
ДЕРЖАВНИЙ АРХІВ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

 
 

1 грудня 1991 року український народ на Всеукраїнському референдумі 
закріпив історичне рішення - Акт проголошення незалежності України. 
На референдум було винесено одне питання: «Чи підтверджуєте Ви Акт 
проголошення незалежності України?». Текст Акту, ухваленого позачерговою 
сесією Верховної Ради УРСР 24 серпня 1991 року, яким проголошувалося 
створення самостійної держави - України, було наведено у виборчому бюлетені. 

Понад 90 відсотків громадян, які взяли участь у референдумі, 
підтвердили рішення парламенту. Результат референдуму мав величезне 
значення: 25 років тому ми консолідувалися навколо ідеї української 
державності, довели світові і, перш за все, собі, що ми - народ, який прагне 
творити власну долю на власній землі.  

Нині, як і тоді, ми маємо бути єдиними в наших прагненнях та діях. 
Адже тільки так ми зможемо побудувати вільну, демократичну, сильну, 
економічно і духовно багату державу – Україну! 

 
 

ПЕРЕЛІК ДОКУМЕНТІВ ДО ВИСТАВКИ 
 
Документи з фонду виконавчого комітету Одеської обласної 
ради народних депутатів: 
 
6 лютого - 18 березня 1991 р. Документи окружної комісії з проведення 
референдуму СРСР по Одеському виборчому округу № 17 (протоколи, 
зведені дані про результати голосування) 06.02.1991-18.03.1991 рр.». 
Справа містить матеріали стосовно референдуму, що відбувся 14 
березня 1991 року з питань про збереження Союзу СРСР як відновленої 
федерації рівноправних суверенних республік 

ДАОО, ф.Р-2000, оп. 9, спр. 3717, 12 арк. 



Документи з фонду Одеської обласної ради: 
 
21 лютого 2000 р. Пропозиції до проекту закону України «Про місцеві 
референдуми та інші форми безпосереднього волевиявлення 
територіальної громади» 

ДАОО, ф.Р-8239, оп. 1, спр. 537, арк. 44-49 
 
1 лютого 2000 р. Подання голови ради обласної організації партії 
«Демократичний союз» М.Оганісяна голові обласної ради Ю.Казакову 
щодо кандидатур, які увійдуть до складу обласної комісії по 
проведенню Всеукраїнського референдуму 

ДАОО, ф.Р-8239, оп. 1, спр. 542, арк. 121-122, 147 
 
20 березня 2000 р. Лист Народного депутата України В.Цушко Голові 
обласної ради Ю.Казакову про число зареєстрованих в області 
ініціативних груп по проведенню Всеукраїнського референдуму 16 
квітня 2000 року, дані про кількість підписів, що зібрані на підтримку 
його проведення., та копії актів про його передачу на зберігання 
підписних листів головам районних та міських рад 

ДАОО, ф.Р-8239, оп. 1, спр. 543, арк. 85-86 

 
15 листопада 2000 р. Доповідна записка консультанта юридичного 
відділу обласної ради І.Ваврищука керівнику секретаріату обласної 
ради М.Бішлязі стосовно надання пропозицій щодо законопроекту «Про 
референдуми Автономної Республіки Крим, місцеві референдуми та 
інші форми безпосереднього волевиявлення територіальної громади», 
внесеного народним депутатом України Р.Безсмертним 

ДАОО, ф.Р-8239, оп. 1, спр. 537, арк. 224-226 
 
 
 
Документи і матеріали за темою, з фондів Центральних Державних 
архівів України та Державного архіву Одеської області, також розміщено 
на виставці он-лайн «ДО ДНЯ НЕЗАЛЕЖНОСТІ УКРАЇНИ»: 

http://archive.odessa.gov.ua/vistavki/do-dnya-nezalezhnosti-ukraini/ 


