
31 р і ч н и ц я
«Незалежність

підіймає на  крилах.

Відповідальність

не дає ці крила  

спалити.

Маючи і те, і

інше, можна    

долетіти до   мети!»

Святослав    Вакарчук



24 серпня 1991 року на позачерговій сесії Верховна рада України

прийняла більшістю голосів “Акт проголошення незалежності України”.

Відтак мрія наших поколінь нарешті здійснилась - була створена

самостійна держава.

Державотворчий процес дався нелегко, адже компартійно-радянська

номенклатура швидко привласнювала установи і підприємства

загальносоюзного підпорядкування. З певними ваганнями Верховна Рада

все ж погодилась пов’язати нову Україну з УНР. Демократична меншість

парламенту вимагала визначитись з державною символікою.

15 січня 1992 року президія Верховної Ради прийняла указ “Про

Державний гімн України”, а 28 січня - затвердила Державний прапор

України. Після довготривалих дискусій 19 лютого 1992 року парламент

затвердив тризуб як малий герб України.

Через рік, 24 серпня 1992 - Леонід Кравчук (президент України 1991-

1994 рр.) зробив останній крок у переосмисленні історичного минулого:

прийняв від президента Державного центру УНР (у вигнанні) - клейноди

гетьмана І. Мазепи, Грамоту про припинення повноважень Державного

центру УНР.

Протягом 1992 року Україну визнало 132 держави, зі 106 з них були

встановлені дипломатичні відносини.

На 31-й рік Незалежності ми як ніколи розуміємо шлях, який

пройшли, а головне ціну і значення НЕЗАЛЕЖНОСТІ!



З нагоди відзначення 31-ї річниці незалежності

України управління архівної справи Дніпровської міської

ради спільно з бібліотекою–філіалом № 2

Дніпропетровської Централізованої системи публічних

бібліотек для дорослих підготувало онлайн-експозицію

архівних документів.

Ласкаво просимо до перегляду!



Документи управління архівної справи

Дніпровської міської ради



Ф. 61, оп. 1,  спр. 3229,

арк. 54, 56, 57.



Ф. 61, оп. 1,

спр. 3316,

арк. 149, 150.



Ф. 61, оп. 1,

спр. 3320,

арк. 224, 226..



Випуск газети “Днепр 

вечерний” від 23.08.2001

№ 127, від 28.08.2001 № 128.



Випуск газети “Днепр вечерний” від 23.08.2001 № 127, арк.  2.



Випуск газети «Наше місто» 

від 22.08.2001 № 121, арк. 1, 2.



Випуск газети «Наше місто» від 21.08.2001 № 120, арк. 2.



Випуск газети «Наше місто» від 25.08.2001 

№ 122, арк. 2.



Випуск газети «Наше місто» від 

23.08.2006 № 120, арк. 1.



Документи Бібліотеки–філіалу № 2

Дніпропетровської Централізованої системи публічних 

бібліотек для дорослих



Історії України: Довідник для абітурієнтів та школярів 

загальноосвітніх навчальних закладів. - К.: Літера ЛТД, 2008. - 528с.



Історії України: Довідник для абітурієнтів та школярів 

загальноосвітніх навчальних закладів. - К.: Літера ЛТД, 2008. - 528с.



100 важливих подій історії України/Юрій Сорока; худож. - оформлювач О. А. 

Гугалова-Мєшкова. - Харків: Фоліо, 2019. - 205 с.:іл. - (Справжня історія).



100 важливих подій історії України/Юрій Сорока; худож. - оформлювач О. А. 

Гугалова-Мєшкова. - Харків: Фоліо, 2019. - 205 с.:іл. - (Справжня історія).



Д58 Новий довідник: Історія України. - К.: ТОВ “КАЗКА”, 2005. - 736 с.



Д58 Новий довідник: Історія України. - К.: ТОВ “КАЗКА”, 2005. - 736 с.



Ми воїни. Не ледарі. Не лежні

І наше діло праведне й святе.

Бо хто за що, а ми за незалежність.

Отож нам так і важко через те.

Ліна Костенко


