П Р О Б Н Е
ТЕСТУВАННЯ
З І Г З А Г

ТЕСТ З ІСТОРІЇ УКРАЇНИ
Час виконання – 150 хвилин
Тест складається з 60 завдань різних форм. Відповіді на завдання Ви маєте позначити в
бланку А.

1.
2.
3.
4.

1.
2.
3.
4.

5.

6.

Інструкція щодо роботи в тестовому зошиті
Правила виконання завдань зазначені перед кожною новою формою завдань.
Відповідайте тільки після того, як Ви уважно прочитали та зрозуміли завдання.
У разі необхідності використовуйте як чернетку вільні від тексту місця в зошиті.
Намагайтеся виконати всі завдання.
Інструкція щодо заповнення бланка відповідей А
До бланка А записуйте лише правильні, на Вашу думку, відповіді.
Відповіді вписуйте чітко, згідно з вимогами інструкції до кожної форми завдань.
Неправильно позначені, підчищені відповіді в бланку А вважатимуться помилкою.
Якщо Ви позначили відповідь 1 – 28, 31 – 58, неправильно, можете виправити її,
замалювавши попередню позначку та поставивши нову, як показано на зразку:
А Б В Г

Якщо Ви записали відповідь до котрогось із завдань 29, 30, 59, 60 неправильно, то
можете виправити її, записавши новий варіант відповіді в спеціально відведеному місці
бланка А.
Ваш результат залежатиме від загальної кількості правильних відповідей, зазначених у
бланку А.

Подбай про знання сьогодні!
Товариство з обмеженою відповідальністю «РЕПЕТИТОРСЬКА ГРУПА ЗІГЗАГ»
2016 р.
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ЧАСТИНА 1
«Історія України ХХ – початку ХХІ ст.»
Запитання 1-23 мають по чотири варіанти відповіді, серед яких лише ОДИН
ПРАВИЛЬНИЙ. Виберіть правильний, на Вашу думку, варіант відповіді, позначте
його в бланку А згідно з інструкцією. Не робіть інших позначок у бланку А, тому що
вони будуть реєструватися як ПОМИЛКИ!
Будьте особливо уважні, заповнюючи бланк А!
Не погіршуйте власноручно свого результату неправильною формою запису відповідей

1.

Коли було засновано РУП ?
А 1890
Б 1900
В 1905
Г 1917

2.

Вкажіть правильне судження.
Аграрна реформа Петра Столипіна передбачала:
І Здобуття селянами права особистої свободи, позбавлення залежності від
поміщика.
ІІ Руйнування селянської громади. Дозвіл селянину отримати землю у приватну
власність (хутір чи відруб).
А обидва варіанти правильні
Б тільки 1-й варіант правильний
В тільки 2-й варіант правильний
Г обидва варіанти неправильні

3.

У ході Першої світової війни Товариство українських поступовців закликало
українців…
А
підтримати Троїстий союз, «...бо ідучи війною, Росія грозить загином
українському життю, яке знайшло охорону в австрійській державі»
Б бути нейтральними, тому що жодна з воюючих сторін «...не може викликати
співчуття ні цілями, ні способами боротьби»
В
виступити проти Антанти й Троїстого союзу, щоб вибороти «...єдину,
самостійну Україну від Карпатів аж по Кавказ»
Г підтримати Антанту й чесно, «...не піддаючись на провокації, виконати свій
обов’язок громадян Росії до кінця»

4.

Який документ обмежував Україну
територією, що зображена на карті?
А Тимчасова інструкція
Генеральному Секретаріатові
Тимчасового уряду в Україні
Б III-й Універсал Центральної Ради
В Брестський договір
Г Грамота до всього українського
народу
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5.

За якої влади на Україні було видано документ, уривок з якого приведено:
«…Права приватної власності як фундаменту культури і цивілізації –
відбудовуються у повній мірі… Поруч з цим буде вжито заходів з відчуження
земель по дійсній їх вартості від великих власників для наділення земельними
ділянками малоземельних хліборобів»?
А Центральної Ради
Б Гетьманату
В Директорії
Г радянської влади

6.

Хто очолив Другий зимовий похід армії УНР?
А Ю. Тютюнник
Б М. Григор’єв
В М. Омелянович-Павленко
Г Н. Махно

7.

Імена О. Шумського і М. Скрипника пов’язані з
А коренізацією
Б пацифікацією
В колективізацією
Г індустріалізацією

8.

Який захід не передбачався непом, із перерахованих нижче?
А заміна продрозкладки продподатком
Б заміна грошової оплати праці на натуральну
В запровадження часткової приватизації дрібних та середніх підприємств
Г відміна головних комітетів

9.

Успіхи, в якій політиці держави ілюструє
даний плакат?
А колективізації
Б індустріалізації
В українізації
Г демократизації

10.

Яким роком датується польська урядова політика, спрямована на утихомирення,
замирення локалізованих національних меншин?
А 1928 р.
Б 1929 р.
В 1930 р.
Г 1932-1933 рр.

11.

Як називають компанію експропріації селянських господарств, здійснювану в
СРСР у 1930-х рр., що була складовою примусової колективізації?
А геноцид
Б репресії
В розкуркулення
Г Стахановський рух
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12.

Укажіть назву документа, підписаного 1939 року, яким розмежувалися сфери
інтересів сторін.
А Акт проголошення відновлення Української держави
Б Акт про капітуляцію Німеччини
В Пакт про ненапад між СРСР та Німеччиною
Г Таємний додатковий протокол до пакту про ненапад

13.

Як уряд нацистської Німеччини відреагував на проголошення 30 червня 1941 р.
Акта про відновлення Української держави?
А схвально, адже українці вважалися союзниками рейху у війні проти СРСР
Б нейтрально, не бажаючи йти на конфлікт з українцями в ході війни проти СРСР
В негативно, заарештувавши й відправивши до концтаборів ініціаторів акції
Г байдуже, оскільки існувало переконання, що українці нездатні розбудувати
державу

14.

Позначте назву населеного пункту, який був першим визволений на території
України від нацистської окупації 18 грудня 1942 р.
А с. Півнівка на Ворошиловградщині
Б с. Лавочне Львівської області
В м. Ужгород
Г м. Харків

15.

У якому році Українська РСР стала членом Організації Об’єднаних Націй?
А 1944 р.
Б 1945 р.
В 1949 р.
Г 1954 р.

16.

Із приєднанням, якої території завершилося формування сучасної території
України?
А Східної Галичини і Західної Волині
Б Північної Буковини
В Криму
Г Закарпаття

17.

На якому з’їзді КПРС була зачитана доповідь «Про культ особи та його наслідки»?
А ХХ
Б ХХІ
В ХХІІ
Г ХХІІІ

18.

На якій з цих фотографій зображено В. Стуса?
А
Б
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19.

За часів якого радянського лідера можна було придбати
подібні поштові марки?
А Л. Брежнєва
Б Ю. Андропова
В К. Черненка
Г М. Горбачова

20.

Яке головне завдання було покладено в основу стратегічного курсу М. Горбачова
на квітневому пленумі ЦК КПРС 1985 р.?
А реформування комуністичної партії
Б прискорення соціально-економічного розвитку
В побудова гуманного демократичного соціалізму
Г гласність

21.

Коли відбулися перші в історії незалежної України президентські вибори?
А у березні 1991 р.
Б у серпні 1991 р.
В у вересні 1991 р.
Г у грудні 1991 р.

22.

За часів якого Президента було прийнято Конституцію України?
А Л. Кравчук
Б Л. Кучма
В В. Ющенко
Г В. Янукович

23.

В якому році відбулося підписання Україною Угоди про асоціацію з Європейським
Союзом?
А 2010 р.
Б 2011 р.
В 2014 р.
Г 2015 р.
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У завданнях 24─26 до кожного з чотирьох рядків інформації, позначених цифрами,
виберіть ОДИН ПРАВИЛЬНИЙ, на Вашу думку, варіант, позначений буквою.
Поставте позначки в таблицях відповідей до завдань у бланку А на перетині
відповідних рядків (цифри) і колонок (букви). Не робіть інших позначок у бланку А,
тому що вони будуть реєструватися як ПОМИЛКИ!
Будьте особливо уважні, заповнюючи бланк А!
Не погіршуйте власноручно свого результату неправильною формою запису відповідей

24. Установіть відповідність між уривками з документів та їх назвами.
1 ІІ Універсал Центральної Ради
А
«Управління
Україною
буде
провадитися
через
посередництво
призначеного мною Кабінету Міністрів…
Центральна і Мала Рада… з нинішнього
дня розпускаються…»
2 Грамота до всього українського
Б «Віднині Україна стає Українською
народу
Народною Республікою. Не відділяючись
від республіки Російської і зберігаючи
єдність ії, ми твердо станемо на нашій
землі…»
3 Акт Злуки
В «Хай буде Україна вільною. Не
одділяючись від всієї Росії, не розриваючи
з державою російською, хай народ
український на своїй землі має право сам
порядкувати своїм життям…»
4 ІІІ Універсал Центральної Ради
Г «Віднині на всіх українських землях,
розділених віками, Галичині, Буковині,
Закарпатській Русі й Наддніпрянщині
буде єдина велика Україна»
Д «Що торкається комплектування
А Б В Г Д
українських військових частин, то для
1
цього Центральна рада матиме своїх
2
представників при кабінеті військового
3
міністра, при Генеральному штабі і при
4
Верховному головнокомандуючому…»
25. Установіть відповідність між періодами в історії України та поняттями й термінами,
які їх характеризують.
1 Українська революція
А П’ятирічка, колективізація, «закон про
(1917 – 1918 рр.)
п’ять колосків»
2 Україна в боротьбі за
Б Конституція УНР, Українська Держава,
збереження державної
Директорія, Акт Злуки, продрозкладка,
незалежності (1918 – 1921 рр.)
«воєнний комунізм»
3 Україна в роки непу
В Асиміляція, осадники, пацифікація,
(1921 – 1928 рр.)
інтегральний націоналізм.
4 Радянська модернізація України Г УЦР, Універсал, УНР, радянська влада,
(1929 – 1938 рр.)
українізація армії
Д Продподаток, трест, договірна федерація,
А Б В Г Д
Конституція УСРР, коренізація.
1
2
3
4
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26. Установіть відповідність між періодами в історії України та поняттями й термінами,
які їх характеризують
1 Доба «відлиги» (1956 – 1964 рр.)
А самвидав, дефіцит, номенклатура
2 Україна в період загострення кризи
Б ждановщина, лисенківщина,
радянської системи (1965–1985 рр.)
депортація
3 Україна в роки перебудови
В дисидентство, лібералізація,
(1985 – 1991 рр.)
раднаргоспи
4 Україна в умовах незалежності
Г касетний скандал, конституційна
(1991 – …)
реформа, євроінтеграція
Д гласність, плюралізм, суверенітет
А Б В Г Д
1
2
3
4
У завданнях 27, 28 розташуйте події в хронологічній послідовності. Поставте
позначки в таблицях відповідей до завдань у бланку А на перетині відповідних рядків
(цифри) і колонок (букви). Цифрі 1 має відповідати вибрана Вами перша подія,
цифрі 2 – друга, цифрі 3 – третя, цифрі 4 – четверта. Не робіть інших позначок у
бланку А, тому що вони будуть реєструватися як ПОМИЛКИ!
Будьте особливо уважні, заповнюючи бланк А!
Не погіршуйте власноручно свого результату неправильною формою запису відповідей

27. Розташуйте події в хронологічній послідовності
А заміна продрозкладки продподатком
Б схвалення першого п’ятирічного плану
В початок проведення політики коренізації
Г прийняття «закону про п'ять колосків»
28. Розташуйте події в хронологічній послідовності
А вибух на Чорнобильській АЕС
Б утворення Української робітничо-селянської спілки
В ХХ з’їзд КПРС
Г усунення М. Хрущова з усіх керівних посад

А Б В Г
1
2
3
4
А Б В Г
1
2
3
4

Завдання 29, 30 мають по сім варіантів відповідей, серед яких лише ТРИ
ПРАВИЛЬНІ. Виберіть цифри, що позначають правильні, на Вашу думку, відповіді
та запишіть їх у бланку А згідно з інструкцією. Не робіть інших позначок у бланку А,
тому що вони будуть реєструватися як ПОМИЛКИ!
Будьте особливо уважні, заповнюючи бланк А!
Не погіршуйте власноручно свого результату неправильною формою запису відповідей

29. Позначте твердження, що характеризують період «відлиги»:
1 сподівання на «потепління», поліпшення атмосфери в
суспільстві
2 відхід від методів сталінського керівництва державою
3 визнання сталінським оточенням своїх помилок
4 лібералізація суспільного та культурного життя
5 застій у розвитку літератури і мистецтва
6 обмеження впливу комуністичної ідеології на суспільство
7 проведення політики «гласності»
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30. Хто був фундатором українського поетичного кіно в другій
половині 1960-1970 рр.?
1 М. Вінграновський
2 В. Івасюк
3 Ю. Іллєнко
4 Л. Костенко
5 І. Миколайчук
6 С. Параджанов
7 П. Тичина

ЧАСТИНА 2
«Історія України від найдавніших часів до кінця ХІХ ст.»
Запитання 31-53 мають по чотири варіанти відповіді, серед яких лише ОДИН
ПРАВИЛЬНИЙ. Виберіть правильний, на Вашу думку, варіант відповіді, позначте
його в бланку А згідно з інструкцією. Не робіть інших позначок у бланку А, тому що
вони будуть реєструватися як ПОМИЛКИ!
Будьте особливо уважні, заповнюючи бланк А!
Не погіршуйте власноручно свого результату неправильною формою запису відповідей

31.

В печері Кіїк-Коба в Криму були знайдені рештки:
А австралопітека
Б пітекантропа
В неандертальця
Г кроманьйонця

32.

У який із цих періодів на території України був приручений собака?
А пізній палеоліт
Б мезоліт
В неоліт
Г енеоліт

33.

Культурне надбання якого племені являють собою артефакти, зображені на цих
ілюстраціях?

А
Б
В
Г

трипільці
кіммерійці
скіфи
сармати
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34.

Якого року відбулася подія, про яку ідеться в уривку з історичного твору?
«Князь Олег зі своєю дружиною спустився на човнах по Дніпру до Києва і,
сховавши своїх воїнів, послав до тамтешніх князів Аскольда й Діра сказати, що
прибули новгородські купці. Коли Аскольд і Дір прийшли, Олег сказав їм: «Не князі
ви і не князівського роду, але я є князівського роду». Воїни вискочили й вбили
Аскольда й Діра, а Олег став княжити в Києві».
А 860 р.
Б 882 р.
В 907 р.
Г 912 р.

35.

Який собор зображено на цій фотографії?

А
Б
В
Г

Софійський у Києві
Спасо-Преображенський у Чернігові
Св. Пантелеймона у Галичі
Успенський у Почаєві

36.

Яка з категорій селян Київської Русі була особисто вільною і мала господарство?
А рядовичі
Б закупи
В холопи
Г смерди

37.

Про папську допомогу у боротьбі з якою державою йде мова у документі?
«У той же час прислав папа послів достойних, що принесли Данилові вінець, і
скіпетр, і корону, які означають королівський сан, кажучи: «Сину! Прийми од нас
вінець королівства»…Пізо, посол папський, прийшов, несучи вінець і обіцяючи: «Ти
матимеш поміч од нас»
А Литовською
Б Монгольською
В Польською
Г Тевтонською
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38.

У якому році відбулася описана подія?
«І коли вони, минувши Канів і Черкаси, дійшли до урочища Сині Води, то побачили
в полі велику татарську орду з трьома царками, поділену на три загони. Один загін
вів султан Кутлубах, другий очолював Качибей-Керей, а третім командував
султан Дімейтер…»
А у 1362 р.
Б у 1385 р.
В у 1449 р.
Г у 1489 р.

39.

Люблінська унія 1569 р. – це угода про:
А династичний шлюб литовського князя та польської королеви на умовах
прийняття Великим князівством Литовським католицизму
Б припинення існування Великого князівства Литовського шляхом його включення
до складу Польського королівства
В спільні воєнні дії військ Великого князівства Литовського та Польського
королівства проти Тевтонського ордену
Г об’єднання Великого князівства Литовського та Польського королівства в єдину
федеративну державу – Річ Посполиту

40.

Захоплені в полон татарами або турками мирні жителі (бранці) для використання
на важких роботах та продажу в рабство – це…
А яничар
Б ятаган
В ярлик
Г ясир

41.

Яка подія описана в уривку джерела?
«Згадані два єпископи прийшли в грецькому одягові, що його носять у їхніх країнах,
уклякнувши в просторі поміж лавами, вони за їхнім звичаєм поцілували землю, а
згодом те саме зробили посередині цього вільного простору, а третій раз перед
стопами папи і їх. Наприкінці, з пошаною поцілували; а перший з них, що називався
Іпатій, дав папі листи… Тоді…вчинили ісповідь віри, і то перший, який знав
латинську мову, відчитав її латиною, а другий, Кирило, що не знав латинської
мови, вчинив її по-грецьки чи руськи, а згодом прочитав її й по-латинськи».
А Підписання Люблінської унії
Б підписання Берестейської церковної унії
В відновлення православної ієрархії
Г підпорядкування Київської митрополії Московському патріархату

42.

Першим ректором слов’яно-греко-латинської школи в Острозі був
А Мелетій Смотрицький
Б Іов Борецький
В Герасим Смотрицький
Г Петро Могила

43.

Яка умова містилася як у Зборівському, так і в Білоцерківському мирних
договорах?
А Влада гетьмана поширювалася на Київське, Брацлавське та Чернігівське
воєводства
Б Влада гетьмана поширювалася лише на Київське воєводство
В Шляхта одержувала дозвіл повернутися до своїх маєтків
Г Козацький реєстр обмежувався 40 тис. осіб.
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44.

Які зміни в соціально-економічному житті українського суспільства відбулися
внаслідок Національно-визвольної війни середини XVII ст.?
А ліквідація панщини і кріпацтва та здобуття селянством особистої свободи
Б запровадження заборон на купівлю-продаж і дарування земельних маєтків
В відновлення та поширення фільваркової системи господарювання
Г стрімке зростання обсягів земельних володінь магнатів і шляхти

45.

Спираючись на підтримку якої держави, гетьман П. Дорошенко намагався
відновити єдину Українську козацьку державу?
А Московської держави
Б Речі Посполитої
В Османської імперії
Г Швеції

46.

На запропонованому малюнку зображено обкладинку
перевидання документа, прийнятого за часів гетьмана
А П. Дорошенка
Б І. Самойловича
В І. Мазепи
Г П. Орлика

47.

Який повстанський рух змальовано в цьому уривку з твору Т. Г. Шевченка?
«…Старшина перший
Та й син же штука!
Я вчора зустрівся з Залізняком;
таке розказує про його, що цур йому!
"Кошовим, – каже, – буде,
та й годі; а може, ще і гетьманом,
коли теє..."
Старшина другий
А Гонта нащо? а Залізняк? …»
А повстання С. Палія
Б Коліївщина
В рух опришків
Г повстання У. Кармалюка

48.

Програмний документ якого товариства, що існувало в першій половині ХІХ ст.,
характеризується в уривку: «Передбачалося створення демократичної федерації
рівноправних слов’янських республік, знищення самодержавства і скасування
кріпосного права та суспільних станів, рівноправність національних мов, культур
та освіти для всіх слов’янських народів»?
А Кирило-Мефодіївського товариства
Б Південного товариства
В Північного товариства
Г «Малоросійського таємного товариства»
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49.

Хто автор цієї картини?
А В. Тропінін
Б М. Самокиш
В С. Васильківський
Г І. Рєпін

50.

Яка суспільна верства відігравала провідну роль у поширенні української
національної ідеї у Східній Галичині та на Закарпатті?
А інтелігенція
Б греко-католицькі священики
В заможні селяни
Г дрібні підприємці

51.

Унаслідок якої події в Російській імперії українські селяни отримали громадянські
права?
А оприлюднення Валуєвського циркуляру 1863 р.
Б оприлюднення Емського указу 1876 р.
В підписання Олександром ІІ «Маніфесту…» від 19 лютого 1861 р.
Г підписання Миколою ІІ «Маніфесту…» від 17 жовтня 1905 р.

52.

В якому місті побудовано споруду, зображену на
фото?
А Київ
Б Одеса
В Львів
Г Вінниця

53. Хто зображений на портреті?
А Ю. Бачинський
Б Ю. Романчук
В І. Франко
Г В. Стефаник
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У завданнях 54─56 до кожного з чотирьох рядків інформації, позначених цифрами,
виберіть ОДИН ПРАВИЛЬНИЙ, на Вашу думку, варіант, позначений буквою.
Поставте позначки в таблицях відповідей до завдань у бланку А на перетині
відповідних рядків (цифри) і колонок (букви). Не робіть інших позначок у бланку А,
тому що вони будуть реєструватися як ПОМИЛКИ!
Будьте особливо уважні, заповнюючи бланк А!
Не погіршуйте власноручно свого результату неправильною формою запису відповідей

54. Установіть відповідність між пам’ятками культури і датами їх написання
1 «Остромирове Євангеліє»
А 1187 р.
2 «Повість минулих літ»
Б 1096 р.
3 «Повчання дітям»
В 1113 р.
4 «Слово о полку Ігоревім»
Г 1057 р.
Д 1199 р.
А Б В Г Д
1
2
3
4
55. Установіть відповідність між гетьманами та їх діяльністю
1 І. Виговський
А Правобережний гетьман, прийняв
2 П. Дорошенко
протекторат Туреччини
3 І. Брюховецький
Б Лівобережний гетьман, підписав
4 І. Самойлович
Конотопські статті
В уклав з Польщею Гадяцький договір
А Б В Г Д
Г Лівобережний гетьман обраний у Ніжині на
1
«чорній раді»
Д Лівобережний гетьман, уклав Глухівські
2
статті
3
4

56. Установіть відповідність між подіями та роками, в які вони відбулися
1 Утворення Головної Руської Ради
А 1848 р.
2 Відкриття Київського університету
Б 1863 р.
3 Видання «Кобзаря» Т. Г. Шевченка
В 1840 р.
4 Валуївський циркуляр
Г 1861 р.
Д 1834 р.
А Б В Г Д
1
2
3
4
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У завданнях 57, 58 розташуйте події в хронологічній послідовності. Поставте
позначки в таблицях відповідей до завдань у бланку А на перетині відповідних рядків
(цифри) і колонок (букви). Цифрі 1 має відповідати вибрана Вами перша подія,
цифрі 2 – друга, цифрі 3 – третя, цифрі 4 – четверта. Не робіть інших позначок у
бланку А, тому що вони будуть реєструватися як ПОМИЛКИ!
Будьте особливо уважні, заповнюючи бланк А!
Не погіршуйте власноручно свого результату неправильною формою запису відповідей

57. Розташуйте події в хронологічній послідовності
А утворення погостів – місць збирання данини
Б укладення економічної частини «Руської правди»
В повторне обкладання даниною племені деревлян
Г поява перших князівських монет на Русі

А Б В Г
1
2
3
4

58. Розташуйте події в хронологічній послідовності:
А
«Прибув до Києва святійший патріарх єрусалимський
А Б В Г
Феофан. ...Поставив і висвятив на митрополію Київську
1
чоловіка гідного й чесного іменем Іов Борецький…»
Б
«Генералісимус Василь Голіцин сказав козакам, що царі 2
згідно зі старим звичаєм, дозволили їм обрати вільними 3
голосами гетьмана… Згодом почулися голоси, що хочуть
4
вибрати Мазепу…»
В «Через рік після перемоги під Берестечком повністю загинуло польське військо,
…Господарю ж Василю довелося влаштовувати весілля своєї дочки Розанди з
Тимошем, сином гетьмана Хмеля…»
Г «Хортиця – місцевість на Борисфені. Тут князь Вишневецький поставив колись
фортецю… Середину цього місця оточив муром та огорожею з дубів, зміцнених
природою та Богом…»
Завдання 59, 60 мають по сім варіантів відповідей, серед яких лише ТРИ
ПРАВИЛЬНІ. Виберіть цифри, що позначають правильні, на Вашу думку, відповіді
та запишіть їх у бланку А згідно з інструкцією. Не робіть інших позначок у бланку А,
тому що вони будуть реєструватися як ПОМИЛКИ!
Будьте особливо уважні, заповнюючи бланк А!
Не погіршуйте власноручно свого результату неправильною формою запису відповідей

59. Які поняття й терміни потрібно використовувати, характеризуючи економічний
розвиток українських земель у середині XVI – першій половині XVII ст.?
1 «Державні селяни»
2 «Панщина»
3 «Кріпацтво»
4 «Промисловий переворот»
5 «Фільварок»
6 «Буржуазія»
7 «Пролетаріат»
60. Що передбачав Емський указ?
1 Заборону друкувати книжки українською мовою
2 Підтримку проведення концертів українською мовою
3 Заборону друкувати українською мовою тексти до музичних нот
4 Відновлення видання «Київського телеграфу»
5 Припинення театральних вистав українською мовою
6 Дозвіл ввозити з-за кордону україномовні книжки
7 Припинення діяльності Руської трійці
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