ПРЕС-РЕЛІЗ
Державний архів Чернівецької області
Виставка до 100 річчя
від створення
Української Народної Республіки
30 жовтня 2017 р. в приміщенні Державного архіву Чернівецької
області (м. Чернівці, пров. Текстильників, 1) відкрито документальну
виставку до 100 річчя від створення Української Народної Республіки.
Виставку підготовлено на виконання Указу Президента України від 22 січня
2016 року № 17/2016 «Про заходи з відзначення 100-річчя подій Української
революції 1917 – 1921 років».
На виставці будуть експонуватися документи архівних фондів
Секретаріату міністерства внутрішніх справ Буковини, Префектури
Чернівецького повіту про відгомін подій Української революції на Буковині.
Серед документів виставки – Проект Конституції Української Народної
Республіки, Закони про тимчасовий державний устрій України з фондів
ЦДАВО
України,
фотодокументи
з
фондів
ЦДКФА
України
ім. Г.С. Пшеничного.
Довідка:
Українська Народна Республіка (УНР) - українська держава зі
столицею в Києві, яка в 1917 – 1920 рр. контролювала території центральної,
східної та південної України. Постала на місці південно-західних губерній
Російської імперії, населених переважно українцями. До квітня 1918 року
очолювалася Центральною Радою УНР на чолі з Михайлом Грушевським
після грудня 1918 року – Директорією УНР, яка усунула від влади Павла
Скоропадського – гетьмана Української держави.
Проголошена 7 листопада 1917 року, після більшовицького жовтневого
перевороту як автономна республіка у складі Російської республіки 22 січня
1918 року, після українсько-радянської війни, проголошена незалежною
державою. Встановила дипломатичні стосунки більше, ніж з 20 країнами
світу. До березня 1918 року користувалася міжнародною підтримкою
Німецької та Австро-Угорської імперій. Після поразки останніх в Першій
світовій війні залишилась без їх підтримки.
У квітні 1918 року серед керівників Німецької імперії здобуває
популярність Павло Скоропадський. 29 квітня 1918 року було здійснено
державний переворот, наслідком якого був прихід Скоропадського до влади і
встановлення Української Держави замість УНР.
14 грудня 1918 року внаслідок антигетьманського повстання
Директорією було відновлено УНР.
22 січня 1919 року УНР об'єдналася з Західноукраїнською Народною
Республікою. Також УНР мала намір об'єднатись з Українською
Далекосхідною Республікою та Кубанською Народною Республікою.

1921
року
територія
республіки
була
анексована
за
результатами Ризького договору між Польщею з одного боку, та Радянською
Росією і також, формально, її маріонеткою УСРР з другого.
Протягом 12 листопада 1920 – 22 серпня 1992 року Уряд республіки
перебував у вигнанні, а потім передав свої повноваження уряду незалежної
України.
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