
ДЕРЖАВНИЙ АРХІВ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ДДоо  ДДнняя  ГГііддннооссттіі  ттаа  ССввооббооддии  УУккррааїїннии  
виставка архівних документів 

 
День Гідності та Свободи – державне свято в Україні, що відзначається 21 

листопада на честь початку двох революцій: Помаранчевої революції (2004 року) та 
Революції Гідності (2013 року). Є наступником свята Дня Свободи, що відзначалося 22 
листопада на честь Помаранчевої революції у 2005-2011 роках. 13 листопада 2014 року 
Президент України Петро Порошенко підписав указ, згідно з яким в Україні 21 листопада 
відзначається День Гідності та Свободи. Наступним кроком стало підписання 
Президентом України 24 жовтня 2018 року Указу № 339/2018 про відзначення Дня Гідності 
та Свободи, у зв'язку з п'ятою річницею початку масових акцій громадського протесту, що 
відбулися під час Революції Гідності у листопаді 2013 року – лютому 2014 року, вшанування 
громадянського подвигу учасників Помаранчевої революції та Революції Гідності. З метою 
відзначення державного свята Державним архівом Одеської області підготовлена виставка 
архівних документів, що відображають події двох революцій. 
 
Джерельна база виставки представлена такими фондами: 
- Ф. 8302 - «Колекція «Одещина в АТО: спогади, свідчення, фотографії»;  
- Ф. 8203 - «Колекція передвиборчої документації по виборах Президента України, 
народних депутатів України, голів та депутатів місцевих рад, проведення референдумів»; 
- Ф. 8165 - Фонд особового походження фотохудожника Л.С.Сидорського. 
Експозиція вміщує три розділи. 
 
Розділ І. Документи, що висвітлюють події Помаранчевої революції, кампанії 
протестів, мітингів, пікетів, страйків та інших актів громадянської непокори в 
Україні, організована і проведена прихильниками Віктора Ющенка, основного 
кандидата від опозиції на президентських виборах у листопаді-грудні 2004 року, 
після оголошення Центральною виборчою комісією попередніх результатів, згідно з 
якими переміг Віктор Янукович. Акція почалась 22 листопада 2004 року як реакція 
на масові фальсифікації, що вплинули на результат виборів. А саме, агітаційні 
матеріали кандидата на пост президента України 2004 р., В. Ющенка, матеріали 
партії «Наша Україна», передвиборча програма блоку «Блок Віктора Ющенка 
«Наша Україна»; фотографії з місць проведення мітингів та демонстрацій 2004 рокв 
Одесі на Думській площі, Куликовому полі, біля Одеської облдержадміністрації.  
 
Листівка періоду Помаранчевої революції «Так!» 

Ф. 8203, оп. 1, спр. 5, арк. 2 
 
Посвідка учасника Помаранчевої революції Нетудихатко Людмили, підписана 
Віктором Ющенко 

Ф. 8203, оп. 1, спр. 5, арк. 1 
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Передвиборна програма виборчого блоку «Блок Віктора Ющенка «Наша 
Україна» 

Ф. 8203, оп. 1, спр. 5, арк. 6-9 
 
Фотографії з місць проведення мітингів та демонстрацій 2004 р. у м. Одесі на 
Думській площі, Куликовому полі та біля Одеської обласної державної 
адміністрації  

Ф. 8203, оп. 1, спр. 57 
 
 
Розділ ІІ. Документи учасників воїнів АТО з фонду «Одещина в АТО: спогади, 
свідчення, фотографії». У 2016 році з метою збереження документальних даних про 
події 2013-2014 рр., про захисників України, Державний архів Одеської області 
ініціював створення фонду (колекції) «Учасники Антитерористичної операції в 
Україні». Фонд формується документами учасників АТО, їх сімей, волонтерів, 
лікарів та небайдужих громадян, причетних до Антитерористичної операції на 
сході України, уродженців Одеської області. До цих документів відносяться спогади, 
біографічні документи, малюнки, ескізи, листи, вірші, кіно- фото- фоно- відео- 
матеріали та слайди, матеріали про увіковічення пам’яті Героїв, про допомогу сім’ям 
тощо. Сьогодні в фонді налічується 12 справ, 9 з яких – персональні справи 
учасників АТО. До виставки увійшли матеріали зі всіх справ фонду. 
 
2015 р. Газета «Захисник Маріуполя» та газета «Народна армія» 

 Ф. 8302, оп. 1, спр. 1 
 
2015 р. Спогади директора школи-гімназії Любашівського району 
В.Д.Коломійченка про військовослужбовця Збройних сил України, учасника 
АТО Олександра Друзя. Загинув 16 серпня 2014 року 

Ф. 8302, оп. 1, спр. 3 
 
2014 рр. Повідомлення командира військової частини про смерть 
військовослужбовця Збройних сил України, учасника АТО Костянтина 
Ковальчука. Спогади вчительки В.П.Кучер про Костю Ковальчука. Загинув 1 
липня 2014 року 

Ф. 8302, оп. 1, спр. 4 
 
Документи військовослужбовця Збройних сил України, учасника АТО Євгена 
Кравця: біографія Кравця Євгена, написана директором школи смт Раухівка 
Березівського району, спогади про Євгена класного керівника Л.І.Мазур і 
однокласниці Н.В.Джирик. Загинув 18 жовтня 2014 року 

Ф. 8302, оп. 1, спр. 5 
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Документи військовослужбовця Збройних сил України, учасника АТО 
Олександра Лисоконя: біографія, фото. Загинув 20 вересня 2014 року 

Ф. 8302, оп. 1, спр. 6 
 
Документи військовослужбовця Збройних сил України, учасника АТО 
Олександра Світличного: посвідчення про відрядження до зони бойових дій у 
Донецьку область, копія орденської книжки про нагородження орденом Богдана 
Хмельницького ІІІ ступеня, фото 

Ф. 8302, оп. 1, спр. 7 
 
Документи військовослужбовця Збройних сил України, учасника АТО 
Олександра Сироти: біографія, газета «Татарбунарський вісник» з некрологом 
«Загинув, захищаючи Батьківщину», фото. Загинув 18 липня 2014 року 

Ф. 8302, оп. 1, спр. 8  
 
Документи військовослужбовця Збройних сил України, учасника АТО Віталія 
Ткача: копія довідки та сповіщення про смерть, біографія, спогади. Загинув 6 
жовтня 2014 року 

Ф. 8302, оп. 1, спр. 9 
 
«17 відповідей на 17 запитань». Запитальник для учасника АТО і відповіді 
військовослужбовця Збройних сил України, учасника АТО Ігоря Шелепйонка 

Ф. 8302, оп. 1, спр. 10 
 
Спогади родини та односельців про військовослужбовця Збройних сил України, 
учасника АТО Віктора Булавенка, фото 

Ф. 8302, оп. 1, спр. 2 
 
 
Розділ ІІІ. Фотоматеріали з особового фонду одеського фотохудожника 
Л.С.Сидорського: антивоєнний марш в Одесі 30 березня 2014 року 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Укладач - С.М. Герасимова, головний науковий співробітник відділу використання 
документів, інформації, публікацій та зовнішніх зв’язків 


