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Мы, многонациональный народ Республики Башкортостан, 
соединенные общей судьбой на своей земле, 
исходя из общепризнанного права народов на самоопределение, принципов 

равноправия, добровольности и свободы волеизъявления, 
принимая во внимание, что башкирский народ в XVI веке добровольно 

присоединился к России, в 1919 году на основе Соглашения Центральной Советской 
Власти России с Башкирским правительством о советской автономии Башкирии в 
результате реализации права башкирской нации на самоопределение была образована 
Башкирская автономная республика в составе РСФСР, преобразованная в 1990 году в 
Республику Башкортостан в соответствии с Декларацией о государственном суверенитете 
Республики Башкортостан, 

основываясь на Конституции Российской Федерации и Договоре Российской 
Федерации и Республики Башкортостан «О разграничении предметов ведения и взаимном 
делегировании полномочий между органами государственной власти Российской 
Федерации и органами государственной власти Республики Башкортостан», 

свидетельствуя уважение к правам и свободам человека и гражданина, всех народов, 
сознавая ответственность за свою республику перед нынешним и будущими 

поколениями, 
стремясь обеспечить достойную жизнь, гражданский мир и межнациональное 

согласие, 
принимаем в лице своих полномочных представителей Конституцию Республики 

Башкортостан. 
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Беҙ, Башҡортостан Республикаһының күп милләтле халҡы,  
үҙ еребеҙҙә уртаҡ яҙмыш менән берләшеп, 
халыҡтарҙың үҙбилдәләнешкә дөйөм танылған хоҡуғынан, тиң хоҡуҡлылыҡ, иреклелек 
һәм ихтыяр белдереү азатлығы принциптарынан сығып, 
башҡорт халҡының XVI быуатта Рәсәйгә үҙ ирке менән ҡушылыуын, башҡорт 
милләтенең үҙбилдәләнешкә хоҡуғын тормошҡа ашырыу һөҙөмтәһендә Рәсәй Үҙәк Совет 
Власының Башҡорт хөкүмәте менән Башҡорт совет автономияһы тураһында Килешеүе 
нигеҙендә 1919 йылда РСФСР составында Башҡорт автономиялы республикаһы 
төҙөлөүен, 1990 йылда Башҡортостан Республикаһының дәүләт суверенитеты тураһында 
Декларацияға ярашлы Башҡортостан Республикаһы тип үҙгәртелеүен иғтибарға алып, 
Рәсәй Федерацияһы Конституцияһына һәм Рәсәй Федерацияһы менән Башҡортостан 
Республикаһының «Рәсәй Федерацияһы дәүләт власы органдары менән Башҡортостан 
Республикаһы дәүләт власы органдары араһында хакимиәт даирәһе сиктәрен билдәләү 
һәм үҙ-ара вәкәләттәр бүлешеү тураһында»ғы Договорына нигеҙләнеп, 
кеше һәм граждандың, бөтә халыҡтарҙың хоҡуҡтарына һәм иректәренә ихтирамыбыҙҙы 
раҫлап, 
бөгөнгө һәм киләсәк быуындар алдында үҙебеҙҙең республикабыҙ өсөн яуаплылыҡты 
аңлап, 
лайыҡлы тормош, граждандар араһында тыныслыҡ һәм милләт-ара татыулыҡ тәьмин 
итергә ынтылып, 
үҙебеҙҙең тулы хоҡуҡлы вәкилдәребеҙ йөҙөндә Башҡортостан Республикаһы 
Конституцияһын ҡабул итәбеҙ. 
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Баш   ортостан Республикаһының ү    Дəүлəт гербы, Дəүлəт флагы һəм  Дəүлəт гимны – 
Баш   ортостан Республикаһының дəүлəтселеген,  Баш    ортостан хал  ының  ү  енсəлеген һəм 
традицияларын сағылдырыусы рəсми символдары бар. 

Баш   ортостан Республикаһының ү    Дəүлəт гербы, Дəүлəт флагы һəм  Дəүлəт гимны – 
Баш   ортостан Республикаһының дəүлəтселеген,  Баш    ортостан хал  ының  ү  енсəлеген һəм 
традицияларын сағылдырыусы рəсми символдары бар. 
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При создании книги использованы рисунки:
Мусина Дина, 13 лет

Балыклов Данил, 13 лет
Хайбрахманов Данил, 13 лет

Кузнецова Александра, 13 лет
Львова Полина, 8 лет
Аглямова Рада, 14 лет

Гулынина Алёна, 12 лет
Пыжьянова Арина, 8 лет

Дашкин Аскар, 10 лет
Бахтеев Радмир, 14 лет

Даутов Денис, 12 лет
Исламова Зарина, 11 лет

Жеребцова Екатерина, 9 лет
Жиянбаева Камилла, 2 класс

Двойничкова Александра, 5 лет
Мустакимова Карина, 12 лет
Мокрополова Диана, 13 лет
Шагимарданов Айнур, 6 лет

Баширова Ильвина, 9 лет
Михайлова Анна, 15 лет

Окулов Александр, 13 лет
Семенец Таисия, 9 лет
Баширова Алина, 6 лет

Бородкина Кристина, 6 лет
Ибрагимова Элина, 9 лет

Мурыгина Эллалия, 11 лет
Бикметов Ильфат, 6 лет

Рамазанова Алсу, 5 лет
Апсатарова Валерия, 10 лет

Каракеча Яна, 9 лет
Манасян Эмма, 14 лет

Темляков Алексей, 7 лет
Гареева Дарья, 15 лет

Галлямова Регина, 15 лет
Голенастова Майя, 6 класс

Лисов Никита, 10 лет
Закирова Азалия, 12 лет

Саитгалеев Данил, 11 лет
Янышева Аида, 6 лет

Худайбердин Азат, 13 лет
Юферова Дарья, 13 лет
Булатова Гузель, 10 лет

Сиразетдинова Сафия, 5 лет 
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