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На сучасному етапі розвитку історичної 

науки актуальним є дослідження подій, які 

увійшли  в історію під назвою Революція 

Гідності. З 21 листопада 2013 року до лютого 

2014 року відбувалися масові протести на Май-

дані Незалежності проти відходу керівництва 

країни від законодавчо закріпленого курсу на 

Європейську інтеграцію. Важливо дослідити 

перебіг подій в окремих регіонах та містах 

України, зокрема у місті Пологи, як складової 

частини  загального руху на території України. 

Актуальність полягає в розумінні та сприйнятті 

важливості спільної боротьби української нації 

проти режиму В. Януковича.  

Існує обмаль наукових публікацій, присвяче-

них дослідженню подій, які увійшли в історію як 

«Революція Гідності». На загальноукраїнському 

рівні цю проблему досліджували: Ю. Шведа 

[22], А. Колодій [18], Б. Глотов та Н. Сидоренко 

[19]. Зокрема, Турченко Г. та Турченко Ф., у 

роботі «Проект «Новоросія»: 1764 – 2014. Юві-

лей на крові», розглядають історичні передумо-

ви появи 1764 р. російського імперського 

проекту «Новоросія» і спроби його реалізації 

царською Росією XVIII – поч.  XX ст., Тимчасо-

вим урядом 1917 р., більшовиками після Жовт-

невої революції і сучасною Росією. В контексті 

аналізу імперського проекту «Новоросія» роз-

глядаються події в південних областях України 

в  1764 – 2014 р.р.[21] Киридон А. М. у роботі 

«Євромайдан. Революція Гідності: причини, ха-

рактер, основні етапи» пояснює сутність Рево-

люції Гідності, простежує характер революцій-

них подій та їх етапи [20]. Однак, наукових 

праць, присвячених дослідженню Революції 

Гідності у м. Пологи,  на сьогодні не існує.  

Метою статті є охарактеризувати участь 

населення м. Пологи в подіях Революції 

Гідності (листопад 2013р. – лютий 2014р.) 

Для українського народу був і залишається 

пріоритетний європейський курс зовнішньої 

політики. Це обумовлено географічним розта-

шуванням України в самому центрі Європи, як 

нерозривної частини загальноєвропейського 

цивілізаційного процесу [20].  

З 1991 р. проголошувався європейський 

напрямок розвитку України рятівною силою. 

2007 – 2012 р.р. відбулися переговори про 

підготовку «Угоди про асоціацію України з 

ЄС». 30 березня 2012 р. угоду про асоціацію 

парафовано у Брюсселі [21]. 

  21 листопада 2013 р. у неконституційний 

спосіб Кабінет Міністрів України прийняв 

рішення призупинити підготовку до підписання 

Угоди про асоціацію з Євросоюзом. Відмова від 

угоди стала першим поштовхом для невдово-

лення населення. Починаючи з осені 2013 р., в 

Україні відбуваються революційні зміни [16].  

Результатом Революції Гідності стало 

підписання політичної частини угоди з ЄС 21 

березня 2014 року, економічної частини — 27 

червня 2014 р. [13]  

У листопаді 2013 р. населення м. Пологи 

починає усвідомлювати важливість політичних 

змін. На кожному підприємстві проходили збо-

ри, на яких обговорювалися події на Майдані. 

Будівля районної ради та районної державної 

адміністрації працювали в звичайному режимі, 

але  протягом  січня-лютого 2014 року вікна та 

центральний вхід були заблоковані на випадок 

можливих провокацій [9].  
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Перші поодинокі зібрання громадян стосовно 

підтримки угоди України з Європейським 

Союзом майданівців відбувалися хаотично та не 

були чітко організованими. Ці події відбувалися 

протягом листопада-грудня 2013 року. 

Головною метою виступів населення м. Пологи 

був протест проти сваволі тодішньої влади, 

обурення жорстоким розгоном студентів 

беркутівцями на Майдані [1].  

Перший мітинг відбувся 10 січня 2014 року. 

У ньому взяли участь  близько 20-30 людей. 

Учасники цієї акції несли національні  стяги, 

маленькі прапорці, жовто-блакитні кульки, 

плакати з написами: «Ми за мир», «Слава 

Україні!», «Україна Єдина», «Пологи – за мир та 

єдність». Люди скандували  «Слава Україні – 

Героям Слава!», «Герої не вмирають». Після 

урочистої ходи за мир учасники провели мітинг 

на центральній площі міста вул. М. Горького 

(нині вул. Єдності) [11].  

Населення міста Пологи розділилося на два 

табори. Одні стояли на позиціях майданівців, а 

інші були проти Майдану. Прибічники 

Євроінтеграції одні з перших у регіоні 

продовжили  естафету повалення  пам’ятників 

В. Леніну. 24 лютого 2014 року невідомі 

намагалися демонтувати пам’ятник, підігнавши 

трактор до центру міста, вул. М. Горького (нині 

вул. Єдності) [9]. 

 З метою цивілізованого вирішення цього 

питання представники Самооборони та депутат-

ський корпус під керівництвом тодішнього місь-

кого голови В. Корольова прийняли рішення 

провести голосування серед пологівців. Обгово-

рювалася доцільність знесення пам’ятника В. 

Леніну. В  редакції газети «Пологівські вісті» 

було встановлено три скриньки, куди люди 

опускали свої пропозиції. Переважна більшість 

жителів міста висловилася проти знесення 

пам’ятника В. Леніну. Процес мав усі шанси 

загальмуватися, але 13 березня 2015 року відбу-

лося пленарне засідання 53-ї сесії Пологівської 

міської ради 6 скликання. Прийняли рішення (21 

– «за», 2 – утримались) в місячний термін 

перенести пам’ятник з центральної площі на 

територію КУП «Житло-Сервіс». Пам’ятник 

демонтували 13 травня 2015 р. [2]. 

 27 лютого 2014 року, близько 8 години ранку  

біля Пологівського районного Будинку 

культури розпочався автопробіг «За єдину 

Україну! За единую Украину!» народної 

Самооборони, активістів Поліг та Гуляйполя. 

Учасники акції розгорнули прапори України та 

закріпили їх на своїх машинах. Із Поліг виїхало 

близько 30 машин, протягом дня долучилися 

учасники з інших районів: Куйбишевського, 

Оріхівського, Гуляйпільського. Організатори 

акції Р. Сорока та А. Півень пояснили, що 

головна мета акції – показати  землякам, що 

Україна – єдина. Учасники акції в смт. 

Куйбишево (нині смт. Більмак) та Пологах 

підняли державні прапори  на центральних 

флагштоках [12].  

 З лютого 2014 р. проводилися зібрання на 

центральній площі міста вул. М. Горького (нині 

вул. Єдності) (хоча й малочисельні) 

представників  КПУ та Партії регіонів 

Пологівського району під керівництвом В. 

Мараховської, головним лозунгом яких був 

протест проти Євроасоціації.  В. Мараховська  у 

своїй промові проводила паралель між 

«фашистами» та майданівцями, які хочуть 

провести «фашизацію суспільства». Додалися і 

соціальні вимоги: вихід на пенсію в 55 років, 

покращення умов праці. Відбувалися словесні 

сутички між прихильниками та противниками 

євроінтеграції. Зі слів очевидця, А. Сарішвілі 

кожному учаснику платили по 200 гривень за 

протести проти Майдану та Євросоюзу [10]. 

У лютому місяці 2014 року при Пологівській 

районній раді та державній адміністрації 

створюється громадська приймальня 

Самооборони, метою якої є патрулювання міста 

разом з поліцією та збереження порядку і 

спокою, застереження від провокацій 

противників Майдану [1] . 

Місцеве відділення поліції не стояло 

осторонь подій у Києві та Запоріжжі. За наказом 

МВС було відряджено задля «оборони та 

наведення порядку» декілька десятків 

працівників до Києва та Запоріжжя [14]. 

Представники міста Поліг брали участь у 

подіях Майдану у Києві. Зокрема, М. 

Горошишин, уродженець села Басані 

Пологівського району Запорізької області. 

Юнак поїхав до Києва на заробітки. Згадує мати: 

«Говорив, що все нормально, що вийшли люди 

на  Майдан проти свавілля влади, проти брехні й 

безправ’я. Говорив, що й він на Майдані з 

першого дня». Він не залишив Майдан, був там 

у найтрагічніші дні протистояння. 19 лютого на 

вулиці Грушевського отруївся  газом, отримав 

запалення легень, яке переросло у тяжку форму.  

20 лютого Максим помер у лікарні [15].  
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Уродженка м. Пологи Д. Шістка була 

учасником майданівських подій у м. Київ. 

Кореспонденти місцевої газети «Пологівські 

вісті» зв’язалися по телефону з Діаною. Вона 

розповіла, що була вражена кількістю загиблих 

та поранених. Багато хто в Пологах київські 

події охрестив революцією, але Д. Шістка, 

будучи безпосереднім учасником Революції 

Гідності, зазначала, що це не революція, не 

громадянська війна – це опір владі [17].  

Найактивнішими учасниками «Майдану» у 

м. Пологи Запорізької області були: П. Бабіч – 

підприємець, ПП «Електротехсервіс» [3]; О. 

Коломоєць – слюсар Пологівського локомотив-

ного депо [6];  Р. Сорока – депутат міськради, 

волонтер [5]; О. Савічев – приватний підпри-

ємець, засновник «Самооборони» [7]; А. Саріш-

вілі – волонтер, переселенець з Грузії, безробіт-

ний [4];  О. Делі-Осман – викладач Пологівської 

дитячої школи мистецтв  та інші [8].  

Вони приймали участь у організації та 

проведенні мітингів, створенні Самооборони, 

захисті міста [3; 4; 5; 6; 7; 8]. 

Пологівці – майданівці згадували: «Коли 

були перші вбиті на Майдані, для мене це було 

такою ж  тяжкою втратою, як і втрата рідних 

людей, батька та матері» (А. Сарішвілі). «Ніколи 

не можна зневажати думку людей цілої країни, 

які прагнуть до кращого та щасливого 

майбутнього, навіть якщо точка зору населення 

протистоїть політиці пануючої влади» (П. Бабіч) 

[3; 4]. 

Пам'ять про Небесну Сотню увіковічена 

завдяки меморіальній дошці та монументу 

героям Майдану на головній площі міста. У 

навчальних закладах Пологівщини створено 

музейні куточки, в яких зберігається інформація 

про загиблих в Києві з  листопада 2013р. по 

лютий  2014р. 

Таким чином, можемо виділити наступні 

етапи розвитку революційних подій у м. 

Пологи: 1 етап (листопад-грудень 2013 р.) – 

характеризується появою перших поодиноких 

зібрань громадян за підтримку угоди України з 

Європейським Союзом та майданівців. Виступи 

відбувалися хаотично та не були чітко 

організованими. Учасники протестували проти 

сваволі тодішньої влади, висловлювали 

обурення жорстоким розгоном студентів 

беркутівцями на Майдані. Відбулися збори на 

підприємствах міста. Крім того, пологівці 

активно обговорювали ситуацію, що склалася в 

державі в соціальних мережах та на сайтах 

місцевих газет.  

2 етап (січень-лютий 2014 р.) – 

характеризується тим, що активні містяни 

почали згуртовуватися на перші мітинги (10 

січня 2014 р., 24 лютня 2014 р.), автопробіги (27 

лютня 2014 р.) щодо підтримки Майдану та 

засудження політики В. Януковича та його 

уряду. Створювалася народна Самооборона 

(початок лютого 2014 р.), яка  патрулювала 

місто в нічний час та мала захищати пологівців 

від можливих провокацій. Водночас 

прихильники КПУ та Партії регіонів, 

починаючи з лютого 2014 року, проводили 

антимайданівські збори й виступали проти 

євроінтеграції.  
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Тоцкая С. И.  

«Пологи в условиях Революции Достоинства (ноябрь 2013 г. – фехраль 2014 г.)» 

В статье охарактеризовано участие населения г. Пологи в событиях Революции Достоинства (ноябрь 2013г. - февраль 

2014г.). Выделены этапы и установлена хронологическая последовательность Майдана в г. Пологи. Данные 

исследования проведены на основе опросов пологовцев – участников киевского и пологовского Майдана. 

Ключевые слова: Европейская интеграция, Майдан, Революция Достоинства, митинги, народные вече, Пологи. 

 

Totska S.   

«Polohy in a Revolution of Dignity (November 2013 - February 2014)» 

The article describes the participation of the population of the town of Polohy in the events of the Revolution of Dignity (November 

2013 - February 2014). The events andchronological succession of Maidan in Polohy were selected. The data of the research were 

established on the basis of the interviews with the participants of the Kyiv and Polohy Maidan. 

Key words: European integration, Maidan, Revolution of Dignity, meetings, folk gatherings, Polohy. 
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