
 

ПЕРЕЛІК 

Документів для експонування на виставці on-line  

"До Дня Державного Прапора України та Дня Незалежності України"  

 

 

№ 

з/

п 

Дата 

документа 

Заголовок документа Пошукові 

дані 

1 2 3 4 

1 16 липня  

1990 року 

Декларація про державний суверенітет 

України  

Газета 

"Слобідський 

край"від  

12 липня 1991 

року № 135, с.2 

(науково-

довідкова 

бібліотека 

ДАХО) 

2 16 липня  

1991 року 

Стаття А. Кіндратенка (професора 

Харківського державного університету, 

голови Харківського товариства 

української мови імені Т.Г.Шевченка 

"Просвіта " "В майбутнє – з надією"(про 

реалізацію Закону про мови в Українській 

РСР,     1989 р.)  

Газета 

"Слобідський 

край" № 136, с.1 

(науково-

довідкова 

бібліотека 

ДАХО) 

3 19 серпня  

1991 року 

Виступ Голови Верховної Ради 

Української РСР Кравчука Л.М. по 

українському телебаченню про політичне 

становище в країні 

Газета 

"Слобідський 

край" 

 від 20 серпня 

1991 року № 

159, с.1 

(науково-

довідкова 

бібліотека 

ДАХО 

4 24 серпня  

1991 року 

"Акт проголошення незалежності 

України" 

Газета 

"Слобідський 

край"  

від 27 серпня 

1991 року № 

164, с.1 

(науково-

довідкова 

бібліотека 

ДАХО) 

 

 

 



 

 

 

5 26 серпня  

1991 року 

Указ Президії Верховної Ради України 

"Про тимчасове припинення діяльності 

Компартії України" 

Газета 

"Слобідський 

край"від  

28 серпня  

1991 року 

 №165, с.1 

(науково-

довідкова 

бібліотека 

ДАХО) 

6 27 серпня 

1991 року 

Стаття Б.Марченка "Обком КПУ 

опечатано" 

Газета 

"Слобідський 

край"  № 164, с.1 

(науково-

довідкова 

бібліотека 

ДАХО) 

7 27 серпня 

1991 року  

Нотатка "Украина становится  

независимой "  

 

Газета 

"Известия" 

 № 203, с.1 

(науково-

довідкова 

бібліотека 

ДАХО) 

8 30 серпня  

1991 року  

  

Указ Президії Верховної Ради України про 

підпорядкування Україні прикордонних 

військ, що дислокуються на її території 

Газета 

"Слобідський 

край" від 10 

вересня 1991 

року №174, с.1 

(науково-

довідкова 

бібліотека 

ДАХО) 

9 30 серпня  

1991 року  

 

Указ Президії Верховної Ради України про 

підпорядкування Україні внутрішніх 

військ, що дислокуються на її території 

Газета 

"Слобідський 

край" від  

10 вересня 1991 

року №174, с.1 

(науково-

довідкова 

бібліотека 

ДАХО) 

 

 

 

 

 

 



10 30 серпня  

1991 року  

 

Стаття К.Георгієва "Тримаймося разом" 

про мітинг, організований Харківським 

крайовим Рухом, учасники якого схвалили 

постанову республіканського парламенту 

про проголошення України незалежною 

державою 

 

Газета 

"Слобідський 

край №167, с.1 

(науково-

довідкова 

бібліотека 

ДАХО) 

11 31 серпня  

1991 року  

 

Звернення Харківської обласної 

організації Товариства української мови 

ім. Т.Г. Шевченка "Просвіта " до харків’ян 

(під заголовком "У єдності до волі, до 

незалежності") з проханням підтвердити 

Акт проголошення незалежності України 

на всенародному референдумі 1 грудня 

1991 року  

Газета 

"Слобідський 

край" від 31 

серпня 1991 

року №168, с.1 

(науково-

довідкова 

бібліотека 

ДАХО) 

 

 

 

12 6 вересня 

1991 року 

Стаття К. Георгієва "Український 

національний прапор на Держпромі"  

Газета 

"Слобідський 

край" №172, с.1 

(науково-

довідкова 

бібліотека 

ДАХО) 

13 10 вересня 

1991 року 

Нотатка про відкриття меморіальної 

дошки  видатному діячеві української 

культури Г.Хоткевичу на головному 

корпусі Харківського політехнічного 

інституту (колишнього Харківського 

технологічного інституту), де він навчався 

у 1895 – 1900 роках 

Газета 

"Слобідський 

край" №174, с.1 

(науково-

довідкова 

бібліотека 

ДАХО) 

14 17 вересня 

1991 року 

Стаття В.Кравченка, доцента Харківського 

державного університету "Як нам вивчати 

історію України ?" (про необхідність 

якісних змін в розумінні, вивченні і 

викладанняі історії України) 

Газета 

"Слобідський 

край" №179, с.2 

(науково-

довідкова 

бібліотека 

ДАХО) 

15 20 вересня 

1991 року 

Стаття оглядача газети "Слобідський         

край " М. Хаблака "Придивіться до 

Вячеслава Чорновола"(про поїздку 

кандидата на посаду президента України 

голови Львівської обласної ради народних 

депутатів В. Чорновола по східних 

областях України) 

Газета 

"Слобідський 

край" №182, с.1 

(науково-

довідкова 

бібліотека 

ДАХО) 

 

 



16 21 вересня 

1991 року 

Інтерв’ю з головою парламентського 

блоку "Народна Рада" академіком            

І.Р. Юхновським під заголовком 

"Незалежності України – бути" 

Газета 

"Слобідський 

край" №183, с.2 

(науково-

довідкова 

бібліотека  

ДАХО) 

17 25 вересня 

1991 року 

Стаття М. Хаблака "Маємо шанс 

побудувати незалежну державу"(про 

перебування у м. Харків кандидатів на 

посаду президента України В. Чорновола 

та Л. Лук’яненка) 

Газета 

"Слобідський 

край" №185, с.1 

(науково-

довідкова 

бібліотека 

ДАХО) 

18 1 грудня 

1991 року 

Протокол дільничої комісії з 

всеукраїнського референдуму про 

результати підрахунку голосів по дільниці 

№ 55 Дзержинського району  м. Харкова  

ДАХО,  

ф.Р-3858, оп.14, 

спр.2945, арк.57, 

57 зв. 

19 1 грудня 

1991 року 

Протокол дільничої комісії з 

всеукраїнського референдуму про 

результати підрахунку голосів по дільниці 

№ 138 Київського району м. Харкова  

ДАХО, 

 ф.Р-3858, оп.14, 

спр.2945, арк. 

169, 169 зв. 

 

20 

1 грудня 

1991 року 

Відомість про результати голосування на 

всеукраїнському референдумі 1 грудня 

1991 року по Орджонікідзевському району 

м. Харкова 

ДАХО,  

ф.Р-3858, оп.14, 

спр.2959, арк. 37 

21 1 грудня 

1991 року 

Відомість про результати голосування на 

всеукраїнському референдумі 1 грудня 

1991 року по Барвінківському району 

Харківської області 

ДАХО, 

ф. Р-3858, оп.14, 

спр.2960, арк. 7 

22 1 грудня 

1991 року 

Відомість про результати голосування на 

всеукраїнському референдумі 1 грудня 

1991 року по Дворічанському  району 

Харківської області 

ДАХО,  

ф.Р-3858, оп.14, 

спр.2960, арк. 7б 

23 1 грудня 

1991 року 

Відомість про результати голосування на 

всеукраїнському референдумі 1 грудня 

1991 року по Богодухівському  району 

Харківської області 

ДАХО,ф.Р-3858, 

оп.14, спр.2960, 

арк. 11 

24 23 серпня  

2004 року 

Указ Президента України від 23 серпня 

2004 року № 987/2004 "Про День 

Державного Прапора України" 

 

 "Урядовий 

кур’єр"  

від 28 серпня  

2004 року №161, 

с.2 

(науково-

довідкова 

бібліотека 

ДАХО) 



25 23 серпня  

2008 року  

Стаття "Заповітне "так ! народ видобув  із 

глибин душі " (хронологія подій і оцінка 

прийняття "Акта проголошення 

незалежності України" ) 

"Голос України" 

№160, с.3 

(науково-

довідкова 

бібліотека  

      ДАХО) 

 

 

 

26 7 серпня  

2009 року  

Указ Президента України від 7 серпня 

2009 року № 602/2009 "Про внесення змін 

до Указу Президента України від              

23 серпня 2004 року № 987/2004 "Про 

День Державного Прапора України" 

 

"Офіційний 

вісник 

Президента 

України" від 20 

серпня 2009 

року №24, с.61-

62 

(науково-

довідкова 

бібліотека 

ДАХО) 

 

 

Головний спеціаліст                                                                  Олена САФОНОВА 


