
День незалежності – день, у якому щорічно зустрічаються Минуле і Майбуття 
України. Минуле має вселяти мудрість. Майбуття повинно виховувати в нас 
відповідальність за прийняття рішень. 

Ця знаменна дата навіки увійшла в історію держави золотою сторінкою її біографії,
започаткувала нову епоху в житті нашого народу, законодавчо закріпила його вікові 
демократичні прагнення до національного відродження, духовної свободи, 
економічного зростання, культурного піднесення. 

З історії свята

Вперше День незалежності України був відзначений 16 липня 1991 року в пам’ять 
про те, що рік тому 16 липня 1990 року Верховна рада УРСР прийняла 
«Декларацію про державний суверенітет України». Також 16 липня 1990 року 
Верховна рада УРСР прийняла постанову «Про День проголошення незалежності 
України». Згодом, 18 червня 1991 року, були внесені відповідні зміни до статті 73 
Кодексу законів про працю Української РСР, унаслідок чого в переліку святкових 
днів з’явився запис: «16 липня — День незалежності України».

Вперше День незалежності України був відзначений 16 липня 1991 року відповідно
до  Постанови  Верховної  Ради  УРСР  «Про  День  проголошення  незалежності
України», підписаної на честь прийняття «Декларації про державний суверенітет
України» 16 липня 1990 року.

24 серпня 1991 року Верховна Рада Української РСР ухвалила «Акт проголошення 
незалежності України», який 1 грудня 1991 року підтвердив народ на 
Всеукраїнському референдумі, виникла потреба змінити дату святкування Дня 
незалежності України. Тож 20 лютого 1992 року Верховна Рада незалежної  України
ухвалила постанову «Про День незалежності України» , яка, враховуючи 
«історичну вагомість прийняття Акта проголошення незалежності України 24 
серпня 1991 року», визначила 24 серпня Днем незалежності України як щорічне 
державне загальнонародне свято України.

В цьому величному святі переплелися мрії багатьох поколінь українців про свободу
і незалежність, їхнє прагнення вільно жити, бути господарем у власній, суверенній 
державі. Цей день передає дух патріотизму та гордості за свою націю, яка, 
пройшовши випробування, створила свою незалежну державу, знаменуючи єдність,
міцність волі і духу українського народу в усіх куточках нашої країни. 

Від щірого серця вітаємо вас з головним державним святом – Днем Незалежності
України!

Тож нехай це свято буде могутнім стимулом для натхненої, щоденної праці заради
злагоди нашого народу, реалізації його потенціалу, а наші добрі справи примножать

славу рідного краю!

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2143-12

