
24 серпня 2016 року Україна святкує чверть століття від проголошення своєї 

Незалежності. Це були непрості, буремні роки, насичені різноманітними 

подіями. Найважливіші серед них – два народні повстання на Майдані – у 

2004 і 2014 роках. Вони засвідчили народження і становлення української 

політичної нації. Останні роки в Україні позначені особливим драматизмом, 

зумовленим кривавою боротьбою за справжню Незалежність, яка триває по 

сьогодні. Українці показали і показують світові подиву гідний героїзм і 

самопожертву. 

«А ви думали, що Україна так просто. Україна – це супер. Україна – це 

ексклюзив. По ній пройшли всі катки історії. На ній відпрацьовані всі види 

випробувань. Вона загартована найвищим гартом. В умовах сучасного світу 

їй немає ціни», – написала поет Ліна Костенко. 

Пропонуємо подивитися на Україну за 25 років крізь призму її знакових 

подій. 

Документ про проголошення державного суверенітету України був 

прийнятий Верховною Радою УPCP 16 липня 1990 року. Всеукраїнський 

референдум 1991 року щодо проголошення незалежності України відбувся 1 

грудня 1991 року. У референдумі взяли участь 31 891 742 особи – 84,18% 

населення України. З них 28 804 071 особа (90,32%) проголосувала «За». 

Акт проголошення незалежності України був ухвалений позачерговою сесією 

Верховної Ради УРСР 24 серпня 1991 року, яким проголошено незалежність 

України та створення самостійної української держави – України. 

З початку 1992 року було введено купоно-карбованці і розпочалася «шокова 

терапія». Лібералізація цін в умовах відсутності конкуренції в тому ж році 

призвела до вибухового зростання цін у 20 разів (рівень інфляції 2000%). 

Згідно курсу до долара – 400 крб./$1. Найбільша купюра мала вартість 1 млн 

крб. 

1994 рік виявився найскладнішим для економіки України. Попри певне 

зниження інфляції, її рівень становив понад 400%. 

Протягом вересня 1996 року в Україні була проведена грошова реформа. В 

обіг введено національну валюту України гривню та її соту частку – копійку. 

Міняли за курсом 1 гривня = 100 000 карбованців. У 1998 році $1 коштував 

3,42 грн. 

Будапештський меморандум: 5 грудня 1994 року між Україною, США, 

Росією та Великою Британією була підписана міжнародна угода про 



неядерний статус України. Зазначалося, що угода є обов’язковою до 

виконання всіма учасниками меморандуму без винятку. Як бачимо, Росія у 

2014 році порушила цю міжнародну угоду. 

25 березня 1999 року один з претендентів на пост глави держави В’ячеслав 

Чорновіл загинув за нез’ясованих обставин в автокатастрофі на шосе під 

Борисполем. 

У 2000–2001 роках в Україні розпочалася кампанія протестів «Україна без 

Кучми», організована політичною опозицією і спрямована на відставку 

президента Леоніда Кучми. 

16 вересня 2000 року було вбито опозиційного журналіста Георгія Гонгадзе, 

який став символом боротьби за свободу слова в Україні. Вбивство Гонгадзе 

викликало широкий резонанс в Україні та за її межами, особливо після 

«касетного скандалу», та вважається однією з найгучніших кримінальних 

справ сучасної України. За найпоширенішою версією, до захоплення та 

вбивства журналіста причетні високопосадовці, наближені безпосередньо до 

Леоніда Кучми, який нібито особисто віддавав накази щодо викрадення 

Гонгадзе. 

22 листопада 2004 розпочалися акції протестів – мітинги, пікети, страйки та 

інші акти громадянської непокори в Україні, організовані і проведені 

прихильниками Віктора Ющенка, основного кандидата від опозиції на 

президентських виборах у листопаді – грудні 2004 року. Отримали назву 

Помаранчева революція. 

У 2004 році українська співачка Руслана перемогла на пісенному конкурсі 

«Євробачення», виконавши пісню з однойменного альбому «Дикі танці». 

28 листопада 2006 року Верховна Рада України ухвалила закон «Про 

Голодомор 1932–1933 років в Україні», яким Голодомор визнаний геноцидом 

українського народу. 

З 21 листопада 2013 до лютого 2014 знову розпочалися народні протести на 

Майдані, зумовлені відходом політичного керівництва країни від 

законодавчо закріпленого курсу на Європейську інтеграцію та подальшою 

протидією цьому курсу. Отримали назву Революція гідності. 

Близько 500 тисяч українців у Новорічну ніч 2014 року заспівали гімн 

України і таким чином встановили новий світовий рекорд. 



Під час протестів на Майдані влада влаштувала криваву стрілянину, загинула 

«Небесна сотня». 

У березні 2014 року Росія, порушивши міжнародні угоди, анексувала Крим. 

З 2014 року розпочався збройний конфлікт на частині території Донецької і 

Луганської областей України, організований та керований з Росії, з 

незаконними збройними формуваннями Донецької і Луганської «народних 

республік», визнаних Україною терористичними організаціями. 

26 травня 2014 року почалися бої за Донецький аеропорт – між українськими 

військовими та терористичними збройними угрупованнями за встановлення 

контролю над летовищем Донецького міжнародного аеропорту. За героїзм та 

мужність, виявлену під час оборони Донецького аеропорту, що тривала 242 

дні, українських військових назвали кіборгами. 

15 травня 2015 року було підписано закони про декомунізацію, які набули 

чинності з 21 травня. Україна відкриває доступ до документів тоталітарного 

комуністичного режиму. 

16 грудня 2015 року заборонено діяльність Комуністичної партії України. 

Серед найкращих реформ в Україні – запровадження ЗНО у 2005 році, а 

також реформа поліції, армії, перехід на електронну систему держзакупівель, 

впровадження електронного декларування. 

15 травня 2016 року переможцем «Євробачення-2016» стала українська 

співачка кримськотатарського та вірменського походження Джамала з 

піснею «1944». 

Досягнення науки: В Україні винайшли перший автомобіль на повітрі, 

створили сучасний літак АН-178, п’ятисекційний сучасний трамвай марки 

«Електрон», створили рукавичку EnableTalk для перекладу мови жестів, 

двоколісний електромобіль, скло, яке накопичує енергію сонця, екологічні 

батарейки, прилад «Біопромінь», що дозволяє робити безкровний аналіз 

крові, пристрій для пересадки шкіри – електродерматом, розвивається IT-

сфера тощо. 

12 липня 2016 року в Україні вперше провели операцію з імплантації 

штучного серця. Вдалу операцію для пацієнта з Харкова здійснила команда 

Інституту серця МОЗ України під керівництвом директора Інституту Бориса 

Тодурова та спільно з професором з Німеччини Крістофом Шмідтом. 

 



Важливі спортивні події: у 1995 році – жіноча збірна України з баскетболу 

виграла чемпіонат Європи; У 2004 році Ірина Мерлені стала першою жінкою 

в світі, яка здобула золоту олімпійську медаль в боротьбі. У 2006 році збірна 

України з футболу вперше пробилася до фінальної частини чемпіонату світу і 

одразу увійшла до вісімки кращих команд планети. У 2008 році брати Віталій 

і Володимир Клички водночас стали чемпіонами світу з професійного боксу 

за різними версіями. У 2009 р донецький «Шахтар» виграв футбольний 

Кубок УЄФА. У 2012 році Україна разом з Польщею були господарями 

футбольного чемпіонату Європи. 

Долаючи всі труднощі, Україна продовжує боротися за свою Незалежність. І 

обов’язково переможе, позбудеться російського впливу, бо Україна має бути. 

І не лише у формі чудових вишиванок та пісень, але й розвиненої економіки з 

потужним середнім класом, самодостатньої і адекватної української влади, 

активного і свідомого громадянського суспільства. Читайте більше  

 


