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До 75-ріЧЧя УКраїНсьКого політиЧНого ДіяЧа,
героя УКраїНи в’яЧеслава ЧорНовола

подано добірку фотодокументів цдкФФа україни ім. Г. С. пшеничного, 
які висвітлюють окремі віхи політичної діяльності в. м. Чорновола.
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ім. Г. С. пшеничного; аудіовізуальні документи; в. м. Чорновіл.

24 грудня 2012 р. виповнюється 75 років від дня народження україн
ського політика, державного діяча, голови народного руху україни 
в’ячеслава максимовича Чорновола. в архівному зібранні централь
ного державного кінофотофоноархіву україни ім. Г. С. пшеничного 
відклався значний масив аудіовізуальних документів, пов’язаних із ді
яльністю цієї непересічної особистості.

так, зокрема, значна кількість фотодокументів висвітлює політич
ну і громадську діяльність в. м. Чорновола, вшанування його пам’яті. 
понад п’ятдесят кінодокументів (з кінця 1980–1996 рр.) фіксують по
літика під час нарад, пленарних засідань, з’їздів народного руху укра
їни, мітингів, зустрічей із виборцями, урочистих заходів, виступів на 
українському телебаченні тощо. Серед відеодокументів, присвячених 
діяльності в. м. Чорновола (їх у архіві зберігається близько ста двадця
ти), більшість складають інформаційні телевізійні програми. на кадрах 
відеодокументів, датованих 1991–1999 р., політик ділиться спогадами 
про участь у дисидентському русі, серед учасників студентського голо
дування, на пленарних засіданнях, під час виборчих кампаній, відзна
чення пам’ятних дат і святкувань, інтерв’ю тощо. 

представлені світлини стосуються окремих віх політичної діяль
ності в’ячеслава максимовича Чорновола. аудіовізуальні документи 
цдкФФа україни ім. Г. С. пшеничного стануть у пригоді дослідни
кам діяльності видатного українського політика, можуть бути викорис
тані при підготовці теле і радіопередач, документальних фільмів, ви
ставок тощо.

* Климович Наталія Миколаївна – завідувач сектору публікації докумен
тів центрального державного кінофотофоноархіву україни ім. Г. С. пшенич
ного.
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народні депутати україни в. м. Чорновіл (ліворуч) і о. Є. Шевченко (праворуч)
з пікетувальниками біля будинку верховної ради урСр.

м. київ, червеньлипень 1990 р.
Фото Ю. п. мосенжника.

ЦДКФФА України ім. Г. С. Пшеничного, од. обл. 0-220463.

Голова львівської обласної ради в. м. Чорновіл у залі засідань верховної ради 
урСр. м. київ, лютий 1991 р. Фото я. б. давидзона.

ЦДКФФА України ім. Г. С. Пшеничного, од. обл. 0-196172.
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кандидат у президенти україни, голова львівської облради в. м. Чорновіл
з дружиною а. в. пашко на виборчій дільниці під час всенародного референдуму

і виборів президента україни.
м. львів, 1 грудня 1991 р. Фото в. і. песляка.

ЦДКФФА України ім. Г. С. Пшеничного, од. обл. 0-219098.

народний депутат україни в. м. Чорновіл (2й ліворуч) у залі засідань верховної 
ради україни. м. київ, 7 липня 1992 р. Фото а. б. піддубного.

ЦДКФФА України ім. Г. С. Пшеничного, 0-217629.
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Голова народного руху україни в. м. Чорновіл після вручення йому свідоцтва
про перереєстрацію партії. праворуч – міністр юстиції україни в. в. онопенко.

м. київ, 7 лютого 1993 р.
Фото в. о. Самохоцького.

ЦДКФФА України ім. Г. С. Пшеничного, 0-217264.

подборка фотодокументов цдкФФа украины им. Г. С. пшеничного, 
кото рые освещают отдельные вехи политической деятельности в. м. Чор но
вола.

Ключевые слова: центральный государственный кинофотофоноархив 
украины им. Г. С. пшеничного; аудиовизуальные документы; в. м. Чорновол.

The collection of pictures of the fonds of the Central State Archives of Film, 
Audio and Visual Documents named after H.S. Pshenychnyi, lighting the some 
milestones of political activity of V.M. Chornovil.
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