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ШАНОВНІ ДЕСНЯНЦІ!
Пропонуємо
вашій
увазі
пам’ятку
присвячену
історії
Кубанської України, на честь якої
перейменована вулиця Маршала
Жукова (2018).
Нову
назву
обрано
для
відновлення історичної пам’яті про
козаче державне утворення на Кубані.

Прапор і герб Кубанської Народної Республіки

Кубанська Народна Республіка
була утворена в січні 1918 року, у
лютому проголосила незалежність.
Вона проіснувала до березня 1920
року.
У січні 1918 року у Кубанській
Народній
Республіці
ухвалили
резолюцію про прилучення Кубані на
федеративних
засадах
до
Української Народної Республіки.

Історія української Кубані
веде свій початок від 1792 року, коли
почалося переселення українців на
Кубань.
Першими були запорожці, які
відтворили своє військо, але вже як
Військо Чорноморське.
Вони змогли адаптувати до
нових
умов
звичну
систему
організації і утримувати у тяжкій
боротьбі з імперською адміністрацією
свою автономію.
На початку ХХ сторіччя на
Кубані українці складали переважну
більшість населення.
"Ми козаки і наша мати
Кубанська Україна!" – це була
провідна думка мешканців Кубані”.
Після повалення царату в 1917
році нащадки запорожців поставили
питання
про
власні
державні
утворення як федеративні об'єднання
в новій Російській федеративній
республіці, або як нова держава
“Козакія”.

Утворилася
Кубанська
Україна,
Кубанська
Народна
Республіка,
потім
Самостійна
Кубанська Народна Республіка
(16 лютого 1918-1920) – козаче
державне утворення на Кубані, яке
проіснувало 1 рік і 9 місяців.
За
першою
конституцією
Кубанської Народної Республіки
був проголошений її склад із
Кубанської області, Чорноморщини
(Чорноморської
губернії),
Ставропольщини (Ставропольської
губернії), Терщини (Терської області).
Більшовикам
було
чого
боятися. Протягом 1918–1920 років
спроб злуки Кубані з Україною
відбулося декілька, але жодна з них
так і не була успішною.
17
березня
1920
року
Кубанська Республіка припинила
існування.

