарб
ника Центральної Ради п. Коваля і докладу п. Стасюка про організацію 
губернських, повітових і волосних Українських Рад.

Доклад п. скарбника був обміркований на ранішнім засіданні фінансової 
Комісії і де-в-чіїм змінений.

Доклад п. Стасюка про організацію губернських, повіт., вол. Укр. Рад 
в головних рисах був ухвалений і переданий Комітетові для детального 
розроблення.

По сім було вислухано решту справоздань і привітань військових орга
нізацій на фронті, при чім особливу увагу звернули на себе справоздання 
і резолюції української організації 5-ої армії, яка об’єднує в своїх кружках 
по-над 120.000 українців.

Голова Центральної Ради оповістив Збори про заснування економічної 
секції при Науковому Т-ві, котра особливу увагу має звернути на аграрне 
питання, потребу чого підніс харьківський делегат професор університету 
Зайкевич.

На сім Збори закінчились в IIV2 год. ночі.

НАКАЗ УКРАЇНСЬКІЙ ЦЕНТРАЛЬНІЙ РАДІ, 
принятий на Загальних Зборах 23 квітня 1917 року.

I. Українська Центральна Рада, будучи представницьким органом всієї 
організованої української людности, має своїім завданням виконати волю 
тої людности, висловлену на Українському Національному 3 їзді, се б то 
переведення автономії України в Федеративній Демократичній Російській 
Республіці з забезпеченням прав національних меншостей, що живуть на 
території України. Переймаючи ту волю людности У. Ц. Р. тим самим пе
реймає право ініціативи, об’єднання і керування в сьоіму завданню діяль
ности організацій, що мають в ній представництво, і виконання постанов 
Національного З ’їзду.

II. Склад Ради обрано на з’їзді представників українських організацій 
і має його поповняти сама У. Ц. Рада, згідно постанов З ’їзда, черезі кооп
тацію.

III. Робота У. Ц. Р. провадиться через Загальні Збори Ц. Р. та через 
Комітет Ц. Р.
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А. Про Загальні Збори Ц. Р.

1. Загальні Збори У. Ц. Р. визначають напрям і характер всеї роботи 
У. Ц. Р.

2. Загальні Збори Ц. Р. мають бути чергові та екстрені.
3. Чергові Збори мають відбуватися не рідче, як раз на місяць.
4. На чергові Загальні Збори всім членам Ц. Р. розсилаються іменні 

запрошення не пізніше, як зіа 10 день до Зборів; опріч того, оповістки про 
чергові Загальні Збори подаються за 10 день до Зборів по Київських укра
їнських газетах, по змозі, і по газетах инших міст; в запрошеннях та опо
вістках має бути поданий порядок денний Зборів.

5. Екстренні Загальні Збори скликає Комітет при нагальній потребі.
6. На екстрені Загальні Збори скликають членів У. Ц. Р. оповістками 

по київських газетах, і повідомляють телеграфно Губернські Комітети.
7. Екстрені Загальні Збори вважаються дійсними при всякій кільности 

присутніх.

Б. Про Комітет Української Центральної Ради.

1. Через Комітет У. Ц. Рада провадить роботу, Центральної Ради в кон
кретній, постійно зміняючійся обстанові моменту.

2. В склад Комітету входять: а) обраний З ’їздом Презідіум У. Ц. Р. — 
Голова та два заступники Голови; б) члени, обрані Загальними Зборами 
Ц. P., в кзількости 17 чоловіка; в) обрані Комітетом Г о л о е и  Комісій. У. Ц. P., 
не більш 8-ми; г) окремі особи, кооптовані Комітетом до повного його складу 
з 33 чолов.

3. Комітет обірає з-поміж своїх членів секретарів і скарбника Ц. P.; 
Комітет же вибірає і голови Комісій.

4. На голови Комісій можуть бути обрані і не члени Ц. P., які тим самиїм 
стають членами Ради та Комітету, згідно постанові З ’їзду.

5. Членами Комісій Ц. Р. можуть бути, окрім членів Комітету та Ц. P.,
і инші особи з-по-за складу У. Ц. P., з вибору Коїмітету, по докладу голови
Комісії, але вони через те не стають членами Ц. Р.

6. Комісії утворюються Комітетом в міру потреби на ведення і розвя- 
зання окремих справ та на підготовлення ріжних питаннів для Комітету 
і Ради; сі Комісії Ц. Р. стоять під керованням та доглядом Комітету.

7. Комітет веде й керує роботою Канцелярії Ц. Р.
8. Комітет повинен повідомляти як найскорше про постанови Ц. Р. та

Комітету Губернські й Повітові Ради.

ПОСТАНОВИ УКРАЇНСЬКОЇ ЦЕНТРАЛЬНОЇ РАДИ В СПРАВІ 
ОРГАНІЗАЦІЇ ГУБЕРНСЬКИХ, ПОВІТОВИХ І МІЙСЬКИХ 

УКРАЇНСЬКИХ РАД

ухвалені Українською Центральною Радою на загальних зборах 23 квітня.

1) Для оборони національно-політичних прав українського народу і пе
реведення в життя постанов що до того Національних З ’їздів і Української 
Центральної Ради засновуються губернські повітні і міські Українські ради.

2) Повітові українські ради складаються з представників: е о л о с н и х  ко
мітетів — по 2, партій та політичних організацій, які працюють в повіті —
4, від просвітних, економічних та професийних повітових організацій — по
2, — разом 70—80.
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3) Губернські ради: від кожної повітової ради — по 4, від партій і полі
тичних організацій, які працюють в губернії — по 4, від губерніяльних 
просвітних, економічних і професийних — по 2, — разом 70—80.

4) Великі міста прирівнюються до повітів і мають свої ради з 80-ти чле
нів, половину яких посилають партії і  політичні організації, а другу по
ловину — економічні, просвітні та професийні організації.

5) Українські губернські, повітові і імійські ради для переведення бі- 
жучих справ вибирають комітети, кількість членів яких установлюють 
самі ради.

6) Тимчасово, там, де нема повітових просвітних, економічних і профе
сийних організацій, представники вибираються на повітових з’їдах таких 
товариств.

Позика волі. Від міністра фінансів Терещенка на Національний З ’їзд 
на імя голови З ’їзду М. Грушевського була послана телеграма, в котрій 
міністр прохав закликати всіх присутніх на З ’їзді допомогти реалізації 
позики волі. Ця телеграма була одержана вже після З ’їзду і заслухав її 
Комітет Центральної Ради в засіданні 12-го квітня. З огляду на те, що 
успіх позики волі має скріпити новий лад, Комітет Центральної Ради ви
знав потрібним закликати всю людність України до участи в реалізації сеї 
позики і доручити організаціям і установам допомогти Тимчасовому Уря
дові в цій важній справі. Про свою постанову Комітет Центральної Ради 
повідомив листом міністра фінансів. Відозва Центральної Ради в сій справі 
надрукована в № 4 «Вістей».

Оновлення Київської Мійської Думи. На засіданню Комітету Централь
ної Ради 12 квітня Комітетом з приводу постанови Київської Мійської Думи 
про оновлення складу її новими членаїми було вирішено: звернути увагу 
мійської Думи на те, що часткове поновлення її складу не відповідає ви
могам часу і що потрібно негайно перевести повне оновлення складу Думи 
на демократичних підставах.

В справі усунення з катедри архієпископа Антонія. Згідно з  листом Хар
ківського Організаційного Комітету про те незадоволення, яке викликає 
перебування Архієпископа Антонія на Харківській Катедрі, Комітетом 
Ц. Р. 12 квітня було вирішено послати телеграму до Петрограду про по
требу усунення Арх. Антонія з Харківської Катедри.

Губернські Українські З'їзди. На засідані 13 квітня Комітетом Централь
ної Ради було вирішено послати листи у всі губернські міста України з 
проханням скликати яко мога швидше губернські українські з’їзди як для 
того, щоб зорганізувати губернські українські ради, так і для того, щоб 
члени У. Ц. Р. від губерній були остаточно або затверджені, або перевибрані.

ПОСТАНОВИ ФІНАНСОВОЇ КОМІСІЇ, УХВАЛЕНІ НА ЗАСІДАННІ
У. Ц. Р. 23 КВІТНЯ 1917 РОКУ

1) Українською Центральною Радою для покриття трат, яких вимага
ють наші національні потреби, ухвалюється необхідність національного 
оподаткування всього українського народу.

2) Оподаткування переводиться на прінціпі поступово-подоходного налогу.
3) Ті, хто має доходу більше 800 карб, на рік, оподатковуються в роз

мірі 25 процентів від державного поступово-подоходного налогу.
4) Хто має доходу менше 800 карб, річно, той платить 50 коп. в рік.
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5) При кожному губерніальному комітетові одкриваються фінансові 
комісії.

6) Фінансові комісії при кожному комітетові організують оподаткування 
всієї української людности на території губернії.

7) Податок за 1917 рік виплачують до 1-го серпня (августа).
8) Комітетові Ради доручається виробити інструкцію губерніальним ф і

нансовим комісіям.
9) Всі зібрані гроші одсилаються в скарбницю Української Центральної 

Ради.

1) Для побільшення коштів скарбниці Української Центральної Ради, 
Комісія ухвалила влаштувати день національного фонду 9 мая*) по всій 
Україні і по всіх містах неукраїнських, де маються українські організації.

*) 3 огляду на технічні труднощі день Національного Фонду постано
вою Комітету Центральної Ради потім перенесений на Зелені свята.

2) В день Національного фонду повинно бути влаштовано збір грошей 
по вулицях, продаж українських газет і книжок, вистави, концерти, лекції, 
мітінги, продаж національних прапорців, ярмарки українських виробів і т. и.

3) Звернутись до всіх українських газет з проханням зазначити день 
національного фонду статтями про значіння національного фонду та закли
ком жертвувати на національний фонд.

4) Ухвалено запропонувати всім свідомим українцям денний заробіток 
віддати на користь національного фонду.

ПОСТАНОВИ В СПРАВІ ОРГАНІЗАЦІЇ ОСВІТИ

винесені Всеукраїнським учительським зїздом 5—6 квітня 
і передані ним дня 5 мая «Українській Центральній Раді».

Постанови загальні:

1) Всеукраїнський Учительський Зїзд вважає необхідним заснувати 
Всеукраїнську Шкільну Раду для організації шкільної просвіти на Укра
їні; проект сієї ради Зїзд просить негайно виробити і здійснити Централь
ній Українській Раді.

2) В справі Української самоосвіти учителів Зїзд вважає необхідним по
ставити повітовим і губернським земствам і містам на Україні вимагання 
впорядкувати бібліотеки українських книжок з усіх галузів українознав
ства для учителів, шкіл і народу.

3) В ціли демократизації народньої початкової школи Зїзд учителів 
українців вважає необхідним знести многотипність школи, встановити по
чаткову школу одного типу, яка з одного боку дала б дітям як найширшу 
початкову освіту а з другого підготовила б до середньої школи.

4) Зїзд українських учителів вважає потрібним: 1) влаштування педа
гогічних курсів по змозі і по повітових містах для підготування учителів 
шкіл а також курси для підготовки інструкторів для сих курсів; 2) сєгли- 
нарії і інститути повинні стати українськими з осени майбутнього акаде
мічного року; 3) при університеті ,і окружних курсах влаштування катедр 
українознавства для підготовки учителів середньої школи.
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5) При навчанні закону Божого в українській школі треба користува
тись українською мовою.

Школа на Україні повинна бути національною тобто українською з за
безпеченням прав меншостей.

Постанови секції низшої школи.

Задля розвитку української національної школи зазд вважає необхідним:
Організувати по місцях філії Українського Товариства Шкільної Освіти.
Заснувати український педагогічний журнал.
Видати на ново істнуючі підручники для народньої школи в потрібному 

числі. Перегляд підручників іі складання нових доручити істнуючим пред
метним коїмісіям при Товаристві Шкільної Освіти.

В справі вибора підручника і метода навчання дається повна воля учи
телеві.

Українізацію однокласових початкових шкіл повинно перевести з по
чатку нового академічного року. Російська мова, як  предмет навчання, 
вводиться з третього року.

В інтересах педагогічних, а також збогащення літературної мови не
обхідно перший рік навчання проводити по підручниках приладжених до 
діялектичних та инших відмін даної місцевости і тільки з другого року 
повинно потроху переходити до підручників, писаних загальною україн
ською мовою.

Вищі початкові школи повинно українізувати поволі відповідно вимо
гам педагогічного такту. Навчання українських дісціплін вводиться обовяз- 
ково у всіх школах низшого типу.

В двохкласових сільських школах перший клас треба зукраїнізувати 
з початку 1917—18 року; в другім класі вводиться обовязкове навчання 
предметів українознавства. При переведенню українізації народніх шкіл 
треба додержувати прінціпа забезпечення меншостей.

Задля забезпечення українізації школи З ’їзд вважає необхідним, щоб 
всі ті особи, що займали досі відповідальні посади і тільки перешкоджали 
справі народньої просвіти, були увільнені од місць і замінені другими.

Постанови секг^іг середньої школи.

Українські середні школи треба заснувати в найблизшому часі.
Вони повинні удержуватись на гроші казни.
В першу чергу треба відкрити гімназії.
Гімназії і середні школи можуть бути з  спільним навчанням хлопців 

та дівчат.
Нові гімназії засновувати по великих містах де людність зросійщена 

і по селах з численною людністью; в тих містах де людність зросійщена 
і по селах з численною людністю; в тих містах де людність цілком укра
їнська українізувати гімназії істнуючі.

Професійні українські школи откривати по змозі.
Навчання української мови, літератури та історії по всіх середніх шко

лах повинно буть обовязковим.
В тих середніх школах де діти українських батьків складають біль

шість а) з початку нового академічного року навчання всіх предметів в під
готовчій і першій кляоі ведеться по українськи б) в старших клясах вво
дяться в відповідних формах і розмірі українські дісціпліни в) через два 
роки всі ці школи треба перевести на українську мову цілком.
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Заводять ся російські паралелі там де того вимагатиме значна меншість.
Заводяться українські паралелі при російських гімназіях там де укра

їнські діти складають меншість.
Зїзд просить що б ті комісії які складають підручники порозумівались 

в справі термінології з галичанами учителями для того, щоб термінологія 
була одна для всієї України.

Зїзд просить Центральну Українську Раду Шкільну: а) як в наблизшому 
часі скликати зїзд українських учителів і громадських діячів для розгляду 
підвалин і плану збудування національно-демократичньої школи на Укра
їні б) подбати про повернення українських учителів з великоросі!’ на Ук
раїну з забезпеченням штатної посади.

Постанови секції вищої школи.

Зібрані в Секції Вищої Школи представники української науки вваж а
ючи українізацію вищої школи на Україні невідкличною потребою укра
їнського життя, прийняли такі резолюції в справі її реалізації в найблиз- 
шім часі:

1) Не рішаючи наперед, як уложиться наука в вищих школах — в якій 
мірі будуть потрібні вищі школи мішаного складу або осібні школи з ріж- 
ною викладовою мовою потрібно зараз-же звернутись до українських учи
тельських сил на вищих школах по-за Україною, щоб негайно перено
сили свої виклади на Україну.

2) Звернутися до професорів та учителів вищих шкіл України, які во
лодіють українською мовою, з закликом, аби зараз-же переходили на ук
раїнську мову або принаймні відкривали паралельні курси на українській 
мові.

3) Просити Центральну Українську Раду звернутися до міністерства 
освіти і до вищих шкіл на Україні, аби всяко улегчувати читанне курсів 
на українській мові.

4) Для переведення сих резолюцій в діло заснувати зараз-ж е секцію 
вищої школи при Українськім Науковім Товаристві.

5) Центральну Раду просити взяти під увагу бажаність засновання 
шкільного Відділу, поки не буде сформована Шкільна Рада України, і в 
роспорядження його дістати потрібні засоби від правительствених і міс
цевих самоуправ:

для приготовання учительських сил,
для нагорожування українських викладів,
для творення паралельних катедр з українськими викладами.
6) Крім тих чотирох катедр українознавства, що зараз дозволено за

вести в вищих школах, а саме — 1) історії України, 2) літератури, 3) мови 
та 4) права, зібрані вважають потрібним зараз-же, з наступаючого 1917—18-го 
академічного року, ще дві такі катедри, як 5) історії української етнографії 
з оглядом народної творчости та 6) історії української штуки.

7) Зібрані витають замір Українського Наукового Товариства присту
пити до організовання Української Академії Наук, як неминучо потріб
ного органу для розвитку українознавства і взагалі науки на українській 
мові.

8) В інтересах того ж  розвитку українознавства, поставленого в такі 
неможливі обставини старим урядам зібрані вважають неминучо потрібним:

заснованнє або реорганізацію публичних бібліотек в більших містах 
України, так щоб у них центральне місце дано українській літературі і 
українознавству,
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перенесение на Україну архивних українських матеріалів з иньших 
архивів і зібраннє їх в національнім архиві України,

перенесение і зіібраннє в українськім національнім музеї предметів 
української старини, які вивезені були до ріжних державних і публичних 
музеїв по-за Україною.

Комітет Української Центральної Ради заслухавши резолюції Педаго
гічного зїзду, визнав, що життя ставить потребу формування українських 
гимназій в повному складі, і просить Шкільну Раду застановитись над 
способами реалізації цієї потреби.

Поправка: в № 4 «Вістей», стр. 17 надруковано: О’Коннор Вілінська, 
треба: Вілінський.

УКРАЇНСЬКА ЦЕНТРАЛЬНА РАДА ОДЕРЖАЛА ПРИВІТАННЯ ВІД:

Ямполь. Перший український з’їзд учителів початкових шкіл Ямпіль- 
ського повіту вітає Центральну Українську Раду і вірить в те, що вона 
з’єднає всі українські сили для добробуту нашої України. Голова з’їзду 
Іваницький. Писарь Куриленко.

З Чернигова. Перший вільний учительський з’їзд Чернигівщини щиро 
вітає Центральну Українську Раду, висловлює свою пошану і вважає її за 
представника Українського народу.

З їзд вчителів і вчительок початкових шкіл Ольгопільського повіту щи
ро вітає Раду і бажає їй здійснити свої завдання для щастя вільного Укра
їнського Народу. Голова З’їзду Баскевич.

Учителі народніх шкіл Миргородського повіту, зібравшись на зїзд, ві
таємо Центральну Раду іі просимо вірити, що покладаємо наші сили на бу
дування автономної України в федеративній демократичній Росийській 
республіці. Вітаємо Центральну Військову Раду. Бажаємо успіху в ділі 
заснування Українського війська. Голова З'їзду М. Кропивний.

З Лубен. Збори народніх учителів і учительок Лубенського повіту 23 
квітня, висловлюючи своє довірря вітають Українську Центральну Раду 
і надіються, що тільки у автономній Україні буде автономна українська 
школа.
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Lausanne. Professeur Hrushewski Ukraińska Centralna Rada Kiew Nous 
apprenons avec joi fcirmation consedl national vous envoyons nos salutations 
chaleureuses nous mettons votre entiere disposition Bureau ukrainien.

З Камянця-Под. Подільська Губернська Рада злучених громадських 
організацій щиро відає Київську Українську Центральну Раду, що невтом
но працює на користь рідного краю d бажає їй довести Український народ 
до світлої національної мети, — Голова Подільської Губернської Ради злу
чених Громадських орагнізацій Шостаковський.

Українці селяне Липинки Чигиринського повіту улаштували ЗО квітня 
святкування дня волі народа, зробивши його чисто українським святом, 
одправили панахиду за борців свободи й батька Тараса і прохали мене пе
реслати їх привітання Центральній Раді, додаючи, що усі вони горяче сто
ятимуть за Автономну Україну і просять Центральну Раду боронить всего 
України, крім того вони вирішили скласти Українську Громаду. — Голова 
Іван Паламаренко.

З Янова Под. Ми Українці селяне і робітники Янова Под. Губ. відпраз- 
нувавши день національного фонду щиро витаємо Центральну Раду й ба
жаємо їй найлучшого успіха, нехай живе Вільна Україна. — Яневські Ук
раїнці.

Київ. Предсідателю Центральної Ради Грушевському. Київ. Єлисавет- 
градки. Ми, українці села Красноселья, Херсонської губернії, зібравшись 
26 квітня на перше засідання заснованої в нас Просвіти в память Тараса 
Шевченка, шлемо наші пожелания, сердечний привіт Центральній Раді і 
всьому народу українському. Хай пошле Бог сили на працю для щастя 
нашої матері України. Нехай живе вільна Україна в федеративній Росий- 
ській республіці. Голова «Просвіти» Майборода.

Харьківський Український Комітет радісно вітає киян з відкриттям 
української гімназії — першої ластівки українізації просвіти на Вкраїні.

Загальні збори Звенигородської Міської думи вислухавши заяву про те 
що польська рада Варшави обстоючи межи історичної Польщі претендує 
на Київщину протестують проти захватних замірів польської ради і заяв
ляють що разом з Центральною Радою думають розігнать лехковажні мрії. 
Голова зборів Ковтуненко.
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Ми, селяне Полтавської губернії, Переяславського повіту, Рогозівської 
волости, села Старого, зібравшись в числі 500 душ, і обміркувавши потреби 
нашого життя, рішили всякими засобами підтримувати Українську Цент
ральну Раду в добутті самої широкої національно-теріторіальної автономії 
України, в федеративно-демократичній Росийській республиці. Селяне не
грамотні: (в числі 29). Грамотні (39). Старинський Сільський Староста Іван 
Говоруха. Писар (підпис не чіткий). 1917 року 5 квітня (м. п.)

Українське Народне віче, скликане Товариством Українська Громада 
Пятигорської Округи дня 23 квітня ухвалило, в присутности більше 5 тисяч 
учасників віча, таку резолюцію:

«Центральну Українську Раду» вважаємо за представника й оборонця 
прав Українського Народа, котра має обстоювати демократичну федера
тивну республіку Росії при національно-теріторіальній автономії України.

Всемірно підтримувати Тимчасове Правительство поки воно здійсня
тиме демократичні реформи і доведе нас до Російського «Учредительного 
Собранія». Жадаємо, щоб Російське Правительство негайно виступило з 
деклярацією про широку автономію України та других недержавних націй.

Вважаємо за необхідність як найшвидше організувати українські куль
турні сили роскидані зараз по чужих світах та повернути їх на Україну.

Ухваляємо зібрати в Пятигорську з’їзд Українців, що живуть на К ав
казі для обговорювання про забезпечення своїх прав яко меншости.

Детальне рішення справ стосуючих автономії України та забезпечення 
прав Українців, де вони складатимуть меншість як всякі зносини з Росій
ським Правительством признаєм правом Української Центральної Ради, 
якій віримо і яку всіма силами будемо підтримувати.

Голова Української Громади: П. А. Пелгковський і Члени Ради (підписи).
Копія Тимчасовому Російському Урядові.

Київ—Петроград. Союз литовців-військових вітає український народ 
в особі його представників. З ’єднаними силами за Вашу і нашу свободу. 
Хай живе вільна Україна. Голова Виконавчого Комітету Ж илинський.

Свободные борцы северного Кавказа собравшись въ общеплеменный 
съЪздъ шлютъ свой сердечный приветъ отныне вольной Украины родине 
Шевченко борца Украины и Кавказа и протягиваютъ свою братскую руку 
для совместного достиженія черезъ учредительное собраніе демократичес- 
каго республиканскаго строя въ Россіи на федеративныхъ началахъ союза 
Автономныхъ областей. — Председатель съЪзда Шахановъ.

Телавская организація грузинской революціонной партій соціалистовь 
федералистовъ шлетъ горячій приветь свободной Украине, всегда гото
вые поддержать справедливыя требованія порабощенныхъ націй. Н аде
емся встретится съ Вами въ борьбе за свободный союзъ свободныхъ націй.
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Да здравствуетъ свободная Украинская Рада. Да здравствуетъ россійская 
федеративная республика. Председатель Телавской организаціи Бурчуладзе.

Многолюдный митингъ грузинской революционной партій соціалистовь 
федералистовъ состоявшійся въ КутаисЪ поздравляетъ многострадальную 
Украину съ освобождешемъ отъ ужасного гнета и высказываетъ горячіе 
желаніе скор^йшаго осуществленія въ предЪлахъ русской федеративной 
республики демократической, политической автономій всЪхъ національ
ностей входящихъ въ составъ русского государства, въ томъ числі* и Ук- 
раинцевъ. — Председатель собранія — Хупдадзе.

Исполнительный Комитетъ молдавской національной партій города 
Одессы горячо привЪтствуетъ возрождающуюся Великую Украину. Вели- 
кія собьітія повелительно диктуютъ украинцамъ и молдаванамъ бороться 
в м Є с т Є  д л я  достиженія своихъ нацюнальныхъ идеаловъ, которые могутъ 
быть осуществлены только въ федеративной республик^. Бессарабія про- 
тягиваетъ руку Украине черезъ нашу историческую границу Дн^стръ. 
Председатель исполнительного комитета штабсъ-капитанъ Кателіи.

Поздравляемъ первымъ шагомъ завоеваніе самостоятельности. Видимъ 
у Васъ искреннихъ и вЪрныхъ друзей всего казачества:

Яицкіе казаки: есаулъ Бородинъ, подъесаулъ Корочъ Поршновъ, сот- 
никъ Назаровъ.

Астраханскіе казаки: Полковникъ Аратовскій, подъесаулъ Самсоновъ. 
хорунжій Сережниковъ, хорунжій Ченцовъ, Семирекъ, подъесаулъ Ше- 
стаковъ.

Забайкальцы: есаулъ Стапановъ, сотникъ Перфильефъ.
Амурецъ: прапорщикъ Рязанцевъ.
Донской казакъ есаулъ Коньковъ.

ДО СПРАВОЗДАННЯ З УКРАЇНСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО ЗЇЗДУ

Голова Союзу Чесько-Словацьких Товариств п. Вондрак.
(по чешськи) вітає З’їзд від імени чехів та словаків. Приносить гаряче 

признание за ту гостинність з якою приймав український народ чешських 
хліборобів на Волині. Чехи втікли з під австрійського ярма Габсбургів, 
але в Росії переконались, що і брати-славяне терплять не менше від ярма 
Рсшанових. На протязі 50 літ чехи терпіли укупі з  братами-українцями, 
тепер вони щасливі, що можуть привітати визволений демократичний на
род та плекають надію, що незабаром вони з ’єднаються у вільній славян- 
ській федерації.

(По українськи). Вам брати Українці належить велика світла будучина! 
Я певен, що тут на Київських горах де з’явилась зоря історії і заснувалась 
східна славянська державність — відродиться й прекрасна ідея благород
ного українського поета — себто федерація словянських народів.

Я вірю, що на Київ впала доля стати об’єднуючим центром всіх славян, 
стати джерелом нової світової культури та дійсного братерства народів
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Привіти па Укр. Націон. Зїзд не внесені до справоздання в № 4 «Вістей».

Української Громади 481-го шпиталю; — Офіцерів Українців м. Петро
граду — Полк. Пінькевич, Пор. Полтавець; — Українців 53-го піхотного 
запасного полка; — Ровенської Української Громади — Сумневич; — 1-го 
Катеринославського Учительського Зїзду — Русова; — Українського Вій
ськового Гуртка в Керчі; — Української Фракції Всеросійської Конферен
ції. Делегатів Залізниць; — Борисоглібського Українського Гуртка — Де
ревко; — Гуртка Алуштинських Українців; — Гуртка Калужських Вій
ськових і Горожанських Українців; — Херсонських Українців; — Селян, 
робітників, солдат і людей иньших станів Новогеоргіевська — Сіромаха, 
Донченка і Липка; — 37-го Сибірського стрілкового полка — солдат, офіцерів, 
лікарів: Парчика, Жернового, Шевцова, Сльосарчука, Суханова, Новиць- 
кого, Янголенка, Оселедька, Чернявського, Головчанського, Рибальченка, 
Губернського Секретаря Якубець-Якубчик; — Українців солдатів ксманди 
359-го рухомого госпиталя (70 чолов.) — уповаж. Николаенко; — с. Сунок 
Черкас, пов. Київ.Губ.; — Федеративного Комітету Грузинської Партії 
Соц.-федералістів.

ДЕНЬ НАЦІОНАЛЬНОГО ФОНДУ 

Г Р О М А Д Я Н Е !

Слушний час настав. Відбудовується Вільна Україна. Більше як 250 
років чекав того український народ і час настав. Твориться нова органі
зація Вільної України. На чолі справи стали представники всього нашого 
народу, але без матеріяльних засобів посунути її неможливо. — Ми не 
маємо скарбових (казенних) коштів, ми не володіємо тими податками, що 
виплачуємо до казни, і через те Центральна Українська Рада призначає 
День Національного фонду. — Цим днем призначено Зелені свята.

Громадяне! Доля судила нам стати учасниками найсвятійшої хвилини 
Е житті України. Не залишаймося ж  холодними глядачами історичного 
моменту, але як громадяне вільної рідної Землі рушаймо всі на допомогу їй.

Товариші наші, що стали на чолі національної справи, віддають їй 
всю силу с е о г о  духа, все своє життя, — віддаймо ж і ми на неї свій одно
денний заробіток, або прибуток і тим зміцнимо дорогу всім справу.

Україна — край демократичний, вона не має магнатів, що підперли б 
сотнями тисяч наш національний фонд, але одноденний заробіток народу 
переважить жертву багатирів.

Народе Український, звертаємось до тебе.
Звертаємось до всіх, що сприяють волі і добробуту народу: Вільна Україна 

забезпечить всім людям, що живуть на її території волю, братерство і хліб.
Гроші просимо надсилати на адресу скарбника «Дня Національного Фон

ду», Київ, Педагогичний Музей В.-Володимирська 57.

Комітет Національного Фонду 
при Українській Центральній Раді.

Друкарня Акц. Т-ва «Петро Барський» у Київі.


