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21 kwietnia 1920 r., Warszawa 

Ukraiński tekst układu pomiędzy rządem Rzeczypospolitej 
Polskiej a rządem Ukraińskiej Republiki Ludowej

ПОЛІТИЧНА КОНВЕНЦІЯ МІЖ ПОЛЬЩЕЮ І УКРАЇНОЮ

Уряд Української з одного боку і Уряд Речі Посполитої Польської з боку 
другого – в глибокому пересвідченню, що кожний народ посідає природжене 
право на самоопреділення та окреслення своїх стосунків з сусідами і однаково 
виходячи з бажання уґрунтувати підстави для згодного і приязного співжит-
тя на добро і розвиток обох народів, погодились на слідуючі постанови:

1.
Визнаючи право України на незалежне державне існування на території 

в межах на північ, схід і південь, як ці межі будуть опреділені договорами 
Української Народної Республіки з її пограничними, з тих сторін сусідами, 
Річ Посполита Польська визнає Директорію Незалежної Української Народ-
ної Республіки на чолі з Головним Отаманом п. Симоном Петлюрою за Вер-
ховну Владу Української Народної Республіки.

2.
Кордон між Українською Народною Республікою і Річчю Посполитою 

Польською встановлюється слідуючий на північ від річки Дністра вздовж 
річки Збруча, а далі вздовж б. кордону між Австро-Венгрією та Росією до Ви-
шегрудка, а від Вишегрудка на північ через узгір’я Кременецькі, далі по лінії 
на схід від Здолбунова, потім вздовж східного адміністраційного кордону 
Рівненського повіту, далі на північ вздовж кордону адміністраційного був-
шої губернії Мінської, до схрещення його р. Прип’яттю, а потім Прип’яттю 
до її устя.

Щодо повітів Рівненського, Дубенського і частини Кременецького, які за-
раз відходять до Речі Посполитої Польської, то пізніше має наступити стис-
ліше порозуміння.

Докладне окреслення кордонної лінії повинно бути переведено спеці-
альною українсько-польською комісією, складеною з відповідних фахівців.

3.
Уряд польський признає Україні територію на схід від кордону, зазна-

ченого в арт. 2. цієї умови, до кордонів Польщі з 1772-го року (передрозбо-
рових), які Польща вже посідає або набуде від Росії шляхом збройним чи 
дипломатичним.

4.
Польський Уряд зобов’язується не заключати жодних міжнародних 

умов, направлених супроти України; до того ж самого зобов’язується Уряд 
Української Народної Республіки супроти Речі Посполитої Польської. 
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5.
Права національно-культурні, які Уряд Української Народної Республі-

ки забезпечить громадянам польської національности на території Україн-
ської Народної Республіки, будуть в неменшій мірі забезпечені громадянам 
національности української в межах Речі Посполитої Польської і на відво-
рот.

6.
Заключаються спеціальні економічно-торговельні умови між Україн-

ською Народною Республікою і Річчю Посполитою Польською. Аграрна 
справа на Україні буде розв’язана конституантою. До часу скликання кон-
ституанти юридичне становище землевласників польської національнос-
ти на Україні – опреділюється згодою між Річчю Польською Посполитою 
і Українською Народною Республікою.

7.
Заключається Військову Конвенцію, що ста[но]вить інтегральні части-

ни цієї умови.
8.

Умова ця зістається таємною. Вона не може бути передана третій сто-
роні чи бути опублікованою нею в цілости чи по части инакше як тільки 
на... за взаємною згодою обох контрактуючих сторін, за винятком артику-
лу 1., який буде оголошено по підписанню цієї умови.

9.
Умова ця вступає в силу негайно по підписанню її контрактуючими сто-

ронами.
Підписано в Варшаві квітня 21-го 1920 року в двох примірниках, уложен 

один в мові українській і один в мові польській з застереженням, що в разі 
сумніву, текст польський буде вважатися за міродайний.
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