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П’ятеро народних депутатів Ук-
раїни — «свободівці» Андрій 
Іллєнко, Юрій Левченко, Олег 
Осуховський, Михайло Головко 
та Олександр Марченко — вне-
сли на розгляд Верховної Ради 
проект постанови № 9192, де 
пропонують перенести дату 
святкування Дня Незалеж-
ності з 24 серпня на 22 січня. 
Документом, який опубліко-
ваний на сайті парламенту, 
передбачається внести зміни 
до Кодексу законів про працю 
України та щорічно відзначати 
22 січня як державне свято. 
Водночас 24 серпня 1991 року 
депутати пропонують вважати 
Днем відновлення Незалеж-
ності України та залишити його 
«червоною» датою в календарі 
державних свят.

Універсал без затвердження 
не має юридичного статусу
 Як зазначено в поясню-
вальній записці проекту, «за-
для відновлення історичної 
справедливості, повернен-
ня правонаступності державо-
творення української нації 
необхідно визнати спадкоєм-
ність сучасної держави Ук-
раїна від Української Народ-
ної Республіки. Першим ета-
пом цього шляху і стане пере-
несення Дня незалежності на 
22 січня». Таким чином депу-
тати пропонують вести відлік 
незалежності Української де-
ржави з 22 січня 1918 року, з 
дня проголошення IV Універ-
салу Центральної Ради УНР, 
«яким відновлено національ-
ну державність». 
 «У період радянсько-мос-
ковської окупації продовжу-
вав діяти уряд УНР у вигнан-
ні. Також протягом ХХ століт-
тя робилися спроби відновити 
українську державність у 1938 
році (в формі Карпатської Ук-
раїни) та у 1941 році (у формі 
відновлення Української Де-
ржави). Спадкоємцем усіх де-
ржавних утворень виступає 
сучасна Україна, що було ви-
знано передачею повноважень 
останнім легітимним главою 
уряду у вигнанні УНР Мико-
лою Плав’юком Президенту 
України Леоніду Кравчуку», 
— зазначають автори проекту 
постанови.
 На ідею народних депутатів 
відреагував у своєму пості на 
«Фейсбуці» відомий історик 

Павло Гай-Нижник. Він при-
пускає, що автори постанови 
не читали того Універсалу, на 
який спираються у своїй про-
позиції. «Українська Народна 
Республіка була проголошена 
не IV-м, а ІІІ-м Універсалом 7 
(20) листопада 1917 року, — 
наголошує історик. — За ним 
територією УНР вважалися 
(йдеться про колишні губер-
нії Російської імперії): Київ-
щина, Поділля, Волинь, Чер-
нігівщина, Полтавщина, Хар-
ківщина, Катеринославщина, 
Херсонщина, Таврія (без Кри-
му!). Тобто і без Донбасу, і без 
Буковини, і без Галичини, і без 
Закарпаття тощо».
 «Більше того, а якого чис-
ла і ким було прийнято IV-й 
Універсал? Його було прийня-
то в ніч з 11 на 12 січня 1918 
року, але датовано 9-м січням 
того ж року! — зазначає Пав-
ло Гай-Нижник. — Як так? 
А так: УНР де-юре ще не пе-
рейшла на новий стиль кален-
даря, тож де-юре дата 22 січ-
ня не є навіть зазначеною на 
цьо му Універсалі. Що ж, коли 
взяти й новий стиль, то на-

справді його текст остаточно 
було вироблено в ніч на 25 січ-
ня за нашим стилем, а нотова-
но заднім числом 22 січня н.с. 
(тобто 9 січня). Причина поля-
гала у перемовинах у Бересті й 
у потребі укладання Мирового 
договору з Центральними де-
ржавами... Хто ж його тоді ух-
валив? Не Центральна Рада, а 
Мала Рада!»
 Історик акцентує на ще од-
ному нюансі: державна неза-
лежність УНР проголошувала-
ся, але тимчасово і з проекцією 
на майбутній «федеративний 
зв’язок» iз Росією! І наводить 
цитату з Універсалу: «Ми на-
казуємо всім громадянам на-
шим проводити вибори до них 
як найпильніше, вжити всіх 
засобів, щоб підрахунок го-
лосів [було] закінчено якнай-
скорше, щоб за кілька тижнів 
зібрались всі наші Установчі 
збори — найвищий господар і 
впорядник землі нашої і закрі-
пили свободу, лад і добробут 
Конституції нашої незалежної 
Української Народної Респуб-
ліки на добро всього трудящо-
го народу її тепер і на будуче 

сьому ж найвищому нашому 
органові належатиме рішити 
про федеративний зв’язок iз 
народними республіками був-
шої Російської держави». 
 «А ви не замислювали-
ся над тим, а який державно-
правовий та юридичний статус 
Універсалів? — риторично за-
питує історик. — Ніякий!
 Тож IV Універсал як Акт 
про незалежність (як і Конс-
титуція УНР) де-юре мав би 
бути затверджений або не за-
тверджений Установчими збо-
рами. А вони так і не відбули-
ся! Директорія УНР, яка че-
рез збройний переворот пова-
лила Гетьманат, не зібрала ані 
Центральну Раду, ані Установ-
чі збори. Трудовий конгрес виз-
нав незалежність та Акт Злу-
ки, але національною Консти-
туантою не був! Голова уряду 
УНР не вважався головою де-
ржави, а «президент УНР в ек-
зилі» не є державною посадою, 
а очільником одного з таборів 
української політичної емігра-
ції. Тож апеляція на легитим-
ність Плав’юка  є доволі сум-
нівною з багатьох точок зору». 

Як відновлення 
проголошенням стало... 
 При цьому 24 серпня 1991 
року, наголошує пан Гай-Ниж-
ник, дійсно відбулося віднов-
лення державної незалежності 
України. «Тож таку поправ-
ку варто прийняти (власне, так 
мало би бути занотовано ще у 
день прийняття Акта про Де-
ржавну незалежність, — наго-
лошує історик. — Відповідно, в 
усіх належних державно-право-
вих і конституційних актах має 
бути зазначено, що новітня де-
ржава Україна є спадкоємни-
цею і правонаступницею всіх 
слов’янських і русько-українсь-
ких державних (і напівдержав-
них) утворень, що існували на 
її теперішніх теренах від давніх 
і до новітніх часів, зокрема, де-
ржавно-племенних союзів Ан-
тів і Склавінів, усіх східних 
слов’ян (як варіант), Русі, Гали-
цько-Волинської держави, ко-
зацько-гетьманської держави, 
Великого князівства Руського, 
УНР, УД (1918), ЗУНР, Кар-
патської України, УД (1941), 
УРСР... Тож, з огляду на вище-
наведене, я проти запроваджен-
ня двох днів незалежності, бо в 
сьогоднішньої України, у су-
часних українців він настав у 
1991 році, i тоді ж було віднов-
лено Українську Державність 
з довічних давен (а не лише від 
1918-го року)!». 
 Власне, у «чорновому» 
варіанті Акта проголошення 
Незалежності України, автором 
якого є Левко Лук’яненко, дій-
сно спочатку йшлося про від-
новлення незалежності. Згодом 
політик неодноразово згадував, 
що, готуючи текст документа, 
намагався уникати фраз, які 
б викликали суперечки під час 
обговорення. Адже в 1991 році 
в парламенті було багато ко-
муністів, які могли б загальму-
вати державотворчий процес. «У 
залі засідань відбулося коротке 
обговорення написаного мною 
Акта. Коли прочитав «віднов-
лення Української держави», 
хтось запитав: «А яку держав-
ність відновлюємо?» Остання 
державність в Україні була про-
голошена за Петлюри. Петлю-
ру сприймали як ворога народу, 
це могло викликати дискусії, — 
згадував в одному зі своїх остан-
ніх інтерв’ю Левко Лук’яненко. 
— Отже, таке формулювання не 
годилося. Тому викреслив «від-
новлення», а записав «проголо-
шення». ■

A global company with an 
emphasis on social good seeks 
highly innovative and motivated 
Scientists and Engineers in R & 
D, Basic Science, and Engineering 
to join a multidisciplinary team 
in the following disciplines: 
Chemistry, Physics, Software, 
Electrical, and Mechanical 
Engineering. Positions may 
include travel.

 * Give us examples of 
your past and present work — 
inventions, design apparatus and 
engineering prototypes; hands-on 
experience in computer modelling 
and laboratory experiments are 
valued. 
 * Apply to careers@ideation.
com and include a cover letter 
(with contact information such 
as phone number) and resume’ in 

English and state which position 
you are applying for. We will be 
interviewing in Kyiv November 
4th to 9th. 

Engineer (Chemical and 
Physics) — Role and 
Requirements:
 * Mainly review and prepare 
test results and reports generated 
in laboratory
 * Work with scientists 
and researchers in pertinent 
engineering development, 
R&D, and laboratory work 
with emphasis in new energy 
such as hydrogen and fuel cell 
development
 * Provide technical advice / 
response to internal and external 
parties
 * Ensure compliance with 
international standards and 

regulatory requirements
* MS/PhD in Physics, Chemical, 
Materials, Electrical, or 
Mechanical engineering or 
equivalent training
 * 3  years’ relevant experience 
in pertinent engineering 
development, R&D, and laboratory 
work with emphasis in hydrogen 
generating equipment and fuel 
cell development; in new energy or 
battery operation and diagnostics 
is an advantage; understanding of 
electrochemistry and PEM fuel 
cells 
 * Strong modeling and 
experimental skills for applying 
and developing electrochemical 
engineering models; hands-on, 
independent, self-motivated 
contributor, strong problem-
solving skills
 * Good experimentalist with 

judgment on design and data 
analyses
 * Strong communication and 
customer service skills; Mature, 
proactive, and presentable
 * Be analytical, detail-oriented 
with excellent troubleshooting 
and problem solving skills
 * Proficiency in MS office, 
Labview, Solid works, Comsol 
and other equivalent software
* Good command of both written 
and spoken English 

Software/Electrical Engineer — 
Role and Requirements
 * Partner with business 
users, IT groups and vendors to 
implement Fuel Cell Systems for 
Electrical Vehicles and Power 
Facilities 
 * Work with business users 
to generate analytic model 
and simulations, prepare 
specifications and resolve any 
requirement & technical issue.
 * Work with architecture 
/ infrastructure team to 
perform technical design and 
lab experiment for Automotive 

Battery systems integration
 * Prepare and review 
design and implementation 
documents according to Software 
Development Life Cycle to ensure 
business, technical and operational 
requirements are met.
 * Degree or above in Electrical 
and Electronics Engineering or 
Computer Science/Engineering 
or equivalent
 * 3+ years’ experience in 
electronics/manufacturing 
industry; Experience in power 
and energy storage systems to 
define optimal system solution for 
a particular vehicle architecture 
* Additional skills of use in the 
laboratory include Labview and 
PLC programming, and experience 
with electromechanical actuation 
(valves, mass flow controllers, 
stepper motors, etc.)
 * Sound knowledge of 
International product safety 
requirements
 * Excellent communication, 
coordination and time 
management skills; Fluent in 
English

ENGINEERS SOUGHT FOR WORK IN KYIV 
(some overseas positions may also be available)
Шукаємо ІНЖЕНЕРІВ ДЛЯ РОБОТИ В КИЄВІ

ОГОЛОШЕННЯ■

ПИТАННЯ

Дата спотикання 
Чи варто переносити День Незалежності з 24 серпня на 22 січня?

■

Для сучасних українців незалежність настала 24 серпня 1991 року.
Фото з сайта telegraf.com.ua.
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