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СУСПІЛЬНО-ПОЛІТИЧНЕ ЖИТТЯ ХАРКОВА  
ТА ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ В ДРУГІЙ ПОЛОВИНІ 1991 Р. 

 
Суспільно-політичне життя в Україні набувало все більшого темпу та 

гостроти протягом перебудови в СРСР, досягнувши апогею в серпні-грудні 
1991 р. Підготовка до підписання нового союзного договору (так званий 
Новоогарьовський процес), спроба державного перевороту («ГКЧП» у Москві 
19–21 серпня 1991 р.), проголошення 24 серпня 1991 р. Верховною Радою 
УРСР незалежності України, підготовка до референдуму на підтвердження 
Акту проголошення незалежності та виборів першого президента країни 
опинились у центрі уваги населення міст і сіл. Політична напруга тих часів 
присутня і в політичній боротьбі сьогодення. Крім того поточні події 
підштовхують до пошуку паралелей із ситуацією 1991 р. Але політизація 
питання не сприяє його науковому студіюванню.  

Очевидно цим пояснюється та обставина, що в монографіях [2], 
навчальних посібниках з регіональної історії [3, 9], на шпальтах газет [1, 2011, 
1 гр.] події 22-річної давнини висвітлюються або вкрай поверхово, або 
однобічно. У навчальній літературі з історії Харківщини, приміром, першому в 
регіоні навчальному посібнику «Рідний край» головні політичні кампанії того 
часу не висвітлювались [3, 108, 576–578]. В останньому виданні посібника для 
середньої школи «Харківщинознавство» одним абзацом згадується факт 
проведення референдуму та виборів президента і названо цифри поданих за Л. 
Кравчука голосів в цілому по Україні [9, с. 268]. У колективній монографії 
«Історія міста Харкова ХХ століття» спостерігається схожа тенденція: згадано 
про позицію місцевих очільників, наведено цифри учасників голосування на 
референдумі про незалежність в цілому по Україні і деякі відносні цифри по 
області та Харкову [2, 535–537]. Зважаючи на сказане, вважаємо за необхідне 
привернути увагу до особливостей суспільно-політичного життя Харківщини 
восени 1991 р.  

Головним змістом подій були гострі дискусії щодо майбутнього країни, 
виступи на захист матеріальних прав трудящих, обговорення взаємин між 
колишніми республіками СРСР, статусу української і російської мови в 
Україні. Все це мало місце на фоні погіршення соціально-економічної ситуації 
в регіоні, особливо після лібералізації цін в Росії 28 жовтня 1991 р., низки 
інших рішень, що ускладнювали економічні зв’язки місцевих промислових 
підприємств-гігантів із партнерами в Росії. 

В цей час на Харківщині тільки-но почали формуватися структури різних 
загальноукраїнських політичних партій. У зародковому стані перебували 
близько 10 місцевих осередків партій і рухів: Соціал-демократичної, 
Соціалістичної, Ліберально-демократичної, Ліберальної партії, Української 
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республіканської партії, Української селянської демократичної партії, Партії 
зелених України, Демократичної партії, Української національної асамблеї, 
Всеукраїнського політичного об’єднання «Державна самостійність України», 
Партії демократичного відродження України [4, 122–133; 5, 36–42]. Після 
припинення діяльності КПУ лише Народний Рух України, що існував із 1989 р., 
мав певний досвід участі у політичних баталіях. Специфікою політичного 
життя часу було те, що головним залишався голос найбільш активних суб’єктів 
– депутатів рад різних рівнів, обраних на хвилі перших демократичних виборів 
1989 р. Так, напередодні голосування на референдумі було опубліковано 
звернення депутатів Харківської обласної Ради до населення області та 
республіки «Незалежній Україні – «Так»!» [6, 1991, 26 лист.], яке відіграло 
свою роль у виборі жителів області. Формувалися нові громадські рухи, один з 
яких «Росіяни за незалежність України» виступив із зверненням до жителів 
області підтримати незалежність України. Серед учасників були представники 
багатьох творчих і наукових організацій Харкова: поет Б. Чичибабін, народні 
художники України Насєдкін та Рябінін, заслужений діяч мистецтв України 
Бесєдін, депутати обласної ради В. Долгов, Безпалов, Плотников та інші 
росіяни, яким не байдужою була доля суверенної держави [6, 1991, 19 лист.]. 
Серед проблем, що обговорювалися в регіоні, була і проблема обласної 
автономії або федералізації земель України. Загальний вектор думок місцевої 
еліти підсумував депутат Харківської обласної ради В. Долгов, який писав: 
«Прихильникам автономій і земель час би схаменутись, не баламутити людей, 
не сіяти напруженість, а скерувати свою енергію … на пошук виходу з кризи, в 
якій опинилося наше суспільство» [6, 1991, 14 лист.]. 

Жителі області не відзначались активністю щодо участі у політичних 
мітингах та демонстраціях. Соціологічні дослідження свідчать, що 1991 р. лише 
10,3% населення Сходу України брали у них участь [7]. Особливістю доби 
стало започаткування активності жителів сільських районів. Знаковою стала 
масова акція медиків Близнюківської районної лікарні з метою звернути увагу 
на незадовільні умови праці, відсутність у багатьох житла та відшукання коштів 
на підвищення заробітної плати [6,1991, 14 лист.]. 

Підготовка до голосування на всенародному референдумі відбувалась на 
протязі вересня-листопада 1991 р. Напередодні референдуму вперше у значних 
масштабах проводився моніторинг громадської думки. Найбільш репрезен-
тативним виявилося соціологічне опитування 1238 жителів Харкова і області, 
проведене Регіональним соціологічним центром Харківського відділення 
соціологічної асоціації України, що охопило всі категорії населення. Воно 
показало, що 63% респондентів виступали за незалежність України, 22% � 
проти, 14% на час проведення опитування не визначились. При відповідях на 
уточнюючі запитання результати були такими: 58% респондентів-харків�ян 
підкреслили, що Україна має бути у складі Союзу (співдружності) незалежних 
суверенних республік, 31% вважали, що Україна має бути абсолютно 
незалежною, а 11% вагалися з відповіддю. Соціологи поставили питання і про 
те, якими, на думку харків’ян, мають бути стосунки між республіками 
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колишнього СРСР. 26% респондентів підкреслили, що виступають за 
суверенітет республік в рамках спільної держави (оновленої федерації), 29% 
вважали, що СРСР повинен перетворитися на співдружність суверенних держав 
(конфедерацію), 30% вважали, що необхідна лише спільна економічна угода, а 
решта питань мають вирішуватися шляхом двосторонніх домовленостей 
[1, 1991, 27 лист.]. 

Для проведення  референдуму в області було створено 1771 виборчу 
дільницю. У виборчі списки внесено 2 377 159 жителів; отримали бюлетені для 
голосування – 1 802 516 (75,83%), взяли участь у голосуванні – 1 798 977 
(75,68%). На питання референдуму відповіли «так» 1 553 065 (86,33%), «ні» � 
187 631 (10,43%), недійсними визнано 58 281 (3,24%) бюлетенів [1, 1991,  
7 дек.]. Голосування, підрахунок голосів і визначення результатів вперше 
відбувалось у присутності представників державних органів, політичних 
партій, громадських об’єднань, трудових колективів, спостерігачів від держав, 
що входили до колишнього СРСР, від урядів зарубіжних країн і міжнародних 
організацій, українських та іноземних журналістів. Результати референдуму 
засвідчили прагнення мешканців області до державної незалежності України, 
бажання бути господарем у власній оселі. Характерно, що після 1991 р., навіть 
в умовах кризи та розчарування у економічному становищі держави, рівень 
підтримки незалежності України на Сході  не був нижчим 50% [8], сягнувши 
мінімальної позначки 55% в 1994 р., а станом на грудень 2012 р. досягнув рівня 
75%. 
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