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     2003 

 

 

 

 

 Забирали останню зернину. 

 Виганяли із хати вночі, — 

 Як сльозою, садок і хатину 

 Обливали журбою сичі. 

 

 І душа досі ниє і плаче, — 

 Бо була це і дійсність, і яв, — 

 Наче демон і Каїн неначе, 

 Більшовик серед двору стояв. 

 

 В хаті — дітки, а батька немає. 

 І нема повороту йому… 

 Комсомолець мішок підіймає 

 І несе, як життя у пітьму. 

 

 І остання надія упала, 

 Як зернину останню взяли… 

 Під вікном дика осінь стояла, 

 Де троянди уже не цвіли. 

 

 Де мороз лютував, як у серці 

 Сум камінний, що все переміг… 

 Зарипіли одвірки і дверці, 

 Коли вийшли кати за поріг. 

 

 Тільки зойки дитячі невпинні. 

 Тільки сльози і "хлібця нема". 

 І на очі сумні удовині 

 Ліг одчай, як холодна зима. 

 

 І стояла убита й безсила, 

 Далі хворо вступила у тьму. 

 Комуністів благати ходила. 

 Й дали їй… Сибір і тюрму. 

  

    Михайло ПРОНЧЕНКО 

 Кривий Ріг 

 1933       
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В українській історії є чимало сумних і навіть трагічних сторінок, які 

тільки сьогодні за часів незалежної України ми починаємо відкривати і 

осмислювати. Але чи не найтрагічнішою датою, яку ми відзначаємо 

нинішнього року, вшановуючи пам'ять багатомільйонних безневинних 

жертв, є, безперечно, голодомор 1932-1933 рр., який ще довго ятритиме 

незагойною раною пам'ять і подальше буття українців. 

 Мені, уродженцю старовинного українського села Ганнівка, 

мешканців якого, у тому числі й моїх батьків та рідних, також не обминула 

в той час лиха доля нелюдських випробувань невблаганним голодом, 

особливо боляче усвідомлювати, що довелось пережити моїм односельцям і 

загалом українському селянству у ті трагічні роки.  

Спогади старих людей, численні публікації на цю суворо заборонену за 

радянських часів скорботну тему, що з'явилися протягом останніх років, 

змушують абсолютно по-новому дивитися на наше радянське минуле — як 

на диявольський експеримент, у який було авантюрно втягнуто величезні 

народні маси більшовизмом і надзвичайно жорстокими насильницькими 

методами здійснюваний його кривавою сталінською системою. Звісно, ми 

всі є продуктами цієї системи, і за тих обставин, які існували в колишньому 

Радянському Союзі, навіть не здогадувались, а отже й не усвідомлювали, які 

насправді глобальні катастрофічні процеси проходили тоді на 1/6 частині 

земної кулі.   

І в цьому шаленому вирі безпрецедентного будівництва 

люмпенізованого "комуністичного раю" українське село, як колиска 

патріархальної етнічної культури, віковічних морально-етичних і духовних 

цінностей працьовитого і волелюбного селянина-господаря, було приречене 

на повну руйнацію й відрив від свого могутнього коріння. Що й було зроблено 

ціною неймовірних жертв і страждань, яких досі ще не знало людство. 

Наслідки цього безпрецедентного свавільного дійства ми бачимо сьогодні на 

селі, яке ще довго не зможе оговтатись від тих невідшкодовних втрат, 

завданих насильницьким впровадженням радянської колгоспної системи. 

Отже з огляду на свій минулий досвід головне, що ми мусимо 

усвідомити сьогодні, розбудовуючи свою незалежну державу, це те, яку 

насправді незмірну ціну доводиться платити за авантюрні соціальні 

експерименти диктаторських режимів. Тому надзвичайної історичної ваги 

подією стало визнання на найвищому державному рівні голодомору 1932- 

1933 років "актом геноциду українського народу за диявольським задумом 

сталінського режиму", як це сказано у "Зверненні до Українського народу 

учасників спеціального засідання Верховної Ради України щодо вшанування 

пам'яті жертв голодомору 1932-1933 років", прийнятого Постановою 

Верховної Ради України від 15 травня 2003 року після проведення 

спеціальних парламентських слухань. 

Цьому передували роки справжнього прориву в офіційному 

замовчуванні цих трагічних фактів нашої історії, який став можливим 

завдяки численним публікаціям в періодиці, широкому оприлюдненню 
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значного масиву документальних свідчень та наукових досліджень, 

здійснених істориками та архівістами, а також численним науково-

практичним конференціям, масовим суспільним заходам тощо. Це було 

відкриття істини для наукового й суспільного загалу, а зрештою й для 

політиків, про події 1932-1933 років в Україні як про загальнонаціональну 

соціальну катастрофу. 

Однак, як зазначалося багатьма промовцями під час парламентських 

слухань, це лише початок складного процесу відкриття і усвідомлення 

українським суспільством страхітливої правди про причини і наслідки 

таких соціальних трагедій ХХ сторіччя, як голодомори 1921-1922, 1932- 1933 

та 1946 -1947 рр., які, на жаль, мали місце в Україні, і в жодному разі вже не 

повинні повторитися в майбутньому. 

Книга криворізького історика Олександра Мельника "Голод. Хроніка, 

документи та матеріали голодоморів 1921-1922, 1932-1933 років на 

Криворіжжі" саме про це. В її основу лягли зібрані автором архівні 

матеріали, документи та спогади очевидців про голодомори 1921-1922, 1932 

-1933 рр. на Криворіжжі, які розкривають злочинні механізми сталінської 

системи, показують безпосередніх керівників і виконавців, задіяних у 

створенні передумов голоду в ті страшні роки.  

Сучасний погляд і політико-правову оцінку цих трагічних подій у 

книзі представлено матеріалами "Парламентських слухань щодо 

вшанування пам'яті жертв голодомору 1932-1933 років" та прийнятими за 

їх результатами документами Верховної Ради України. 

 Символічно, що саме в рік скорботної 70-ї річниці голодомору 

виходить це перше в нашому регіоні документальне видання як данина 

пам'яті мільйонів безневинних жертв і відшкодована невеличка частка 

нашого невідплатного боргу перед ними. 

 

 

     Микола КОЛІСНИК, 

     Народний депутат України. 
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ВІД УПОРЯДНИКА (набір - ???) 

 

Частина перша 

Криворіжжя  

в контексті голоду 1921 - 1923 рр. в Україні 

 

ПЕРЕДМОВА 
Ця трагічна сторінка історії нашого краю безпосередньо пов'язана, по-перше, з 

економічною політикою правлячої більшовицької партії, яка проводилась до 

березня 1921 р., і, по-друге, з підлеглим становищем формально незалежної 

республіки щодо московського центру, який по-своєму розв'язував проблеми, 

що виникли внаслідок жорстокої посухи у Поволжі, на Північному Кавказі і в 

південних губерніях України. 

У радянській історичній літературі постійно наголошувалось, що голод 1921 р. 

був зумовлений посухою в основних хліборобських районах, руйнівна дія якої 

підсилилась розрухою у сільському господарстві після майже семи років війни. 

Ці фактори, без сумніву, були присутні, але механізм голоду в нашому регіоні 

був більш складним. 

Яким же був урожай 1921 р. в Криворізькому повіті, що включав на той час 

П'ятихатський і Софіївський райони? Згідно звіту Катеринославської 

Губекономнаради — середній врожай по головних культурах склав у пудах з 

десятини (в дужках — середній показник по губернії): озиме жито — 4,5 (3,2); 

озима пшениця — 4,0 (3,3); яра пшениця — 1,5 (2,1), ячмінь — 5,2 (1,7), овес — 

5,0 (3,3), просо — 0,7 (4,6), кукурудза — 0,7 (4,8), картопля — 20,4 (43,7). 

Комісія, що обстежувала повіт, вважала, що при підвищенні урожаю на 300-

500% стан все рівно буде вважатись за катастрофічний. Порівняно з урожаєм 

1920 р., до речі, не найкращим, збір озимого жита склав всього 30%, озимої 

пшениці — 21,4%, ярої пшениці — 6,5%, ячменю — 15,8%, вівса — 33%. При 

визначенні в повіті за основу брались два показники: 1) виведених із загального 

числа повідомлень (середній); 2) виведених із "мінімального та максимального 

підвищень". 

На Криворіжжіі ввели коефіцієнт підвищення 271%, що, на думку експертів, 

було більш реальним по відношенню до дійсного (мінімального) врожаю. Тобто 

вважали, що селяни приховують дані про справжній урожай. Таким чином, збір 

хлібних культур за зведеннями визначався мінімальним в 1442735 пуд. та 

5382669, а всього по 8 основних культурах він коливався від 1794122 пуд. до 

6903481 пуд. 

Така подвійна бухгалтерія розрахунку врожаю дала московському урядові 

підставу в майбутньому втричі збільшити фактичний врожай. До речі, Ленін 

28.01.22 р. скасував постанову українського уряду про відрядження в 

неврожайні губернії комісії для визначення стану родючості. Як писав голова 

уряду РРСФР, "з суто політичних міркувань — щоб не створювати паніки". 

Очевидно, Москві дуже хотілось залишити цифру втричі збільшеного проти 

фактичного врожаю. 

Не дивлячись на офіційну відміну продрозкладки, в березні 1921 р. в Україні 

була продовжена її дія відносно врожаю 1920 р. Це було необхідно, щоб 

забезпечити безперебійне постачання хлібом "червоних столиць". Яка ситуація 
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на початок 1921 р. була з продовольчим постачанням у басейні, коли ще мови 

про голод офіційно не вели? Нагадаємо, що в постачанні Москва офіційно 

прирівняла Кривбас до Донбасу — тобто, за вищою категорією. А як було 

насправді? 

Так, 10.02.21 р. повітовий Упродком писав Опродкому: "Несвоевременное и 

неполное снабжение рабочих и их семей продовольствием и фуражом лошадей. 

Все продовольствие уходит фактически на снабжение воинских частей, а 

рудники снабжаются во вторую очередь и полностью не удовлетворяются". 

(ЦДАВОВУ, Ф.39, С.43, Л.277). 

Фактично вже голодуюче місцеве селянство не спішило здавати недоїмку за 

1920 р. добровільно. Тоді в березні більшовицька влада оголошує 

"продтижневик" і відправляє по селах озброєні робітничі загони — мовляв, ідіть 

та заберіть "свій" хліб. Більшу його частину буде вивезено в Росію. Після 

насильницького вилучення хліба продовольчий стан у повіті різко погіршився. 

Місцеві євреї звернулись за допомогою до американських співродичів, від яких 

через "Джойнт дистрібюшн комітеті" отримали наприкінці березня продовольчу 

допомогу. А українським хліборобам та робітникам допомоги чекати не було 

звідки.  

Ще на початку березня на волосних зсипних пунктах закінчилось 

продовольство, а з державних ніхто нічого не давав. 4 березня були взяті на 

облік всі сади і посіви, включаючи городи. До продовольчої кризи долучилась 

паливна — не вистачало дров як на виробництві, так і в побуті. Місцева Райруда 

в листі до Катеринославського губвиконкому вказує на "катастрофическое 

положение в районе с топливом"  і вимагає "немедленного отведения лесных 

участков для заготовки дров" (там же, Ф.39, Оп.1, С.121, Л.155). Тяжкий стан 

поглиблювався зловживаннями з боку влади. Так 7 березня 1921 р. "за 

беспорядки" був заарештований у повному складі (7 чол.) особливий пост 1-ї 

Кінної Армії на чолі з його начальником Телушкіним(їх потім за грабунки на-

селення буде розстріляно). 

Повстанство, що швидко почало набирати силу, змусило губернське 

керівництво прирівняти "фронт по боротьбі з бандитизмом як до боротьби з 

білою гвардією". Вся територія Катеринославської губернії з 8 березня 1921 р. 

оголошується на фронтовому становищі. Це розв'язує руки місцевій владі 

відносно селян, яка починає широко застосовувати на практиці терористичні по 

своїй суті методи правління та тиску на населення. Першою такою масовою 

репресивною акцією став арешт всіх членів партій, що були в опозиції до 

більшовизму (СР, СД, анархісти), за списками, які завчасно підготувала місцева 

ЧК. З 12 березня 1921 р. весь громіздкий бюрократично-управлінський апарат 

припинили централізовано постачати та виділяти кошти на його утримання. 

Натомість запропонували кошти "отыскивать на местах".  

З голодних та бідних робітників взяти було нічого, і очі нових можновладців 

знову повернулись у бік села. А робітникам місцева газета "Криворожское 

отделение УкрРОСТа" рекомендувала: "Если мы не хотим умереть голодной 

смертью, то надо сделать так, чтобы ни один клочок земли не остался 

незасеянным" (16.03.1921 р.). 

Сказати, що місцева влада нічого не робила, щоб виправити становище, не 

можна. Так, завод Василовського був терміново пристосований для ремонту та 

випуску сільгоспреманенту, була організована деревообробна майстерня та 

зроблені інші кроки. Зважаючи на важкий стан 20 березня 1921 р., Криворізький 

повіт  звільнили від сплати розкладки за 1920 р. 
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Згідно задуму, в повіті планувалось засіяти 450 тис. дес., на 20 березня було 

висіяно тільки 118 тис.: не вистачало 2 млн. пуд. посівних матеріалів 

"КривУкрРОСТа, 23.03.21 р.", а також знарядь для обробки землі. Влада 

нашвидкоруч створює в кожній волості майстерні для ремонту старих знарядь. 

Податок зменшують на 20%, але це не змінює ситуацію. Всі військові частини, 

розташовані в повіті, кидають на допомогу селу: дають коней і червоноармійців, 

які часто лопатами перекопували землю. 

Першим сигналом про голод, що вже визнавався владою, ми можемо вважати 

рішення про організацію в квітні їдальні для безоплатного харчування вагітних 

жінок та дітей до 5 років. Та біда прийшла не одна — спалахнула епідемія тифу 

і холери, терміново почали будувати так звані "холерні бараки".  

На конференції Всесоюзної Спілки Гірників (26 березня 1921 р.) кон-

статувалось: "острое положение в снабжении рабочих предприятий, отсутствие 

топлива, одежды и обуви, невыплата жалования" (там же, Ф.39, Оп.1, С.34, 

Л.73). В кінці березня РНК відмінила всі громадянські норми постачання і ввела 

нові, за якими поділили працюючих на три категорії — залежно від важкості та 

важливості робіт. На посівну кампанію кинуто 40% комуністів і весь особовий 

склад військових частин. Коні щодня вмирають з голоду. Продпайок в басейні 

отримують 9785 чоловік з 22 тисяч, але він забезпечує лише напівголодне 

існування. В результаті медичного огляду (1.04.1921 р.) тільки 35% гірників 

визнано здатними працювати, інші потребують лікування від 1-го до 2-х 

місяців. 

В квітні всіх коней, які були ще живі, кинуто на обробку людських городів -  

"останню надію на спасіння" ("УкрРОСТа" від 12.04.1921). З'їзди КНС (волосні) 

приймають рішення про засів державних городів овочами та картоплею, 

відібраними у "куркулів". Влада всіляко розпалює ворожнечу всередині се-

лянських громад, відкрито показуючи прихильнысть до "незаможників". На 

початку квітня ще одне лихо прийшло на Криворіжжя — епідемія чуми серед 

тварин. З Центру сюди направляють спеціальну групу лікарів і фельдшерів для 

боротьби з новим злом — але багато тварин все рівно загинуло. З Росії 

прибувають перші "мішочники" скуповувати хліб, створюючи тим самим 

ажіотажні ціни - проти них виставляються загороджувальні загони, але їх ефек-

тивність досить низька. 

З метою стимулювання виробничої активності робітників, вводиться "нату-

ральне преміювання" передовиків та передача частини хліба "комнезаможам" 

для активізації пошуків схованого хліба. Біднішій частині населення з середини 

квітня почали безкоштовно відпускати електроенергію. З 17 по 24 квітня  

пройшов "тиждень захисту дітей" — проведені мітинги, концерти для збору 

коштів на їх харчування. Але голодуюче населення багато дати вже не могло. В 

цей же час в басейні почали відкриватись так звані "тимчасові лікарні", куди 

привозили виснажених голодом людей. Заходилися націоналізувати млини, 

круподерні та маслобойні, щоб власник не зміг отримувати продукти та ними 

спекулювати. 

Великими зусиллями всіх, хто знаходився в повіті, було засіяно 505121 дес., що 

перевершило показники1899-1910 рр. на 18%. Внаслідок масового незаконного 

вивезення хліба уряд України мусив звернутись до Москви з проханням 

припинити його закупівлю російськими робітничими організаціями і ввести в 

Росії аналогічний закон "про спекуляцію хлібом" (до 5 років концтаборів). У 

своєму рапорті військовий комендант басейну писав про: "...пережитый 

районом холодный кошмар минувшей зимы" — тоді ще ніхто не уявляв, що 
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чекає людей наступної зими. В кінці квітня на рудниках пройшла хвиля 

робітничих заворушень у відповідь на рішення місцевої влади обкласти 

продподатком робітничі городи. Боячись масових страйків, постанови 

скасували. 

Профспілки запропонували обміняти на хліб деякі матеріали, яких потребувало 

село, але такий обмін Південбюро ВСГ не дозволило. Причина була в добрих 

видах на новий врожай. Але з кінця квітня почалася посуха, яка продовжувалась 

влітку і повністю все знищила. В світлі "великих перспектив" на врожай в 

Україні з Москви посилився тиск щодо прискорення вивозу зерна в Росію — 40 

ешелонів на місяць. Але тут на місцях всі вже почали усвідомлювати 

наближення грізного стихійного лиха. Та в Москві щодо цього дотримувались 

дещо іншої думки. В.Ленін, посилаючись на М.Бухаріна, який заявив, що 

урожай в Україні "чудовий", вирішив подвоїти розмір продподатку. Було 

офіційно оголошено (11.05.1921), що південні губернії готуються до 

закордонної торгівлі.  

Однак травневого завдання, незважаючи на залучення частин регулярної армії 

для  збору зерна, Криворізький повіт не виконав. Керівництво повіту отримало 

догани по партійній лінії "за недостатньо енергійну продроботу". Не беручи до 

уваги це "дуже гостре" питання з продовольчим постачанням в басейні, центр 

вимагав продовжувати поставки хліба. При Криворізькій повітовій раді 

створюються спеціальні транспортнопродовольча та контрольна комісії. Як 

вихід із критичного стану дозволили з 18 травня 1921 р. обмінну торгівлю з 

селянами та кооперативами, які виконали продподаток. 

25 травня колегія Райруди надіслала повідомлення до Катеринослава про 

катастрофічний стан з продовольством. За повної відсутності зернофуражу 

очікується масовий падіж коней. Форсується створення обмінних комісій на 

виробництві та в установах. На початку літа стає реальною перспектива повного 

припинення робіт з відродження басейну. Тепер жалюгідний продпайок в 

повній мірі отримують тільки робітники "ударних підприємств", всі інші — 

тільки частину норми. Для працівників підприємств створюють мережу їдалень, 

Губвиконком вирішує "політично оздоровити" Криворізький басейн шляхом 

організації "військової та надзвичайної охорони судових органів та реорганізації 

промміліції". Через кілька днів буде прийнято рішення про організацію про-

мислової ЧК та виїзної сесії "революційного трибуналу".  

В середині червня почали створювати  спеціальний цех для виготовлення 

обмінної продукції. У центральні органи без кінця надсилаються телеграми про 

катастрофічне становище з продовольством в басейні та повіті, а також вимоги 

прирівняти Криворіжжя до Донбасу "у всіх відношеннях".  

Все чіткіше вимальовується перспектива нового голоду і це наганяє страху на 

селян. Шукаючи порятунку, багато хто в розпачі шукає порятунку в зверненні 

до Бога. Перший хресний хід з оновленою іконою пройшов в Братолюбівській 

волості. 

23 червня 1921 р. Наприкінці червня в повідомлені Райруди зазначалось, що 

робітники виживають виключно за рахунок "мелкого домашнего хозяйства". 

Селяни затято опираються хлібозаготівлям. З Центральної Росії в Україну під 

командуванням Троцького вирушило 8 дивізій для "допомоги" в зборі 

продподатку. Утримувати цю армію Україна мусила доти, поки не буде 

завершено хлібозаготівлю. 

29 червня 1921 р. Наркомпрод дав розпорядження про виділення Криворізькому 

та Нікопольському районам товарного фонду і 400 млн. рублів на фураж.  
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На початку липня розпочалась організація радгоспу, який повинен забезпечити 

робітників басейну. Забігаючи наперед, скажемо, що цей захід нічого не змінив, 

і радгосп через рік було ліквідовано. Тоді ж з'явився ще один бюрократичний 

задум органів влади. В зв'язку з відсутністю ресурсів скоротили виробничу 

програму в басейні на 1921 р. — з 5-ти рудників працювали тільки 3. 10 липня в 

басейні, як в часи громадянської війни, створюють Ревком, до якого переходить 

вся повнота влади. Нереальність хлібозаготівельних планів, які різко пішли на 

спад у липні, призвела до збереження продрозкладки та позаекономічного 

примусу селянства. Отже в 1921 р. НЕП на Криворіжжя ще не прийшов. В 

самому Кривому Розі від епідемії холери за місяць померло 40 чоловік з 184 

захворівших. 

Липневі жнива дали невтішні результати (див. вище) — в середньому врожай 

становив 25% від торішнього. В деяких волостях (Жовтянська, Саксаганська 

тощо) зернові вигоріли на 90-100%. В цей час орган більшовиків газ. "Правда" 

(24.07.1921 р.) повідомила про добрий врожай в Україні, який перекривав 

врожай у Росії. В повіт почали прибувати перші біженці з Поволжя, якими стала 

опікуватись організація Допгол при ВУЦВК на чолі з Г.Петровським. 

Наприкінці липня розпочалися перші конфіскації майна в селян, що не сплатили 

продподаток. Місцева влада звернулась до Москви з проханням залишити 

зібраний хліб для своїх потреб у зв'язку з голодом, але нагорі про це ніхто не 

хотів слухати. 

Нагадаємо читачеві, що Криворіжжя, згідно рішення Ради Праці та Оборони, 

повинно було постачатись нарівні з Донбасом — тобто за 1-ю категорією. 

Питання про зниження ставок продподатку Політбюро КПбУ також залишило 

відкритим. Натомість розпочали чистку партійних організацій, щоб вигнати 

"петлюрівців" і "контрреволюціонерів". В результаті 20% партійців, найбільш 

активно виступаючих проти політики геноциду, було вигнано.  

На початку серпня стали створювати загони КНС для боротьби з повстанським 

рухом. 3 серпня 1921 р. на засіданні політбюро ЦК КП(б)У було прийнято 

постанову про боротьбу з неврожаєм в Україні, згідно якої допомога 

постраждалим від неврожаю повинна надаватися власними засобами. Ті селяни, 

що наважувалися продавати свій хліб, не дивлячись на декрет про вільну 

торгівлю, потрапляють до списків маючих хлібні надлишки, які у них згодом 

конфісковуються. Багато людей продають за безцінь свої домівки та майно й 

рятуються втечею в інші врожайні губернії УКраїни, а також в Бесарабію, 

Румунію, Польщу.  

Згідно розпорядження Губкому № 179 (6.08.1921) почалось створення загонів 

особливого призначення для боротьби з повстанством. Тільки коли голод почав 

масово нищити людей, посол України звернувся до німецького міністра 

закордонних справ з проханням допомогти голодуючим. В цей час Москва 

приймає постанову про застосування надзвичайних заходів при вилученні 

продподатку. Згідно неї в села, що опираються продкомісарамм, повинні 

вводитись військові частини, які мали право вживати "негайні енергійні заходи 

примусового характеру". Одночасно почала діяти Криворізька ЧК на чолі з 

Д.Петровським. 

На 15 серпня 1921 р. 25% населення повіту було заражено холерою. Тільки в 

місті працювало 4 мобільних загони. Хворих направляли в с. Бажанове. В 

лікарнях з  437 заражених померло 167. В повіт продовжують прибувати 

біженці з Росії, які проклинають радянський уряд, називаючи його "урядом 

жида і чорта". У другій половині серпня, згідно постанови ВУЦВКу, почали 
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створювати повітову комісію допомоги голодуючим. Проте в Україну 

чужоземних рятівників не запрошували. Офіційно вважалось, що її продовольче 

становище благополучне. На території повіту діють кілька комісій допомоги 

голодуючим під наглядом Допголу. Але їхня активність спрямована на біженців 

Поволжя. Через примусові заготівлі та добровільну допомогу хліб з повіту 

прямує за його межі. Вводяться різні види податків та відрахувань на користь 

Поволжя, наприклад, з кожного відра проданого пива збиралося по 5 тис. 

рублів. 

Тим часом становище на Криворіжжі ставало дедалі загрозливішим. Повітовий 

з'їзд рад оцінив стан сільського господарства як "трагічний". Для виправлення 

становища вирішили здійснити типові для більшовизму заходи: оголосили 

"хрестовий похід проти куркуля", почали виганяти "петлюрівські елементи з 

Рад", відбирати землі з залишенням "трудової норми". В той час, коли про голод 

в Росії кричали на кожному перехресті та за кордоном, була відпрацьована 

техніка замовчування лютуючого голоду в Україні. На місця було розіслано 

вказівку про необхідність "...розрізняти заклик до боротьби з голодом в Росії від 

боротьби з неврожаєм в Україні, де допомога... могла бути надана своїми 

губернськими або повітовими засобами". 

Місцеве селянство на грабунки відповідало так званим "утаюванням землі". 

Згідно зведення  ЧК, утаювання посівів на Криворіжжі досягло 30%. У відповідь 

на це влада ввела колективну відповідальність селян за утаювання землі. На 

кінець серпня підрахували спад населення міста за останні три роки. Він склав 

7037 чол. (близько третини жителів). 25 серпня 1921 р. організовано 

Повітпродком. Згідно його підрахунків, продовольчих ресурсів, можливо, не 

вистачить до січня 1922 р. Всі радянські працівники залучені до "продроботи". 

Співробітників міліції та карного розшуку, що грабували селян під приводом 

боротьби з спекуляцією (за обмін хліба на промисловий крам. — Авт.), ЧК 

передає до трибуналу. 

Місцева влада не розуміла причин бездіяльності уряду та інформаційної 

блокади і закидала Харків і Москву розпачливими телеграмами. Проте, якщо 

хлібом постачались потроху рудники, то на село не йшло ні зернинки. Навпаки, 

продовжувалась інтенсивна викачка хліба. Активно формувалися військові 

підрозділи для поповнення продзагонів. Виконавці продрозкладки керувались 

таємними інструкціями. В одній з них, зокрема, говорилось: "Взяти в кожній 

волості від 15 до 20 чол. заложників з куркульського і середняцького населення. 

У випадку, коли яке-небудь село відмовляється дати підписку про кругову 

відповідальність, або давши підписку про виконання продподатку в 48 годин, не 

виконає, такі села оголошуватимуться ворогами радянської влади. Половина 

заложників має бути засуджена аж до застосування вищої міри покарання - 

розстрілу, після чого буде взято наступну групу. Все зерно, незалежно від 

продподатку, конфіскується". (Голод 1921-1923 рр. в Україні, К., 1993, с.51). 

Загін ЧК по боротьбі з повстанцями під командуванням О.Фесенка 

використовує голодних підлітків для розвідок. 

Вершиною блюзнірства влади стала заява голови уряду України Х.Раковського 

про наявність хліба для продажу (31.08.1921). 

Опора більшовиків на селі — КНС, як видно зі звіту за серпень, не виправдав 

надій. У зв'язку з важким станом посилюється тенденція виходу з організації, 

зростає апатія керівництва, набуває розмаху нахил до "мішочництва". В 

результаті — падіння інтересу до здійснення контролю над "куркулями", 

індиферентність і частковий розпад КНС. Біженці з Росії часто силою 
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реквізують хліб у селян, що призводить до кривавих сутичок. Щоб зберегти 

КНС від повного розвалу, 3 вересня 1921 р. приймається рішення про передачу 

йому 50% хлібних фондів для села.  

У вересні на Криворіжжі розпочалась масова кампанія допомоги голодуючому 

Поволжю. Так, місцевий Совпроф постановив відправити в Росію половину 

запасу робітничого фонду, хоча спеціальна комісія підрахувала перед цим, що 

цих запасів може вистачити тільки до початку 1922 р. На фоні голодної трагедії 

розпочалися чвари між місцевим керівництвом. В результаті розгляду цього пи-

тання в Політбюро ЦК КПбУ (9.09.1921) прийнято рішення: "...в срочном 

порядке заменить руководителей Криворожского Упарткома, Исполкома и 

срочно усилить их другими работниками из-за разложения и склок". 

За період з 1 серпня по 10 вересня 1921 р. в повіті було вбито 171 повстанця, 

затримано 3, а 4 самі перейшли на бік радянської влади.  

В середині вересня Криворізький повіт нарешті було визнано одним з найбільш 

потерпілих у Катеринославській губернії, де зібрано третину від мінімальної 

кількості врожаю. Щоб вижити, зголодніле робітниче населення, починає 

розкрадати обладнання рудників, які переведені на технічну охорону. 

Становище робиться настільки загрозливим, що всі зусилля по відновленню 

роботи басейну виявляються марними. Наприкінці вересня до міста прибуває 

виїзна сесія Харківського трибуналу для розгляду цілого ряду справ по великих 

крадіжках. 

На 1 жовтня (кінець господарчого року на той час) не дивлячись на всі зусилля 

влади, продподатку в повіті було зібрано 21% від плану. Гарантованих у 

забезпеченні пайком робочих місць в басейні нараховувалось 1853, з 235 тис. 

десятин під озимі засіяно 150 тис. Нарешті при ВУЦВК була створена комісія з 

допомоги голодуючим губерніям, включаючи Катеринославську. Відпущено 5% 

зібраних товарів для обміну на користь голодуючих.  

На початку місяця знову зафіксовано спалах чуми в 5 волостях повіту. 

Починається спорудження дитячих будинків на рудниках, багато селян, 

бажаючи врятувати своїх дітей, кидають їх у місті. Закриваються деякі школи — 

немає учнів та коштів. Закінчилась чистка (11 жовтня 1921 р.) місцевої міліції 

— 35% виключено за посадові злочини. 

Очевидець так згадував ті часи: "Більшість населення ходить боса і в лахмітті. 

На вулицях можна бачити босих держслужбовців — вже й постоли задорогі. 

Мати одяг із звичайних грубих мішків — щастя. Край стає пустелею, місто - 

звалищем". В доповідній записці повітвиконкому повідомляється, що бідні 

люди на грунті голоду продають за безцінь сільськогосподарський реманент та 

худобу. А в цей час голодних селян притягають до суду численні ревтрибунали 

за "утайку земли" (податок потрібно було платити і на незасіяну землю). Було 

створено 5 нових дитячих притулків. АРА утримувала в своїх їдальнях 12 тис. 

дітей. Здано продподатку 441070 пуд., що складає 87% від завдання. З середини 

листопада почала надходити перша продовольча допомога від українського 

уряду, 3% якої відбиралось, згідно рішення ХІ губернського з'їзду профспілок, 

голодуючим Поволжя.  

В середині листопада представник УРСР в Німеччині заявив, що в Україні 

голоду майже немає. 75 млн. пуд. зерна, які планувались на експорт, передані 

Росії. Місцева влада ставить питання про розформування трудового батальйону, 

який несе охорону рудників, і передачу цих функцій польовим частинам. Мета 

— покращити постачання робітників, так як велика частка продпайків 

виділяється охоронцям. Кінець листопада ознаменувався новим наступом на 
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селянство — почали створювати повітові та волосні "трійки" з вилучення 

продподатку. Вони мали широкі репресивні повноваження. Цей крок був 

викликаний частими вбивствами збирачів хліба пограбованими селянами. 

Вся допомога голодуючим, як це видно з доповіді Криворізького повітпарткому 

за листопад 1921 р., здійснювалась тільки шляхом "самодопомоги". Найбільш 

важкий стан склався в Апостолівському районі. Всього в повіті голодувало 

143074 чол. Настрій селян визначався як "подавленнй". 

З 1 грудня гірникам введено оплату "по прожитковому мінімуму", який рівнявся 

2,7 тис. калорій. На ґрунті "недостатнього постачання" виникла загроза зриву 

виробничої програми. Вирішено створити річний запас продовольства на 3336 

пайків. На початку року цифра голодуючих у повіті досягла 180 тис. Щоб 

врятуватись від голодної смерті, селяни об'єднуються в різні спілки та 

кооперативи. З 10 грудня в басейні почали працювати пункти АРА, які надавали 

допомогу голодуючим робітникам та селянам. У грудні в повіті було офіційно 

зареєстровано 13 випадків смерті від голоду. Почастішали випадки 

обмороження, а іноді люди замерзали навыть на роботі — паливо з Донбасу не 

надходило, а дрова спалили ще минулої зими.  

На селян повіту перед новим роком наклали ще одну повинність — постачання 

лікарень продовольством та дровами. Запаси фуражу в басейні визначено в 8629 

пуд., що було менше місячної потреби. Під кінець року з Москви надійшов 

декрет про підготовку до конфіскації цінностей для допомоги голодуючим. 

Кількість офіційно визначених голодуючих досягла 240 тис., з яких 93150 — 

діти. 

Повіт входив у новий 1922 рік з практично 40% в різній мірі голодуючого на-

селення. А попереду була ще страшна зима та весна. 

 

Олександр МЕЛЬНИК 

 

ГОЛОД 1921 - 1923 рр. НА КРИВОРІЖЖІ 

ХРОНІКА ПОДІЙ 

 

1920 

15 серпня.  

• Тижневик допомоги незаможному селянству. Створено 6 "летючих загонів" з 

промтоварами та спеціалістами-ремонтниками. Допомогу отримали близько 5 

тис. чоловік. 

1 вересня. 

• При плані на продрозкладку 1,8 млн пудів зерно-хліба на повіт зібрано 834 652 

пуд. (52%);  фуражу - 283 748 (29%); рогатої худоби — 10189 пуд. (29%). 

3 грудня.  

• Волвиконкомам направлено телеграми, що КНСам, які активно не 

допомагають у збиранні продподатку, не буде надаватися право на 15% 

відрахування з продрозкладки. 

 

1921 

10 дютого.  

• Правління Укрруди в листі до Опродкому відносно постачання басейну 

писало: "Несвоєчасне і неповне постачання робітників та їх сімей 

продовольством і фуражом коней. Все продовольство фактично йде на 
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постачання військових частин, а рудники постачаються в другу чергу і повністю 

не задовольняються". 

12 лютого.  

• Агент Бюро Укрруди Камінський прибув до Кривого Рогу для вирішення 

питання постачання дровами та лісом для кріплення виробіток. 

 

1 березня.  

• Для роботи на селі мобілізовано 40 комуністів і 30 профспілкових працівників. 

Створено повітову комісію. 

2 березня.  

• На волосних зсипних пунктах, звідки постачали робітників басейну, 

закінчилось продовольство. Ставиться питання про постачання з державних 

зсиппунктів. 

3 березня.  

• Виходячи з гострої продовольчої кризи, з 1 вересня планується розпочати 

"адресне" гарантоване постачання кожного підприємства. 

4 березня.  

• Взято на облік всі сади і пасіки приватних осіб. 

7 березня.  

• "Райруда" звернулась до КГВК з листом про катастрофічний стан в районі з 

пальним і негайним відведенням лісових ділянок для заготівлі дров. 

• Згідно наказу Повітвиконкому заарештовано за "беспорядки" і відправлено в 

Особливий відділ 1-ї Конної Армії співробітників Особпосту 1-ї Кінармії на 

чолі з начальником Телушкіним (7 чол.). 

8 березня.  

• V Губз'їзд Рад прирівняв "фронт по боротьбі з бандитизмом" як до боротьби з 

білою гвардією. Вся територія Катеринославської губернії оголошена на 

фронтовому положенні. 

8 -16 березня.  

• Х з'їзд РКП(б) оголосив відміну політики воєнного комунізму. 

9 березня. 

• Єврейський "Джойнт дістрібюшн комітеті" відправив 5-й корабель з 

допомогою українським євреям. 

11 березня 

• Припинили видавати продовольчі пайки для працівників радянських установ 

(за виключенням лікарень, лазаретів, притулків, їдалень). Кошти наказано 

відшукувати на місцях.  

• Вийшов циркуляр, що заборонив проведення самосудів над особами, які 

підозрюються "в розкладенні селян проти радянської влади". 

• Укрруда організувала серію маршрутних поїздів у Донбас і Чернігів за 

матеріалами для потреб Криворізького басейну. 

12 березня 

• Цупнадзвичком провів арешти всіх членів партій СД, СР, анархістів по 

списках, наданих ГубЧК. 

14 березня. 

• Зі складів Ростковського рудника (ім. Жовтневої Революції) п'ять невідомих 

викрали всі мішки. З мішковини місцеве населення почало самотужки шити 

верхній одяг. 

16 березня. 
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• Газета "Криворожское отделение УкрРОСТа" писала: "Если мы не хотим 

умереть голодной смертью, то надо сделать так, чтобы ни один клочок земли не 

остался незасеянным". (Із звернення до робітників басейну). 

18 березня. 

• Завод (кол. з-д Б.П.Василовського) виготовив для ремонту сільгоспреманенту 

та олійниць 1200 пудів різного литва. Крім цього на ригельних станках 

обточено 100 валів. 

• Повітекономнарада організувала деревообробну майстерню для задовільнення 

потреб міста і села.  

20 березня.  

• Катеринославська губернія звільнена від сплати рештки розкладки за 1920 р. 

• У зв'язку з  відсутністю продовольства для 6-ї Чонгарської дивізії прийнято 

рішення розбити її на три бригади і розташувати в повіті, використовуючи 

війська для "укріплення Радянської влади та боротьби з повстанством". 

З 20 по 28 березня. 

• Повітвиконкомом оголошено "тиждень чистоти". 

На 20 березня. 

• Планувалось засіяти в повіті 450 тис. десятин — засіяно 118 тис. дес. 

Недостача 2 млн. пудів посівних матеріалів. 

21 березня. 

• Помер від черевного тифу член комітету Повітпрофбюро О.В.Генбом. 

22 березня.  

• Вийшла постанова РНК УСРР "Про натурподаток на зернові продукти". 

• Утворено губернський продовольчий фонд. 

• Командування 6-ї Чонгарської кавалерійської дивізії виділяє на весняну 

посівну щоденно 80 коней. 

• Відділення громадського харчування при місцевому ЄСТ відкрило їдальню 

для вагітних жінок і дітей до 5-ти років. 

23 березня.  

• В повіті нараховується 12 тис. букарів і 25 тис. плугів. Обладнано 30 

майстерень по ремонту сільськогосподарського реманенту. 

24 березня.  

• Спілка будівельних робітників закінчила будівництво холерного бараку на 

замовлення місцевої Ради. 

• Повітова військова нарада прийняла постанову про надання всебічної 

допомоги незаможному селянству в посівній кампанії силами військових частин 

і промислових підприємств. 

26 березня. 

• Робітничим організаціям дозволено закупляти хліб у тих волостях 

Катеринославської губернії, які виконали розкладку. 

• На конференції Всесоюзної спілки гірників басейну йшлося про "гострий стан 

у постачанні робітників підприємств, відсутність палива, одягу і взуття, 

невиплату жалування". 

27 березня.  

• РНК УСРР прийняла рішення про зменшення продрозкладки на врожай 1920 

року з 160 до 117 млн. пуд. 

29 березня. 

• Постановою РНК УСРР Катеринославську губернію звільнено від виконання 

частини продрозкладки,  що залишилась. 



 15 

• РНК відмінила всі громадянські норми харчування і постановила ввести нові, 

згідно з якими працюючі розподілялися на три категорії, залежно від "важкості і 

важливості праці". 

30 березня.  

• 40% комуністів басейну мобілізовано на посівну кампанію, а також всі 

військові частини, що знаходились в повіті. 

• В повіті нараховується 290 членів КНС. 

• У звіті ЦП ПРП відмічається "катастрофічний стан з кіньми в залізорудному 

районі - велика кількість їх щодня здихає з голоду". 

31 березня. 

• Продовольчий пайок у басейні отримують 3785 чоловік. Бронь у розмірі 25% 

видається прибуваючим по мобілізації. 

 

1 квітня. 

• Оголошено про анулювання постанови про поставку вугілля з Донбасу на 

Криворіжжя. 

• Організована лікарняно-харчова комісія для огляду робітників і службовців. З 

1171 оглянутих було визнано працездатними 417 чол. (35%), "нездатними"  

(виснаженими. — Укл.) 244 (20,8%), потребуючими тривалої відпустки від 1-го 

місяця до 2-х років (25,6%). 

• Широківська волость виконала план засіву. 

• Саксаганська волость виконала продрозкладку. 

• Повітвиконком наказав усім своїм структурам передати Повітраднаргоспу всіх 

коней, що є в наявності для обробітку городів. 

• В Новокриворізькій волості засіяно 170 дес. власними силами. Волвиконком 

видав селянам, що терпіли нестатки, 7 тис. пудів зерна на насіння. 

6 квітня. 

• Цекомпостач всіх гірників розбив на 3 категорії постачання згідно норм 

проекту Південбюро НК ВСГ. 

• У зв'язку  з голодом повітова військова нарада звернулась до повітвиконкому з 

проханням вивести з повіту 6-ту дивізію, так як її особовий склад нічим 

харчувати. Учасники наради пропонують замінити дивізію піхотним полком чи 

двома ескадронами. 

8 квітня. 

• Пройшов з'їзд волосних парторганізацій Миколокозельського р-ну (9 

волостей), на якому було заявлено, що: "…всякий комуніст повинен енергійно 

боротись з проявами контрреволюції. Для виконання продподатку необхідно 

викорінити куркульське засилля і лише тоді можливо встановити справжню 

радянську владу". 

• З'їзди КНС в деяких волостях повіту постановили засіяти державні городи 

овочами та картоплею, вилученими у місцевих куркулів. 

• В Петрівській і Казанківській волостях площа засіву досягла рівня 1916 р. 

• В Широківській волості вилучено схований у куркулів хліб і передано для 

засіву незаможникам. 

• В Лозуватці на об'єднаному засіданні волвиконкому і комосередку 

постановили засіяти силами "куркулів" 10 десятин на користь вдів та сиріт 

волості.  

10 квітня.  
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• Райруда повідомила в Харків, що на рудниках "лютує епідемія чуми серед 

худоби". У Кривий Ріг направлено спеціальну групу лікарів і фельдшерів для 

боротьби з пошестю. 

11 квітня. 

• Стан із постачанням 6-ї дивізії визначено "критичним і безвихідним". За 

наказом ПВН для неї залишено весь резерв продовольства повіту — 12 тис. 

пудів.  

12 квітня. 

• У Казанківській волості засіяно ярими15 тис. дес. і 7025 дес. озимини. 

Незаможним селянам і сім'ям червоноармійців відпущено близько 7,4 тис. пудів 

насіння для посіву. 

• 2-а кавалерійська бригада допомагає селянам Казанківської та Інгулецької 

волостей в посівній. 

• ЄСТ оголосило про відкриття "будинку громадського харчування". 

• Зеленівський волосний з'їзд КНС постановив відвести під державні городи 7 

дес. землі колишнього поміщика Казакова і засадити їх картоплею та іншими 

овочами, взятими в "куркульського елементу". 

13 квітня.  

• Почали виставляти загорожувальні загони проти "мішочників з півночі". 

• Широківська волость виконала план засіву. 

14 квітня.  

• При ВУЦВК створено Центральну комісію з вилучення церковних цінностей. 

Розроблено тактику дій щодо розкладення церкви зсередини і репресивних дій 

щодо церковної  опозиції. На місця розіслано директиву про  енергійне 

проведення збору церковних цінностей. 

• Розпочали безкоштовно відпускати електроенергію для "бідних робітників". 

• Закінчено облік посівної площі в повіті. 

15 квітня.  

• До Кривого Рогу прибув загін з 50-ти чоловік для проведення прививки від 

віспи. 

17 квітня. 

• З 17 по 24 квітня Повітова рада захисту дітей оголосила "тиждень захисту 

дітей". Проведено ряд "мітингів-концертів" на користь покращення їх 

матеріального стану. 

18 квітня. 

• На рудниках почали відкривати тимчасові лікарні для хворих від наслідків 

голоду. 

• Оголошено про початок націоналізації в Кривому Розі млинів, круподерок та 

олійниць. 

19 квітня.  

• Керівництво України звернулось до ЦК РКП(б) про заборону закупівлі хліба 

російськими робітничими організаціями на Україні й поширення на Росію 

декрету про незаконні поїздки залізницею та суворі санкції за "спекуляцію 

хлібом" (до 5-ти років концтаборів). 

21 квітня. 

• З рапорту військового коменданта Криворізького району: "...пережитий 

районом холодний жах минулої зими". 

• Ставиться питання про відведення для басейну лісових угідь під рубку на 

паливо. 

23 квітня.  
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День "Червона Армія - голодуючим". 

26 квітня.  

• Заплановано відкрити на рудниках миловарні заводи та олійниці. 

• Рішення місцевої влади про обкладання продрозкладкою робітників, що мають 

городи, привело до масового незадоволення і хвилювань серед робітників. 

27 квітня.  

• Південбюро ВСГ виділило на обіди кожному шахтареві буровугільного району 

(рудник "Свобода") додатково по 400 рублів. 

• Південбюро ВСГ заборонило використовувати отримані Райрудою матеріали 

для обміну на продовольство. 

29 квітня.  

• Москва офіційно повідомила, що види на урожай в Харківській, Волинській, 

Катеринославській, Миколаївській, Одеській, Чернігівській і Полтавській 

губерніях є добрі. 

Протягом квітня  
• Замість кругової поруки в селах почали вводити "інститут відповідачів" щодо 

осіб, що співчувають повстанцям. При невиконанні численних пунктів 

зобов'язань відносно Радянської влади, відповідачі заарештовуються і 

перебувають на положенні заручників. 

 

8 травня. 

• Телеграма секретаря ЦК ВКП(б) В.Молотова керівництву України з наказом 

протягом травня поставити в Росію 40 маршрутів з хлібом (рекордної кількості, 

порівняно з минулими роками. — Укл.). 

10 травня.  

• Наказом ПВН створено два "Польові Штаби" для укріплення радянської влади 

в повіті, які за допомогою репресій повинні, зокрема, забезпечити збір 

продрозкладки. 

10 - 18 травня.  

• В повіті оголошено "тиждень добровільної явки гірничоробітників, що 

ухиляються від трудової повинності". 

11 травня.  

• З Харкова отримано урядову телеграму про судову відповідальність 

керівників, які допустять перевитрату лімітів продовольства, визначених 

Центром. 

13 травня.  

• Розпочались з'їзди волосних КНС з питань "поточного моменту, продподатку і 

участі в його зборі КНС". 

15 тавня.  

• Народний комісар хліборобства України Д.Мануїльський заявив про успішне 

проведення посівної кампанії. Посівна площа досягла рівня 1918 р. 

• У зв'язку з беззаконними реквізиціями сільськими і волосними КНС живого і 

мертвого реманенту, обробленої землі і розподілу всього між незаможниками, 

ПВН видало наказ про заборону "самовольной нерозберихи". 

17 травня.  

• У звіті Райруди констатується, що питання постачання Криворізького району 

продовольством та фуражем "постало надзвичайно гостро". Створено комісію з 

товарообміну з селянами з представників Райруди, РПК і РСІ. 

• При Криворізькому повітовому виконкомі утворені транспортно-продовольча 

та контрольна комісії. 
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18 травня.  

• Повітова райфілія губспілки ВСГ відрядила в повіт 20 інспекторів для 

організації обмінних пунктів. 

18 травня — 4 червня.  

• Проводилось анкетування землеробських господарств Криворізького 

залізорудного району. 

• Встановлені чисельні факти розкрадання фуражу для коней на рудниках. 

• Відкрито ветпункт для обслуговування рудників і рудничного населення на 

руднику "Дубова Балка". 

21 травня.  

• Загін Свища в кількості 7 чол. здійснив наліт на с. Миколаївку. Спаливши  

волвиконком, вбивши 1 міліціонера і захопивши 4 вози з хлібом, нападники 

відійшли в напрямку Казанки.  

22 травня.  

• Пройшов повітовий з'їзд КНС. 

24 травня.  

• Кооперативам та окремим громадянам дозволили обмін, закупівлю та продаж 

сільськогосподарської продукції, що залишилась після виконання продподатку. 

25 травня.  

• Колегія Райруди прийняла рішення про переміщення кваліфікованої робочої 

сили на постійне проживання на "ударні рудники". 

• Взяли на облік всі вози та коней і зобов'язали їх видачу проводити тільки за 

нарядами. 

• У Катеринослав місцева влада надіслала повідомлення про катастрофічний 

стан з продовольством. 

• Повітвиконком повідомив, що посівна площа перевищила торішню. Надії на 

"надзвичайно високий" врожай. 

27 травня.  

• Видано наказ №16 ПВН про відміну продрозкладки і право селян вільно 

розпоряджатись лишками зерна і фуражу. Відмінено також розкладку на овочі 

крім картоплі. 

28 травня.  

• Газета "Більшовик" повідомила, що за 3 останні роки з України вивезено 400 

млн. пудів хліба. 

• З протокола засідання колегії Райруди: "Зернофуражу немає, залишилась 

підстилочна солома — коням загрожує поголівний падіж. Негайно налагодити 

товарообмін з селом, створити спеціальну комісію від рудників і РСІ". 

• Загін отамана Іванова (Г.Тишаніна) зробив спробу захопити Кривий Ріг. Бій 

тривав три дні. 

29 травня.  

• На засіданні Бюро повітового парткому визнано, що положення з   

продовольством у повіті критичне. Прийнято звернення до Опродкому про 

необхідність бронювання для басейну продовольчих ресурсів. Скорочено 

продовольчу норму сім'ям робітників, що мають власні господарства і 

збільшено  прибавку робітникам, які не мають власних городів. Райруді 

дозволено створювати майстерні з виготовлення реманенту для товарообміну. 

• З доповіді голови Райруди Ф.Романовського про критичний продовольчий 

стан району: "Немедленно Опродкому предоставить в распоряжение Райруды 3 

вагона продовольствий. Известить Опродкомгуб о необходимости 

бронирования за Криворожским бассейном постоянных ресурсов. Сократить 
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продовольственную норму членам семей местных рабочих, обладающих 

хозяйством и прибавить рабочим без него. Усилить комиссию Упарткома по 

обследованию материальных и политических сторон жизни рабочих Райруды, 

разработать план организации мастерских. Председателя Райруды ввести в 

Уездное экономическое совещание". 

Протягом травня 

Земельна норма в повіті на одного їдця визначена у розмірі 1-ї десятини 2000 

саж. Повітовий земельний  відділ розпочав розробку нових норм, виходячи з 

"класового підходу до села".11 травня 1921 р. Комісар харчування України 

М.Володимирський заявив журналістам, що в Україні ситуація з продовольчим 

харчуванням задовільна. Південні губернії готуються до закордонної торгівлі 

хлібом. 

 

2 червня.  

• ЦП ПРП направив телеграму Голові УРНГ В.Чубарю про екстрену перекидку 

в Криворізький район 12-ти вантажних і 3-х легкових автомобілів у зв'язку з 

важким станом гужового транспорту. 

• Продовольчий стан в басейні характеризується як "гостро критичний", через 

відсутность фуражу почався падіж коней і волів, ситуація на рудниках 

"загрожує абсолютною зупинкою". Робітники збираються розпочати страйк на 

грунті недоїдання. 

• Розпочалась підготовка до двотижневика укріплення партії (тобто чистки. — 

Укл.). 

3 червня.  

• Отримано телеграму з губпродкому про термінове вивезення до Москви та 

Петрограда заготовленого продовольства, під особисту відповідальність 

секретаря повітпарткому. 

4-5 червня.  

• Констатується загострення проблеми з продуктами харчування. Прийнято 

рішення про повне постачання виключно робітників "ударних підприємств" — 

всіх інших тільки частковими нормами. 

7 червня.  

• Нарада в ЦП ПРП з питань організації особливого відділу ЧК на рудниках, 

реорганізації міліції та організації виїзних сесій Ревтрибуналу на Криворіжжі. 

• В Довгинцевому організовано партійний комітет залізничного району 

(відділку залізниці. — Укл.). Член партії Компанієць звинувачений в участі в 

повстанському русі. 

11 червня.  

• Політбюро ЦК КПбУ запропонувало  губкомам раз на тиждень висилати 

статистичні дані про врожай. Створена комісія для визначення реального стану 

з урожаєм та сільськогосподарським виробництвом. Вирішено робити 

щотижневі звіти (28.01.1922 р. Ленін скасує цю постанову "із суто політичних 

міркувань — щоб не створювати паніки". — Укл.).  

• Московський уряд фактично завищив у три рази показник реального урожаю. 

14 червня.  

• Згідно офіційному повідомленю, засіяно 80% площі орних земель 

Катеринославської губернії. Врожай очікують отримати вищий за середній.  

• Районна комісія боротьби з трудовим дезертирством подала в повітвиконком 

список з 53 чоловік жителів повіту, які самовільно з початку місяця залишили 

роботу. 
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15 червня.  

• Ставиться питання про організацію в районі цеху з виготовлення обмінної 

продукції. 

16 червня. 

• Розпочалось скорочення штатів на недіючих рудниках і створення при Райруді 

"столу робочої сили". 

• Відбулось засідання Губекономради, на якому прийнято рішення про 

створення в триденний термін спеціальної комісії з розробки плану 

"політичного оздоровлення" басейну. 

17 червня.  

• Керівництво ЦП ПРП відправило в РНК України телеграму з констатацією 

факту катастрофічного стану з продовольчим постачанням Криворізького і 

Нікопольського районів, особливо з фуражем. 

21 червня.  

• Президія ВРНГ на своєму засіданні заслухала питання про Криворізький 

басейн і постановила просити РПО прирівняти Криворіжжя в усіх відношеннях 

до Донбасу, поклавши відповідальність за постачання Криворізького басейну на 

Комісію зі спостереження за постачанням Донбасу і Уралу. 

22 червня.  

• Робітникам басейну видано 2 тис. пар постолів. 

23 червня.  

• Президія Катеринославської Губернської Ради прийняла рішення зараховувати 

заяви ЦП ПРП з постачання Криворіжжя "ударними". 

24 червня.  

• У селі Братолюбівка відбувся хресний хід з оновленою іконою. 

27 червня.  

• З Центральної Росії в південні губернії України вирушило 8 кавалерійських 

дивізій під командуванням Троцького для "допомоги" в збиранні продподатку 

для потреб Червоної Армії. Війська мають бути на утриманні України до 

завершення заготівлі. 

28 червня.  

• Зі звіту Райруди ЦП ПРП: "Систематичне незабезпечення гірничих робітників 

державним пайком з 01.1921 р. у розмірі 70% від загальної потреби і в розмірі 

100% овочів та жирів, завдяки чому знизилась продуктивність (праці. — Укл.). 

Робітники виживають за рахунок дрібного домашнього господарства". 

• За вимогою Повітліскому почали виділяти збройну силу для охорони дров при 

їх перевезенні. 

29 червня.  

• Наркомпрод віддав розпорядження про видачу товарного фонду для 

задовільнення робітників Криворізького і Нікопольського районів хлібом і 

виділення 400 млн. рублів на фураж. 

• 50 бійців Трудармії послано в північну частину повіту для збору продподатку  

30 червня.  

• Криворізький повітвиконком видав наказ по всіх підприємствах та 

організаціях сприяти Криворізькому відділенню зовнішньої торгівлі.. 

Протягом червня  
• Сім'ї червоноармійців, які повинні постачатись по групі "Б" (тилова), не 

отримували пайка.  

• Розпочато організацію мережі їдалень для працівників "ударних підприємств". 
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• В Губвиконкомі відбулась спеціальна нарада з питань "політичного 

оздоровлення" Криворізького басейну, організації військової та надзвичайної 

охорони і судових органів, реорганізації промислової міліції, організації 

гужового транспорту, врегулювання продовольчого та фуражного постачання, 

організації лісозаготівель. 

 

1 липня.  

• Зважаючи на особливе значення Криворізького повіту в господарчому житті 

країни, Особком визнав за необхідне для узгодження роботи місцевих органів у 

Криворізькому повіті створити Повітову Економічну Нараду під керівництвом 

голови повітвиконкому. 

2 липня.  

• Криворізька ПЕН виділила землю для організації радгоспу, який повинен 

забезпечити Криворізький район продовольством. 

3 липня.  

• З доповіді про політичний стан у Криворізькому басейні: "...Повна відсутність 

слідчих і судових органів для ведення боротьби з розкраданням і саботажем, 

відсутність, яка тягне за собою всі зловживання, що виникають на цьому грунті 

як з боку робітників, так і посадових осіб". 

6 липня.  

• За участь у повстанському русі за постановою Політштабу 1-ї Кінної Армії 

розстріляно три брати Резнікови. 

7 липня.  

• На засіданні Політичної Комісії РНК прийнято рішення про скорочення 

виробничої програми на 1921 р. в зв'язку з відсутністю матеріальних ресурсів. 

Кількість рудників, що відбудовується, скорочено з 5-ти до 3-х, роботи 

концентруються лише на одному (Галковський). Також необхідно 

"розвантажити басейн від непрацездатного і декласованого елементів". 

8 липня.  

• "Вікна РОСТА" і "Правда" повідомили про великий врожай на Україні. 

Загальна площа засівів після 1917 р. вперше перевищила показник 1915 рік. 

9 липня.  

• Повітова військова нарада наказала опечатати всі млини, які не внесли 

продподатку за першу половину року (в зв'язку з неможливістю виконати це 

зобов'язання. — Укл.). Населення вкрай незадоволене рішенням ПВН. 

10 липня.  

• В управлінні Райруда введено "єдиноначалля", розпочато організацію 

залізорудного Ревкому (тобто введено диктаторські методи управління. — 

Укл.). 

15 липня.  

• В ЦП ПРП переглянуто виробничу програму. Планується перехід на відрядну 

оплату натурпродуктами і "преміювання колективним забезпеченням". 

• У Кривому Розі з початку епідемії холери захворіло 184 чол., вилікувалось — 

42, померло — 40, відправлено в холерні бараки — 32. 

16 липня.  

• У Саксаганській волості загинуло від посухи 100% посівів жита, льону, вівса 

та ярових культур. В поганому стані озимі: жито, пшениця, ячмінь. Урожай на 

75% нижчий від минулорічного. 

17 липня.  
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• Відбувся з'їзд "продовольчих працівників" губернії з питань боротьби з 

голодом на місцях. 

• У Криворізькій волості знищено 60 тис. ховрахів. 

18 липня.  

• У Жовтянській волості на 90% вигоріли ярові культури, у селян відсутні 

сільськогосподарські продукти. 

19 липня.  

• Голову ЦП ПРП викликано до Москви у питаннях загального стану в 

Криворізькому залізорудному басейні. 

20 липня.  

• Газета "Чікаго Дейлі Ньюс" повідомила про загрозу голоду на Україні.  

• На півдні України пошесть тифу з причин браку медикаментів та лікарів і 

поганого харчування. 

• У Москві організовано комітет допомоги Поволжю на чолі з М. Горьким, який  

звернувся до "міжнародного пролетаріату і громадськості". Україна почала 

надавати допомогу Поволжю. 

24 липня.  

• "Правда" повідомила, що добрий урожай на Україні перекриє неврожай у 

Росії. 

26 липня.  

• Російська торговельна організація в Лондоні заявила, що голод охопив 

територію з населенням 10 млн. чоловік. 

27 липня.  

• У басейні створено Ревком з "наданням йому якнайширшого 

адміністративного і господарчого права". Головна завдання — боротьба з 

повстанським рухом та відродження рудників. 

• Пройшли перші конфіскації майна у селян, що не сплатили податок. 

28 липня.  

• Політбюро ЦК КП(б)У відхилило пропозицію Москви про підвищення 

податкових ставок. 

• Розпочалася перереєстрація, а згодом і чистка в КП(б)У в Криворізькому 

повіті. 

29 липня.  

• Політбюро ЦК РКП(б) затвердило продподаток для України — 120 млн. пудів 

при урожаї 276,6 млн. пудів і необхідності резерву на засів у 150 млн. пудів. 

Керівництво України "гостро запротестувало". 

• Відбулося засідання Політбюро ЦК КП(б)У, на якому розглянуто питання про 

продподатк в Україні та допомогу Росії в зв'язку з голодом. Для допомоги Росії 

необхідно надати 60 млн. пудів із 100, які планується зібрати. Для отримання 

80-100 млн. пудів податку пропонується перевести платників податку на 1-2 

розряди вище, а також створити 3 нових розряди. 

• Повітова влада звернулась у Москву з проханням залишити продподаток для 

місцевих потреб у зв'язку з голодом. 

• Про допомогу Росії заявили американські, британські та німецькі профспілки 

та соціалістичні партії. В Німеччині кожен член профспілки вносить на 

допомогу голодуючим свій одноденний заробіток. 

30 липня. 

• Відбулося засідання Політбюро ЦК КП(б)У, на якому розглянуто питання про 

затвердження ставок продподатку. Податок у Катеринославській губернії 

залишили "відкритим" до отримання інформації з місць. 
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• Всім губерніям дана директива, у якій повідомляється, що там, де не 

оголошено волосні ставки, підвищити такі, не зачіпаючи вже оголошених 

повітових ставок. 

• Підвищено ставки оподаткування  по відношенню до врожайних губерній на 

1-2 розряди. 

• Народний комісар продовольства заявив, що на Україні зібрано 70 млн. пудів 

зерна для допомоги голодуючим Поволжя. 

• Роберт Гувер запропонував допомогу Росії за умови звільнення американських 

громадян, які знаходяться у в'язницях, повної свободи руху і незалежності 

представників АРА в Росії. Пропозиції прийнято. 

Протягом липня  
• Різко загальмувались хлібозаготівлі в зв'язку з очевидною загрозою голоду. 

• Випадки оновлення ікон у повіті стають дедалі частішими. 

 

1 серпня.  

• Організовано загін КНС для боротьби з повстанством. 

Введено інститут "ответчиков". 

2 серпня. Розпочався масовий вивіз продовольства з України. 

Практично припинився пасажирський рух. Повідомлення про великий наплив 

росіян в Україну з метою закупівлі хліба. Незважаючи на декрет про вільну 

торгівлю, той, хто продає хліб, підлягає під дію постанови про його 

конфіскацію, як маючий лишки. 

3 серпня.  

• На засіданні Політбюро ЦК КП(б)У прийнято постанову про боротьбу з 

неврожаєм в Україні, згідно якому допомога місцевостям, що потерпіли від 

неврожаю, куди входив і Криворізький повіт, "повинна надаватись своїми 

засобами". 

• Отримано інструкцію Політбюро ЦК КП(б)У, де вказувалось, що необхідно 

розрізняти кампанію по боротьбі з голодом в Росії і боротьбу з неврожаєм на 

Україні, де допомога повинна надаватись за рахунок власних ресурсів (губерній 

и повітів). 

• У Ризі почав діяти Х міжнародний комітет допомоги Росії. 

• Польща закрила кордон для біженців з України. Великі маси людей тікають у 

Бесарабію і Румунію, включаючи цілі військові підрозділи дезертирів. 

5 серпня.  

• Міжнародна федерація праці вирішила допомогти голодуючому населенню 

Росії одягом та продовольством. Оприлюднено відповідну відозву. 

6 серпня.  

• Згідно розпорядження Губкому № 179, почалось створення загону особливого 

призначення для боротьби з повстанцями. 

• Ленін підписав два заклики до "міжнародного пролетаріату" та селянства 

України з проханням негайної допомоги жертвам голоду в Росії. 

7 серпня.  

• У Вінніпезі (Канада) створено комітет допомоги голодуючим у Росії.  

• Українською Робітничою Допомогою оголошена Відозва до українців збирати 

пожертви. 

8 серпня.  

• АРА оголосила, що планує врятувати від голоду 1 млн. російських дітей та 

інвалідів. 

• Українські селяни не бажають здавати хліб на продрозкладку. 
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9 серпня.  

• Посли України, Вірменії та Грузії звернулись до німецького міністра 

закордонних справ з проханням допомогти голодуючим у їхніх країнах. 

10 серпня.  

• У Харкові завершила роботу нарада при Раді Профспілок України з організації 

Всеукраїнського Робітничого Комітету Допомоги голодуючим Поволжя. 

Оголошено місячник допомоги голодуючим Поволжя. 

11 серпня.  

• Під керівництвом Д.Петровського розпочала діяльність Криворізька ЧК у 

боротьбі з контрреволюцією і спекуляцією.  

• На броньованому забезпеченні в Криворізькому басейні залишилось 2080 чол. 

Темпи відновлювальних робіт знизились, згідно плану, вони повинні 

закінчитись до 1.10.1921 р. 

• Згідно постанови РПО почали застосовувати збройні сили і вводити 

надзвичайні заходи при вилучені продподатку. Зокрема Москва наказувала: 

1. При протидії... вводити в "упорствующие" волості та поселення військові 

частини, негайно направляти туди виїзні сесії Ревтрибуналу і суворо карати 

чинячих опір. 

2. Продовольче постачання військових частин покласти на сільські товариства 

за повною нормою бойового пайка. Військові частини будуть негайно виведені 

у разі виконання податку. 

3. Зобов'язати всі виконкоми на місцях, де продінспектура слабка, негайно 

знімати відповідальних і тимчасово призначати продінспекторами робітників 

всіх відомств, проводити контроль над діяльністю продінспектур. 

4. Заборонити преміювання робітників радгоспів озимим хлібом и виплати 

хлібом за надурочні роботи. 

12 серпня.  

• Спеціальна постанова РПО про застосування  надзвичайних заходів при 

вилученні продподатку (введення до волостей і сіл, що опираються здачі 

продподатку, військових частин, яким надається право "негайно вживати 

найрішучіших заходів примусового характеру". — Укл.). 

15 серпня.  

• З початку року (на 15 серпня) в Кривому Розі заразилося холерою 437 чол., 

померло - 167, вилікувалось - 250. У повіті 25% населення уражено. В місті 

працює 4 загони боротьби з холерою. Важких хворих направляють у село 

Бажанове. 

16 серпня.  

• В Україні нараховується 400 тис. росіян, що прибули сюди, рятуючись від 

голоду. Біженці проклинають радянський уряд, називаючи його "урядом жида і 

чорта". 

17 серпня.  

• У західній пресі з'явилась інформація, що більшовики грабують Україну і 

чинять терор при стягненні розверстки. Торгівля фактично відсутня. Зібраний 

хліб пропадає в непідготовлених приміщеннях. 

• Почали створювати повітову комісію допомоги голодуючим згідно постанови 

ВУЦВКу. 

• Розроблено проект податку на благоустрій міста. 

18 серпня.  

• Міжнародний Червоний Хрест погодився організувати допомогу голодуючим 

Росії під контролем Радянського уряду. 
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• Прийнято рішення про передачу 5-м Управлінням Воєннотрудових груп 

Криворізькому басейну 195 коней з військ ХВО. 

19 серпня.  

• Повітовий з'їзд Рад оцінив стан сільського господарства як катастрофічний. 

Оголошено "Хрестовий похід" проти куркулів і бандитів. Вигнання 

"переродившихся елементов" з Рад, відбирання у них землі з "залишенням 

трудової норми". 

• Повідомлено, що в Бозавлуцькій волості неврожай досяг 99%. 

• Розпочато створення волосних і сільських комітетів допомоги Поволжю. 

• В комісію з допомоги голодуючим від Повітпарткому введено Качана, 

а також представника повітчека.    

• Введено норму відрахування з кожного відра проданого пива по 5 тис. руб. на 

користь голодуючих Поволжя. 

• У повіті розпочалась конфіскація меблів у буржуазії і її облік у іншого 

населення. 

20 серпня.  

• Підписано угоду між США та Росією про допомогу голодуючим. З боку Росії 

угоду підписав М.Літвінов, з боку США — Б.Брайен. 

21 серпня.  

• Засідання ПБ ЦК КП(б)У з питання боротьби з "утаюванням землі". Введено 

колективну відповідальність для селян за "утаювання землі". 

23 серпня.  

• Повідомлено, що за останні три роки населення Кривого Рогу зменшилось на 

7037 чоловік (близько третини населення). У місті на 1 тис. чоловіків припадає 

1281 жінка. 

• Створено повітову комісію допомоги голодуючим. 

• Розпочато партійне слідство у справі зловживання службовим становищем 

керівництвом Широківського райпарткому -  вирішено змінити його склад.   

24 серпня.  

• Народний комісаріат закордонної торгівлі отримав доручення закупити на 500 

млн. золотих рублів товари для обміну в селян на продукти. 

• Для стягнення продподатку на Україну направлено 8 тис. бійців у складі 

воєндружин чисельністю до 150 чол. кожна. 

• Розпочалася мобілізація місцевих комсомольців і активістів у військові загони 

для збору продподатку. 

• Повітстатбюро організувало мережу волосних зсиппунктів для реалізації 

врожаю й збору з продподатку. 

• Завершено будівництво холерного бараку. Епідемія холери йде на спад. 

• З усіх міських видовищ почали брати відсоток на користь голодуючих 

Поволжя. 

• З Нью-Йорка надіслано перші 3,5 тис. тонн продовольства для дітей 

голодуючих районів Росії. 

25 серпня.  

• ПЕН організувала Повітпродком - комісію для обліку і використання підвод 

"нетрудового спекулятивного елементу". За підрахунками продовольства і 

корму для тварин вистачить лише до 1.01.1922 р. Всі радпрацівники волостей 

залучені до роботи з виконання продподатку. Видана постанова про передання 

до суду міліціонерів і агентів ЧК, які забирають у селян промислову продукцію, 

отриману на обмінних пунктах. 

27 серпня.  
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• АРА оголосила, що добова норма продуктів на голодуючу дитину становить 5 

центів, сім'ю — 25 центів. 

• Комітет Допомоги Голодуючим Радянської Росії (Канада) звернувся з 

відозвою до всіх організацій і робітників про збір пожертв для 20 млн. 

голодуючих. 

• Петроградська газета "Маховик" повідомила про масове переселення з 

охоплених голодом російських губерній на Україну. 

29 серпня.  

• Оголошено, що Радянський Уряд розпустив Комітет допомоги голодуючим за 

невиконання розпоряджень уряду. 

• При повітчека створена "трійка" з допомоги голодуючим Поволжя і "Велика 

трійка" з представників ЧК повітвиконкому та повітпарткому з правом 

покарання до трьох років позбавлення волі при санкції ГубЧК. 

• Видано циркуляр "Про ведення справ у суді над комуністами" (закритий 

розгляд. — Укл.). 

• Загін ЧК під командуванням О.Фесенка використовує голодуючих підлітків як 

розвідників. 

• Оголошено про "введення головних принципів НЕПу" в повіті. 

30 серпня.  

• Міжнародний Червоний Хрест підписав угоду з представником 

Всеросійського Комітету Допомоги голодуючим про початок рятівної акції на 

умовах АРА. 

• На засіданні міськради розглянуто питання надання допомоги голодуючим 

Поволжя, затверджена нова "конструкція" міськради і план робіт.  

31 серпня.  

• Голова уряду України Х. Раковський заявив у Москві, що Україна має хліб для 

продажу за кордон. 

• Газета "Экономическая жизнь" опублікувала статтю члена Президії Промбюро 

РНГ О. Кактиня про стан Криворізького басейну. 

• Українська Робітнича Допомога звернулась до всіх організацій і робітників 

Канади із закликом пожертвувати одноденний заробіток на користь голодуючих 

Поволжя. 

Протягом серпня 

• У Криворізькому повіті озиме жито і пшениця вродили добре, а ячмінь, овес, 

просо, гречка, кукурудза і трави загинули. У поганому стані просо й льон. 

Населення шукає порятунку в місцевостях, де можна знайти "шматок хліба". 

• З огляду політико-економічного стану Криворізького повіту: 

"Настрій селян Кроворізького повіту важкий, особливо КНС, стан яких вкрай 

поганий, внаслідок чого зафіксовані часті виходи з КНС. Відсутня енергійна 

робота Повітвиконкому на місцях, головним чином слабо працюють керівники 

КНС, що викликано в'ялим відношенням комнезаможів до неврожаю і їх 

прагненням до мішочництва і частково відомим незадоволенням, що КНС не 

дає дозволів на виїзд в інші губернії на закупівлі.  

• Організація закупівель затягується внаслідок того, що не розкачались 

радянські органи — Посівкоми, Земвідділи, Економнарада і ЄСТ. Внаслідок 

падіння цікавості до контролю над куркулем, індиферентність і частковий 

розвал КНС". 

• Зі звіту Катеринославського Продгуба про хід роботи в податковій кампанії: 
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"Криворізький повіт: кількість худоби 35301, прийнятий податок пудів 20739 

(м'ясо. — Укл.), дрібна худоба 12118 — 900 пудів, свині — 7711 (податок 2801 

пуд). По нормі 1 фунт з одиниці обліку як в 1916 році". 

 

1 вересня.  

• Біженці з Росії часто силою реквізують хліб у місцевих селян, що призводить 

до кривавих сутичок. 

• На користь голодуючих Поволжя здано 11 тис. рублів від селян с. Новий 

Кривий Ріг. 

• Селянам наказано протягом 3-х днів здати продрозверстку. 

2 вересня.  

• Створена повітова комісія чистки партії. 

• ПЕН випустила відозву "Лист до чесних трударів", присвячену відновленню 

сільського господарства і здачі продподатку. 

• Комісія допомоги Поволжю постановила відрахувати з усіх видовищ, що 

проходять у повіті, 30% податок для допомоги Поволжю. 

3 вересня.  

• Місія УСРР в Чехословаччині оголосила, що в Україні немає селянських 

повстань, що Україна не окупована Росією і є самостійною державою в усіх 

відношеннях. 

• Відбулось засідання ПБ КП(б)У з визначення розмірів державного хлібного 

фонду. Ухвалено постанову щодо мінімальної кількості хліба (30 млн. пудів), 

який Україна повинна відправити в Росію "даже в ущерб собственному 

снабжению". Згідно розрахунків, залишок для Росії не перевищував 8 млн. 

пудів. На села і волості вирішено накласти контрибуцію. 

• Для примусу селян до сплати продподатку ПБ ЦК КП(б)У дозволило 

застосовувати репресивні заходи, які раніше використовувалися для  

придушення селянських повстань. Організовано виїзні сесії трибуналу. 

4 вересня.  

• Розпочато збір коштів по Кривому Рогу для допомоги Поволжю. 

• Повітсовпроф постановив відправити голодуючим Росії половину запасів 

робітничого фонду. 

• Спеціальна комісія підрахувала, що запасів продовольства і фуражу для 

худоби в повіті може не вистачити до початку 1922 р. 

• В повіті засіяно озимих 143280 дес., пшениці й жита 97217 дес., необхідно 

1002960 пудів пшениці і 680519 пудів жита. 

6 вересня.  

• Голодуючі в 14 російських і 7 українських губерніях потребують 360 млн. 

пудів продовольства, а уряд має лише 7. Головна причина — реквізиції та 

посуха. Голодуючі з Росії їдуть на Україну. 

• Мобілізовано 10 комуністів на тижневик збору грошей для голодуючих 

Поволжя.  

• Місцева влада запропонувала колишнім власникам підприємств та друкарень 

взяти їх в оренду, але все вже розкрадено та зруйновано. 

7 вересня.  

• "Известия" пишуть, що Росія хоче купити за кордоном 54 млн. пуд. пшениці за 

160 млн. пудів українського ячменю. 

• Х. Раковський офіційно визнав, що Україна називається незалежною тільки 

тому, що має деякі свої спеціальні комісаріати (міністерства), однак є 

"нерозлучно економічно і політично зв'язана з Радянською Росією". 
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• Для збору продподатку на Україні сконцентровано 20 дивізій кавалерії. 

Наказано обстрілювати села, які підтримують повстанців і розстрілювати для 

остраху по 25 авторитетних мешканців у кожному селі. 

8 вересня.  

• Велика кількість жителів повіту тікає в напрямку Румунії та Бесарабії. 

9 вересня.  

• На IV з'їзді КНС губернії прийнято рішення про створення "ударних 

комсомольських осередків для відновлення господарства". 

• Політбюро ЦК КП(б)У в терміновому порядку розглянуло питання про заміну 

керівництва Криворізького Повітпарткому, виконкому і ПЕН та негайне 

посилення їх іншими працівниками. Колишнє керівництво зняте за 

"розкладення та чвари". 

• Від усіх сімей, що підозрюються в підтримці повстанства, стали брати 

заручників. Оголошено, що за кожного вбитого продпрацівника буде 

розстріляно 5 заручників. 

10 вересня.  

• З 1.08. по 10.09. в повіті було убито 171 повстанця, затримано 3, перейшло на 

бік радянської влади 4, вилучено 3 гвинтівки у населення. 

• Розпочалась кампанія чистки партії. 

14 вересня.  

• Криворізький повіт визнано одним з найпотерпіліших від неврожаю в 

Катеринославській губернії. Замість середнього врожаю зернових  (75 пудів) 

зібрано не більше 20-30 пудів з десятини. 

• Оголошено набір добровольців у загони продміліції. 

16 вересня.  

• Постановою Особкому розпущено місцевий Ревком "внаслідок небажаних 

ухилів". 

• Загальними зборами Криворізької міської партійної організації прийнято 

рішення про дотермінові перевибори міськради (до 15.10.) під приводом 

проникнення до неї "ворожих радянській владі елементів". 

18 вересня.  

• Відбулось засідання Криворізького повітового комітету партії, де намічено ряд 

заходів по відбудові басейну як завдання державної ваги. Прийнято звернення 

до ЦК КП(б)У та губкому партії. З доповіддю "Про оцінку загального 

економічного і політичного стану в басейні" виступив секретар Повітпарткому. 

21 вересня.  

• Між російськими біженцями та місцевими жителями виникли криваві сутички 

на грунті голоду та конфіскації продуктів. 

• У селі Зелене під час збору продподатку повстанцями вбито голову волосного 

виконкому П.Губського. 

• Загальні збори Повітвоєнпроду прийняли рішення відрахувати на допомогу 

Поволжю місячний заробіток. 

23 вересня.  

• Розпочав діяльність комітет чистки партії на чолі з начальником ЧК 

Д.Петровським. 

24 вересня. 

• На загальних зборах комсомольців Криворізького міськкому прийнято 

рішення здати все срібло і золото, що є в комсомольців, для голодуючих 

Поволжя. 

25 вересня.  
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• Повідомлення про передачу членами Криворізької організації КП(б)У на 

допомогу голодуючим Поволжя всіх своїх коштовностей. В редакції місцевої 

газети "За роботу" відкрито пункт прийому допомоги голодуючим Поволжя. 

26 вересня.  

• З Катеринослава прибули військові частини для боротьби з повстанцями і 

охорони продовольчих вантажів. 

27 вересня.  

• Обрано комітет з перевиборів міьскради. 

• Партійний осередок повітміліції (17 чол.) прийняв рішення віддати свої 

коштовності та грошові знаки (золоті монети) в фонд голодуючих Поволжя. 

28 вересня.  

• До Кривого Рогу прибула виїзна сесія Харківського трибуналу для проведення 

процесів з ряду справ, пов'язаних з великими розкраданнями на рудниках. 

• Загальні збори КНС постановили здати всі цінності на користь голодуючих 

Поволжя. 

30 вересня.  

• УЕР прийняла постанову про неприпустимість арешту скаржників на 

неправильне оподаткування, причому податок продовжував стягуватись до 

розгляду справи виконкомом ради.    

• Комісія чистки партії просить повідомляти компромат у письмовій формі або у 

вигляді анонімок (з об'яви в місцевій газеті "За роботу"). 

Протягом вересня  
• При повітвиконкомі і волвиконкомах створено комісії допомоги голодуючим, 

розпочато підготовку до відкриття їдальні для голодуючих Апостолівського і 

Широківського районів. Відмічені випадки самогубства на грунті голоду. 

Розвинувся також дрібний бандитизм. Селяни з голодуючих районів переїздять 

до інших районів та губерній. У Кривому Розі та повіті проведено збір 

коштовностей серед комуністів. Всього зібрано грошей 15 млн. 455 тис. 840 крб. 

і продовольство.  

• Третій кінний корпус, що проходив через Криворізький повіт, зробив ряд 

самочинних вилучень коней та продовольства. 

• У повіті за вересень зібрано продподатку (хліба і оліє-насіння) більше як 142 

тис. пудів. 

 

1 жовтень.  

• При ВУЦВКу створено комісію допомоги голодуючим в українських 

губерніях, включаючи Катеринославську. Відпущення 5% зібраних для обміну 

товарів на користь голодуючих. 

• Хлібного податку в Україні зібрано 23214000 пуд. при плані 110296000 пуд. 

• Оголошено, що гарантованих постачанням робочих місць у басейні виділено 

1853. 

З 1 по 3 жовтня.  

• Для голодуючих Поволжя в повіті зібрано 1452295 руб. 

2 жовтня.  

• Відмічається низька ефективність "вечорів допомоги голодуючим Поволжя". 

4 жовтня.  

• З 235 тис. десятин під озимі в повіті засіяно 150 тис. дес. землі. 

5 жовтня.  

• Американська пошта приймає кошти в Росію, але не на Україну. 

6 жовтня.  



 30 

• Комісія з перевиборів у міськраду встановила новий кількісний склад — від 

100 до 150 членів. Представництво: від 50 робітників — 1 чоловік, від селян 1 

чол. на 1000. 

7 жовтня.  

• На Галковському руднику (ім. Артема) було проведено тижневик допомоги 

Поволжю, на якому були присутні 45 чоловік. 

• На Інгулецькому руднику створено дитячий будинок, де, в основному, 

працюють комсомольці. 

• У 5-ти волостях повіту зафіксовано спалах чуми. 

7-9 жовтня.  

• ІV губернський з'їзд КСМ у Катеринославі прийняв рішення про створення 

ударних комсомольських осередків з відродження сільського господарства. 

8 жовтня.  

• Стрілецький полк, що розташований у Кривому Розі, кинуто на 

сільгоспроботи. 

9 - 12 жовтня. 

• Для голодуючих Поволжя зібрано в повіті 11727200 рублів. 

• Всі комсомольці Веселих Тернів мобілізовані на збір продподатку. 

11 жовтня.  

• Закінчено чистку місцевої міліції. 35% виключено за посадові злочини. 

• Деякі школи міста та повіту закриваються — немає учнів і коштів. 

12 жовтня.  

• З повітового дитбудинку тікають діти (с. Мар'їнське), не витримуючи 

суворості режиму. 

• Очевидець голоду в місті так описує тогочасний стан: "Більшість населення 

ходить боса і в лахміттях. На вулицях можна також побачити босих 

держслужбовців. Вже і постоли задорогі. Мати одяг із звичайних грубих мішків 

— є щастя". 

• Першими отримали насіневу допомогу від американських єврейських 

організацій єврейські колонії Криворізького повіту.. 

12 жовтня.  

• Уряд прийняв рішення про закупівлю 50 млн. пудів зерна за кордоном. 

14 жовтня.  

• Створена повітова комісія з обліку "неправильно демобілізованих комуністів". 

15 жовтня.  

• Проведено комсомольський суботник. Всі зароблені гроші (більше 6 тис. 

рублів) передані на боротьбу з безпритульністю. 

• У місто прибула виїзна сесія Губревтрибуналу "для наведення встановленого 

порядку". 

21 жовтня.  

• Катеринославський губвиконком направив доповідну записку у 

Всеукраїнський Центральний Комітет незаможних селян, де повідомляється, що 

КНС активно беруть участь у зборі продподатку, але зібрати ... 50% не можуть 

внаслідок "повної засухи". 

• У телеграмі Катеринославського губвиконкому, адресованій керівництву 

Криворізького повіту, сказано про "недопустимість самостійної ініціативи з 

боку іноземних комітетів допомоги голодуючим". Губвиконком наказує їх 

роботу ставити під контроль місцевих органів влади і ЧК, не допускаючи 

створення самостійної мережі пунктів харчування.  
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• Місцеве населення вивозить в урожайні губернії сільськогосподарський 

інвентар і коней, віддаючи все це за "сущий пустяк". 

• Повідомлення про факти кидання дітей бідними батьками на грунті голоду і 

продаж за безцінь майна. 

22 жовтня.  

• В огляді про стан повіту повідомляється, що "утайка" землі складає 30-40%. 

Винні притягаються до суду ревтрибуналу. 

23 жовтня.  

• Масовий міський тижневик  допомоги голодуючому Поволжю. 

• Оголошено, що на жовтень-листопад Криворізькому району відпущено 3,3 

тис. продпайків. 

26 жовтня.  

• Зі зведення: "У Криворізькому повіті куркулями ведеться агітація проти 

радянської влади, настрій селян панічний, внаслідок цього продподаток у 

зв'язку з неврожаєм є нездійснимий". 

27 жовтня.  

• В багатьох селах повіту стоять війська для збору податку. 

29 жовтня.  

• Х.Раковський після об'їзду України відмітив, що найважчий стан у 

Катеринославській та Олександрівській губерніях. 

• З Гданцівського заводу забрано 25 тис. пудів напівфабрикатів, необхідних для 

виготовлення товарів для продуктового обміну. 

Протягом жовтня 

• Внаслідок політики військового комунізму в Україні голодує 6 млн. чоловік. 

• У доповіді секретаря Криворізького повітпарткому повідомляється, що в 

поточний час голодує 56911 чол. (13% населення), з них дітей 28952 (15% 

дитячого населення). Повітовий комітет Допгол створив притулки в Широкому 

на 90 місць, Новомиколаївці — 90, Ордовасилівці — 75, Лозуватці — 50, 

Веселих Тернах — 75. АРА в своїх їдальнях годує 12 тис. дітей. 

Завдання засіяти в повіті 73565 десятин виконано на 118%. Продподаток: задано 

501 тис. пудів, виконано 441070 пудів (87%). 

• У с.Миколаївка-2 Криворізького повіту розглянуто справу у звинуваченні 24-х 

громадян в ухиленні від сплати податку. Частина звинувачених засуджена на 

два роки умовного ув'язнення в концентраційному таборі з виплатою 

"полуторного" податку; 3 чол. — на один рік  концтаборів. 

• Виручка від постановки вистав і зборів на користь голодуючим склала 72 млн. 

крб. 

 

1 листопада.  

• Український Комітет Допгол (Канада) з початку своєї діяльності вислав на 

Поволжя 182 вагони продуктів. 

• Для збору продподатку 15-та дивізія щоденно почала виділти на кожну 

волость по 15 червоноармійців. 

2 листопада.  

• "Селяни повіту продають худобу і майно, залишають господарство і з 

невеликим скарбом, а деякі з кіньми та возами, направляються в інші місцевості 

України. Вигляд цих голодних страшний, вони худі, виснажені й обдерті" (з 

повідомлень тогочасних газет). 

4 листопада.  

• На 4 листопада в Україну з Поволжя прибуло 108515 дітей. 
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6 листопада.  

• Припинився випуск міської газети "За работу", в зв'язку з відсутністю коштів. 

12 листопада.  

• У Нью-Йорку відкрито представництво радянського Червоного Хреста з 

організації допомоги голодуючим Росії.  

• Розпочалася чистка місцевих КНС, звідки виганяли "колишніх куркулів і 

селян, які підтримували повстанців, дезертирів, самогонщиків, поліцаїв, 

старостів, селян, що мали судимість", і всіх неблагонадійних з точки зору 

радянської влади. 

14 листопада.  

• Українська економрада надала допомогу "неврожайним" губерніям. За 

постановою УЕР, Катеринославській губернії має бути відпущено 350 тис. пудів 

продовольчої допомоги з 1,5 млн. пудів насіневої позики. (Постанову згодом 

буде скасовано ЦК КП/б/У і протягом 1921 р. вона не матиме чинності. — 

Авт.). 

15 листопада.  

• Вводиться практика заручників: від кожної волості 15-25 чоловік від 

"куркулів" і середняків. Села, що не виконали продподаток, почали 

оголошувати ворогами радянської влади. 

• Згідно рішення ІІІ губернського з'їзду профспілок, почали виділяти 3% 

продовольчої і грошової допомоги голодуючим Поволжя.  

16 листопада.  

• Представник УРСР у Німеччині заявив, що в Україні голоду майже немає, 75 

млн. пудів зерна, які планувались на експорт, передано Росії. Постраждали від 

голоду деякі повіти південних губерній. 

17 листопада.  

• Ставиться питання про розформування трудбатальйону, зайнятого охороною 

рудників, що відбивається на постачанні робітників. Цю функцію пропонується 

передати польовим частинам. 

20 листопада.  

• РНГ УРСР прийняла постанову № 170 про колективне постачання і 

тарифікацію зарплати в державних установах. 

• Розбито загін повстанців із 22-х шабель.  

• У Довгинцевому припинено видачу продовольчих пайків, запасів пального та 

матеріалів залишилось на 5 днів.  

21 листопада.  

• Постановою повітвиконкому взято під домашній арешт голову Повіт. ЧК 

Баскакова "за зловживання" (несанкціонований розстріл п'яти повстанців). 

23 листопада.  

• Створена військова комісія допомоги голодуючим потерпілих сімей 

червоноармійців. 

27 листопада.  

• Переведення відповідальних партійних функціонерів на виробничі ділянки 

басейну. 

30 листопада.  

• Створена повітова "трійка" у питаннях збирання продподатку. Організація 

аналогічних "трійок" у волостях. Протягом 48 годин необхідно провести 

мобілізацію відповідальних працівників для роботи в "райтрійках". 
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• Американський федеративний комітет допомоги голодуючим у Радянській 

Росії почав приймати продуктові посилки на Україну, які можливо оплатити 

через АФК. 

31.11.21. Надається допомога голодуючим шляхом самообкладання селянства і 

службовців.  

Протягом листопада 

• Селяни вбивають збирачів хліба і відбирають награбоване. 

• З доповіді Криворізького Повітпарткому про господарсько-економічне 

положення в повіті: "Робота по допомозі голодуючим іде за рахунок 

внутрішньої самодопомоги, бо говорити про допомогу ззовні не доводиться. 

Основний тягар цієї роботи припадає на Апостолівський район, де організовано 

в усіх волостях їдальні. Крім того, ведеться також робота в Новокриворізькій 

волості. Голодує 143074 чоловіка, дітей 1187. 

• Зі зведення № 3 за листопад 1921 р.: "Настрій у селян Криворізького повіту в 

зв'язку з важким продовольчим станом і неврожаєм пригнічений". 

• За відмову "сприяти" сільподаткомісіям у зборі продподатку деякі КНСи  

позбавлені  отримання насіння і  продовольчої  допомоги від держави.    

• Створено районні комісії допомоги голодуючим Поволжя.  

Для голодуючих Поволжя зібрано грішми 3,9 млн. крб., а також 1340 пудів 

продовольства та різних речей. 

• Організовано гарнізонний комітет допомоги голодуючим, що утримував 2 

дитячих будинки ім.Червоноармійця в Кривому Розі і c.Кам'янському. 

У листопаді - грудні   
• Від селян, у яких немає хліба, продінспектори вимагають його купувати і 

здавати податок, що було гірше, ніж продрозкладка, коли залишали "споживчу 

норму". 

 

1 грудня.  

• На пленумі повіткому КП(б)У оголошено, що в повіті голодує 180 тис. 

чоловік.  

• На 1 грудня у повіті зібрано податку зернохліба — 112 тис. 205 пуд.; фуражу 

— 27253 пуд.; круп — 11937 пуд.;  всього — 297 318 пудів. 

• Нарада в Опродкомгубі з питань покращення постачання Криворізьких і 

Нікопольських рудників з метою недопущення зриву виробничої програми на 

грунті "недостатнього постачання". Всі зсипні пункти Криворізького і 

Нікопольського районів передані разом з хлібом на склади Райруди. Вирішено 

створити річний запас продуктів на 3336 пайків. 

• В басейні введено оплату за "прожитковим мінімумом", який визначено в 2,7 

тис. калорій. 

• У с. Базовлук селяни прийняли рішення про розстріл крадіїв продуктів, яких 

застали на місці злочину. 

3 грудня. 

• Робітники Довгинцевого не виходять на роботу, а ті, хто виходить, не 

працюють і поводяться "вкрай зухвало, вимагаючи хліба. З труднощами вдалось 

заспокоїти робітників. Можливе повторення заворушень". 

4 грудня.  

• Засновано Криворізький селянський кредитно-кооперативний союз "Селянин". 

• У Базавлуцькій волості на загальних зборах селяни с. Базавлук ухвалили 

рішення почати громадську оранку землі, як єдиний засіб колективного 

спасіння від голоду. 
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5 грудня.  

• Перехід господарських організацій басейну на госпрозрахунок. 

6 грудня.  

• Південбюро ВСГ прийняло рішення про відпуск басейну 1 тис. пар взуття. 

• Криворізький повіт офіційно визнано голодуючим (Катеринославську 

губернію визнають голодуючою 1.05.1922 р.) 

7 грудня.  

• Через відсутність теплого одягу створилась небезпека зриву робіт, 

почастішали випадки невиходу гірників на роботу та замерзання сторожів на 

постах. 

10 грудня.  

• Розпочала свою діяльність у повіті АРА. 

11 грудня.  

• Центральна Комісія допомоги голодуючим при ВУЦВКу ввела збір на користь 

голодуючих 10% з торгових та промислових патентів, 5% з сум виплати 

"зрівняльного" збору, 10% за проїзд пасажирів та провіз багажу залізницею, 

20% за театральні квитки, 0,5% з касових операцій. 

12 грудня.  

• Українська економнарада ухвалила надати голодуючим південним губерніям 

допомогу зерном у 6,0 млн. пудів. 

13 грудня.  

• ЦК КП(б)У оголосив "тижневик допомоги голодуючим Поволжя і 

неврожайним областям України". Залучені всі члени партії. 

16 грудня.  

• Оголошено, що вугілля для робітників басейну з технічних причин отримано 

не буде. 

17 грудня.  

• Відновлення виходу місцевої газети "За роботу". 

18 грудня.  

• Апарат повітової ради народного господарства скорочено з 123 до 33 чоловік. 

• В повіті працює 133 кустарних підприємства. 

• Х.Раковський визнав факт голоду на Півдні України в п'яти губерніях і що 

державне піклування про голодуючих є фіктивне. Заявлено про необхідність 

продовження допомоги Росії. 

19 грудня.  

• На засіданні Повітпарткому прийнято рішення про розпуск комунгоспу і 

проведення термінової ревізії (в зв'язку з зловживаннями. — Укл.). 

20 грудня.  

• VІ з'їзд Рад видав маніфест до робітників і селян України з закликом до 

спільної боротьби з голодом у Катеринославській, Донецькій і Запорізькій 

губерніях і кількох повітах Миколаївської та Одеської. 

23 грудня.  

• У Криворізькому повіті запасів зернофуражу залишилось 8629 пудів. 

• Прийнято постанову про створення на селі комісій взаємодопомоги. 

• Оголошено, що в повіті голодує 240 тис. робітників і селян, у тому числі 93150 

дітей. 

• У бою на хуторі поблизу містечка Широке загинув видатний повстанський 

ватажок України Григорій Іванов (Тишанін), який більше року знищував списки 

мобілізованих і відомості про виконання продподатку при волосних 

виконкомах, чим допоміг тисячам селян уникнути голодної смерті. 
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26 грудня.  

• Згідно постанови № 5 Бюро Повітпарткому, на селян покладено зобов'язання 

щодо постачання всіх лікарняних установ паливом та продовольством. 

27 грудня.  

• З Москви надіслано текст декрету про початок конфіскації церковних 

цінностей. 

30 грудня.  

• Харківські "Вісті" повідомили про брак фондів для дитячих будинків і 

необхідність невідкладної допомоги південним губерніям. 

31 грудня.  

• ВУЦВК встановив державну допомогу неврожайним губерніям у 6 млн. пудів 

хліба, на що асигновано 75 млрд. рублів, а також виділено 2 млн. пудів хліба для 

продажу селянам. 

• Наказ начальника ПУХВО № 124 про необхідність відрахування на користь 

дітей і голодуючих одноденного пайка, 2-3% грошей та вжиття інших заходів. 

• Вирішено впровадити в повіті громадські роботи з відновлення сільського 

господарства. 

• Український Червоний Хрест визнано юридичною особою, що не підлягає 

контролю РСІ. 

Протягом грудня 

• У повіті зареєстровано 13 випадків голодної смерті. 

• Визнано, що в повіті уражено важкими хворобами на грунті голоду 66 тис. 

чоловік. 

• На нараді НКЗ у Харкові прийнято рішення про перебудову всієї медико-

санітарної мережі таким чином, щоб за рахунок скорочення її в урожайних 

губерніях збільшити в голодуючих районах. Визнано, що робота з надання 

допомоги голодуючим повинна бути оголошена "ударною і серйозною". Вся 

робота повинна зосередитись у комісіях допомоги голодуючим. Дільничі лікарі 

повинні бути обов'язковими і активними членами місцевих комісій допомоги. 

Лікарям надається 10% ресурсів на медичне лікування, а також продовольчі і 

грошові засоби для допомоги хворим і голодуючим. Згідно планів комісії в 

Криворізькому і Нікопольському повітах повинно бути відновлено лікарняних 

дільниць 36, лікарень 25 на 495 ліжок. 

• При повітвиконкомі організовано комісію відділу охорони здоров'я. 

• Завершено "продмобілізацію" частин військового гарнізону.  

Протягом 1921 року 

• З України вивезено 230 тис. пудів товарів на суму 950 тис. рублів золотом, 

закуплено 2,5 млн. пудів зерна на 2 млн. рублів золотом. 75% товарів перевезено 

через Одесу. Росія надала Україні товарів на 3 млн. рублів золотом. 

 

Ціни на основні продукти харчування (руб.) на Криворіжжі (за пуд) 

         1920 1921 

1. Хліб пшеничний, простий     667      1500 

    житній        527 2000 

2. Мука пшенична       741 1200 

    житня        692 6000 

3. Картопля        533 1250  

4. Сало свине солоне       522 1250 

5. Олія рослинна       395 2941 

6. Цукор-пісок       547 3200 
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("Известия" НКЗ 1-4.01.1922 р. Із статистичного звіту за 1921 р.) 

• На кінець року середня зарплата гірників склала 10,7 руб. золотом (у 1913 р. 

гірник отримував у середньому 25 рублів. — Укл.). 

• У листопаді-грудні Катеринославська губернія повинна була отримати по 50 

вагонів допомоги продовольством. Наряд не виконано. 

• Число біженців з Росії досягло в Україні 130 тис. чол. 

 

1922 рік 

1 січня.  

• На пленумі Повіткому КП(б)У оголошено, що в Криворізькому повіті голодує 

180 тис. селян. 

2 січня.  

• Створення міського Комітету взаємодопомоги. 

3 січня. 

• У зв'язку з голодом місцева влада заборонила танці при проведенні різних 

святкових заходів. 

4 січня.  

• Представник АРА Карло Е. Флет зробив заяву в закордонну пресу про гучне 

життя партійної номенклатури в Москві і Петербурзі, коли в районах голоду 

немає кому закопувати померлих дітей. 

• АРА годує 1 млн. дітей у Росії, де діє близько 1 тис. харчових пунктів. 

• У Харкові організовано Головне правління Українського Червоного Хреста, у 

Києві — філію, де відкрито 40 харчових пунктів для дітей. 

9 січня.  

• У басейні нараховується 4250 робітників і 230 коней, що працюють на 

рудниках. 

10 січня.  

• Угода між Американською Адміністрацією Допомоги (АРА) і УСРР про 

надання АРА негайної допомоги, особливо медикаментами. 

13 січня.  

• На закупівлю засівного зерна РНК України виділила 100 млн. рублів. 

Катеринославський засівний комітет отримав дозвіл на завезення з Росії 600 тис. 

пудів зерна на засів. 

14 січня.  

• РНК України визнала Катеринославську губернію голодуючою. 

• Постанова РНК УСРР "Про зниження продовольчого натурподатку, заміну 

його на гроші і звільнення від нього в губерніях та повітах, які оголошені 

неврожайними". 

• РНК УСРР ратифікувала договір з АРА про допомогу. 

• Заброньовано на січень 2780 пайків для гірників. 

• Німецький Червоний Хрест запропонував Україні медичну допомогу  

голодуючим. 

15 січня.  

• На Україні зібрано 58110 тис. пудів продподатку (за іншими даними 63632 

тис. п.). Дефіцит продовольчого кошторису України складає 7,6 млн. пудів. 

• За планом, затвердженим московським урядом, з Катеринославської губернії 

необхідно зібрати продподатку 2 404 тис. пуд. зерна — зібрано 842 тис. пудів.  

• У зв'язку з невиконанням планів хлібоздачі оголошено новий продмісяць. 

З 15 січня.  
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Тижневик боротьби з вошивістю в рамках боротьби з тифом. Створена 

надзвичайна трійка. 

16 січня.  

• ПБ ЦК КП(б)У зняло блокаду з інформації про голод в Україні. 

• Політбюро ЦК КП(б)У доручило своєму агітаційно-пропагандистському 

відділу і ЦК Допгол вжити заходів, щоб у пресі з'явилось "якнайбільше 

відомостей про голод на півдні України". 

• засідання ПБ ЦК КП(б)У про відрядження кореспондентів в голодні місцевості 

на Півдні України. 

18 січня.  

• Ставиться питання про асигнування в розпорядження ЦП ПРП спеціального 

золотого фонду і обігових коштів.  

• Штаб повітової міліції на чолі з Ворожбєєвим заарештований за посадові 

злочини. 

19 січня.  

• Нарком продовольства Д.Мануїльський заявив на VІ з'їзді КП(б)У, якщо не 

буде вжито необхідних заходів, Україні в 1922 р. загрожує голод, подібний до 

поволзького. 

20 січня.  

• Між УСРР та місією Нансена в Москві підписано договір про допомогу. 

• Газета "Новый Мир" повідомила, що на Катеринославщині голодує 109000 

дітей, а всього — 400 тис. чоловік. 

21 січня.  

• Український Червоний Хрест почав годувати 25 тис. чоловік на 

Катеринославщині. Розпочато випікання хліба, який буде продаватись 

"убогому" населенню по половині собівартості. Губернська Рада прийняла 

рішення про заснування станцій для розливу молока для дітей. Молоко будуть 

постачати заможні селяни губернії у формі надзвичайного податку. 

• ПБ ЦК КПбУ ухвалило рішення надіслати Катеринославській губернії 

директиву щодо проведення агітації відносно здачі церковного золота і срібла 

для закупівлі зерна голодуючим.     

• Розпочато кампанію боротьби з "утайкою землі". Створено виїзну комісію з 

перевірки продпаспортів. Введено колективну відповідальність за утайку землі. 

23 січня. 

• Через комісії допомоги голодуючим розпочалась агітація щодо доцільності 

збору з церковного золота і срібла для допомоги населенню. 

• Повітовий партком розглянув питання про термінову допомогу  голодуючому 

населенню Апостолівського району. Виділено двох відповідальних працівників 

для постійної роботи в районі, прийнято всі заходи для організації дитячих 

притулків у інших районах, де розміщені діти апостолівців. 

28 січня.  

• З доповідної записки Х.Раковського Леніну про організацію продовольчої 

роботи на Україні: "На 1.01.22 в Росію було відправлено 18497 тис. пудів 

хліба... З Катеринославської губернії планувалось зібрати 2404 тис. пудів, 

урожай складає 842 тис. пудів. За весь 1921 р. РФРР дала Україні товарів на 

1286 тис. золотих рублів, тобто еквівалент 450 тис. пудів хліба. З промислових 

виробів нічого не отримано. Замість 170 млн. грішми отримано для товарних 

операцій 105 млн. із запізненням, коли ціни на хліб піднялись неймовірно. 

Тепер суму в 124 млн. необхідно зменшити в 20 разів... Жодна постанова РТО 

відносно України не була виконана... Озимого хліба на півдні засіяно 25-40% 
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посівної площі… Прибутки, отримані з 80% індивідуальних посилок, які йдуть 

через АРА на Україну, йдуть на користь голодуючим Поволжя згідно договору 

АРА з Україною". 

30 січня.  

• Оголошено "продмісяць" (проведення збору продподатку. — Укл.).  

• На постійну роботу  в первинну повітову профспілку направлено 3-х 

комуністів.    

Протягом січня 

• У січні Катеринославська губернія отримала замість 50 вагонів продовольства 

за планом Допголу тільки 35. 

• Питання "розбронювання" урожайних губерній неодноразово піднімалося в 

УЕР з ініціативи делегацій неурожайних губерній. Але воно неодмінно 

вирішувалося в негативному змісті. 

(Зі звіту УЕР про допомогу голодуючим і проведення посівної кампанії). 

Допгол Катеринославської губернії назвав кількість дітей, що голодують — 

142994, задовольняються мінімальні потреби лише 12202 чол. Тенденція до 

погіршення стану на лютий — немає продуктів для приготування їжі. 

• Зі звіту голови Катеринославської губернії ради захисту дітей за 01.22 р.: 

"Становище дітей в Катеринославській губернії надзвичайно важке. Ресурсів у 

Компомголу дуже мало — близько 2 тис. пуд. продуктів. З хліба, відпущеного у 

вигляді державної допомоги в грудні і січні за нарядом, замість 100 вагонів 

отримано 5. Сподіватись на отримання хліба з Кременчуцької губернії, куди 

прикріплена Катеринославська, майже цілковито не доводиться. За січень 

задовільнено тільки 7% голодуючих дітей". 

• Продовольчу допомогу отримують лише 7% голодуючих дітей 

Катеринославської губернії. Комдоп губернії повідомив повіт про перспективу  

подадьшого скорочення відсотку допомоги в лютому. 

• В усіх волостях і селах повіту почали створювати комісії взаємодопомоги і 

повітову комісію допомоги хворим і пораненим червоноармійцям. 

• З необхідних на січень Криворізькому басейну 778 млн. руб. відкрито кредит 

тільки на 430 млн., і гроші в січні не отримано. 

Протягом січня-лютого  
• З інформації УЧХ про голод у січні — лютому: "На Катеринославщині 

доїдають вже останні сурогати. Їдять полову, солому, глину, варену шкіру. 

Макуха і колоски пшенички вже є ласощами. Коней майже немає. Їх поїли 

восени. В одному тільки Гуляйпільському повіті розпухли від голоду 1378 чол., 

голодних дітей в губернії більше 160 тис". 

• Збільшилась кількість випадків психозу і канібалізму.  

 

1 лютого.  

• Комдопгол Київської губернії вислав у голодні області України й Росії 68 

вагонів харчів, зібрані 3 млн. рублів золотом і 250 тис. одиниць речей і одягу. 

• "Вісті" повідомили, що озимина на Півдні засіяна на 15-30% від плану. 

• АРА заявила, що на Півдні України голодує не менш як 2 млн. чоловік. 

• У зв'язку з вичерпаністю місцевих ресурсів скасовано бронь на продовольче 

постачання членів партії.  

3 лютого.  

• Басейн не отримує грошей. Стан розцінюється як катастрофічний. 

• Відкрито їдальню для сімей робітників, у першу чергу дітей.  

• При повітвиконкомі створена агітаційна комісія.    
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4 лютого.  

• Уповноважений УРСР в торговельних справах з Німеччиною заявив, що на 

Україні панує спокій і вона може дати Німеччині залізо, марганець, фосфор і 

хлібопродукти. 

• Україна підписала з АРА договір про закупівлю за 2 млн. доларів харчів для 

голодуючих на Україні. 

5 лютого.  

• На всіх підприємствах басейну введено госпрозрахунок. 

8 лютого.  

• Оргбюро ЦК КПбУ зобов'язало ВУЦВК надати законної чинності рішенню 

про вилучення церковних цінностей і забезпечення їх використання для 

допомоги українським голодуючим.  

• У Празі при Українській Академічній Громаді створено комітет допомоги 

діячам культури України.  

10 лютого.  

• До Харкова прибув Голова ВЦИКу М.Калінін з метою об'їзду України і 

заохочення місцевих робітників і селян до допомоги голодуючому населенню 

Росії й України. 

• АРА заявила, що буде годувати в Україні 100 тис. дітей і посилати ліки.  

• Розпочався місячник "укріплення на селі спайки між біднотою і середняком". 

11 лютого.  

• "Комуніст" оголосив, що в Україні голодує 6682000 осіб. 

• На поточний момент на Україні зібрано держподатку 61229000 пуд. зерна, 

3169 тис. пудів олійного насіння та 8367 тис. пуд. картоплі. Товарообмінні 

операції дали 2 млн. пудів продуктів. 

• З газети "Селяньска правда": "... В Апостолівському районі Криворізького 

повіту голодує більш як 100 тис. чоловік, які вже місяць їдять лише курай, 

макуху та інші рослини. Всю худобу поїли, навіть племенну. Багато людей 

продає своє майно за хліб, решта кидає рідні хати і виїздить у інші губернії". 

• ХІ Всеукраїнський з'їзд Рад постановив передати весь хлібний фонд КНС 

України незаможному селянству голодуючих губерній. 

12 лютого.  

• В Америці можна купити за 10 доларів переказ на видачу харчів зі складів 

АРА в Росії і Україні. 

13 лютого.  

• ВЦВК прийняв рішення про вилучення з церков усіх віросповідань 

коштовностей з метою отримання від їх продажі коштів, необхідних для 

закупки продовольства голодуючим. 

• Для обміну на продукти харчування для робітників басейну виділено 1 тис. 

пудів сортового заліза, 1,5 тис. пуд. залізного литва (предметів домашнього 

вжитку). 

• Повітова продовольча комісія просить вивести з повіту 133-й полк, який 

"…мало надає сприяння в продроботі". 

14 лютого.  

• Всеукраїнська Земельна Нарада ухвалила резолюцію, де головним завданням 

визначається відновлення хліборобства в потерпілих губерніях. 

15 лютого.  

• Центральна комісія  допомоги голодуючим при ВЦВК звернулася до АРА з 

проханням зосередити свої ресурси виключно в Поволжі, не розкидаючи 

аппарат по інших районах, куди входила і Україна. 
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• До України на харчування прикріплені Саратівська, Царицинська, Уральська й 

Самарська губернії. 

• Радянський уряд змушений взяти на себе борги царської Росії відносно Англії 

та Франції за умови, якщо останні надаватимуть допомогу голодуючим. 

• Х.Раковський заявив, що Україна в основному здала продподаток, але через 

посуху жнива не покриють потреб самих селян. 

• Пленум ЦК Допгол при ВЦВК звернувся до керівництва АРА допомогати 

виключно голодуючим Поволжя: "Прошу АРА через г. Єйдука сосредоточить 

свои ресурсы в Поволжье, не разбрасывая аппарат питания по другим районам 

РФССР..." 

• З 50 млн. пудів зібраного продподатку 30 млн. планується передати Росії. 

• Представник АРА заявив, що голод у Запорізькій губернії далеко більший, ніж 

на Поволжі. Допомоги потребує (в Україні) 6,681 млн. чоловік. 

• Нарком торгівлі Л.Красін підписав від імені України з АРА договір про 

закупку зерна та продуктів на 2 млн. рублів. 

• Спалах злочинності в повіті на грунті голоду та зростання дорожнечі. Пуд 

муки коштує 400 тисяч рублів. Страшні морози, люди замерзають навіть у 

помешканнях. 

• У повіті розпочалася пошесть тифу та холери. 

16 лютого.  

• Оголошено, що щодня з Чехословаччини на Україну прибуває близько 25 

вагонів зерна та землеробських машин. 

• З 1596 млн. руб., необхідних Криворіжжю в лютому, Центром виділено лише 

450 млн. Заборгованність за січень дорівнює 972 млн. руб. Внаслідок 

відсутності коштів зриваються термінові заготівлі та транспортні операції, що 

також згубно впливає на виробництво. Стан оцінюється як катастрофічний. 

17 лютого.  

• Відбулась нарада Президії Катеринославської ГЕН з питання бронювання для 

Криворізького і Нікопольського районів продовольства. 

22 лютого.  

• В Україні на все заможне населення впроваджено загальний податок на 

користь голодуючих.  

• АРА оголосила, що планує закінчити допомогу голодуючим у Росії до 1.09.22 

р., коли вже буде новий урожай. 

• Голова АРА Е.Гувер звинуватив радянські організації з допомоги голодуючим, 

які працюють в Америці, що вони займаються комуністичною пропагандою та 

рятують в дійсності уряд Радянської Росії під прикриттям порятунку 

голодуючих. 

24 лютого.  

• Представник місії Нансена капітан Квіслінг заявив, що на Півдні голодує 8 

млн. чоловік, з них 2,5 млн. абсолютно не мають, що їсти, інші 2,5 млн. мають 

їсти тільки такі сурогати як сіно, сухий бур'ян тощо. 3 млн. мають деякі запаси, 

але в невеликій кількості і скоро перейдуть до 1-ї і 2-ї категорії. До кінця квітня 

в цих категоріях буде більше 7 млн. чоловік. Більше 700 тис. дітей, зібраних у 

притулках, отримують близько 1/5 частини норми через брак харчів. Дитяча 

смертність до страшного велика, доходить до 50%. Ліки майже відсутні. 

• У зв'язку з 4-ю річницею Червоної  Армії інвалідам громадянської війни 

видано додатковий продовольчий пайок, організовано мітинги та концерти.  

25 лютого.  
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• Із загальнофедеративного фонду видано Україні 4 млн. руб. золотом на 

закупку за кордоном насіння. Ведуться переговори на отримання 2 млн. пудів 

кукурудзи з Америки та 1 млн. пуд. пшениці, 100 тис. пудів гороху. 

• На Всеукраїнському конгресі КНС Д.Мануїльський заявив, що голодуючим 

губерніям України потрібно 4 млн. пудів зерна для засіву, а прибуло тільки 300 

тисяч. 

• В криворізькому повіті  практично знищена робоча худоба. Стан продовжує 

погіршуватись. 

28 лютого.  

• Український Червоний Хрест у Канаді за 2 роки зібрав 50 тис. доларів. 

Протягом лютого 

Із зведення про стан у повіті за лютий 1922 р.: "Голод в некоторых волостях 

района свирепствует жесточайшим образом, создана весьма неблагополучная 

обстановка для работы. На селе 23 ячейки (110 членов партии и 84 кандидата). 

Партработа на селе не ведется, объект усилий - жесточайший голод, отчасти 

болезни... Помощь голодающим на местах ведется слабо, несмотря на грозные 

размеры голода. Общественная помощь поставлена слабо. Открытые Помголом 

столовые носят неорганизованный характер и дают несущественные результаты 

в борьбе с голодом. Из числа 370 тысяч населения голодающих в феврале 

насчитывалось 183 тыс. (50%), в т. ч. 42 тыс. детей. Столовых открыто 18. В 

связи с голодом усилились грабежи. Укрпомгол питает из своих средств 3,5 тыс. 

детей. Наличными собрано около 50 миллионов, на которые производится 

экспедиционная закупка зерна". 

• У лютому, згідно з офіційними даними, смертність у 20 разів перевищила 

народжуваність. 

 

1 березня.  

• На 1 березня з 311 шкіл повіту працюють лише 200.  

• Газета "Комуніст" повідомила, що згідно з планом Наркомату зовнішньої 

торгівлі з південних портів України буде вивезено за кордон 75 тис. голів 

худоби. 

• Згідно даних губернської комісії Допгол на Катеринославщині голодує 108279 

дітей, з яких забезпечено тільки 9 тис., що харчуються в громадських їдальнях, 

утворених на місцеві кошти. Губкомпомгол планує взяти на годування 19839 

дітей. У лютому в губернії голодувало 600 тис. чол., на початок весни кількість 

може досягти 60% населення. 

• За іншими даними в Катеринославській губернії голодує 775 тис. чол. (40% 

населення), на Півдні — 3,5 млн. чол. 

• В повіті велика смертність від хвороб і вживання різних сурогатів, зокрема 

жолудів, а також м'яса коней, собак, котів, що здохли. 50% людей, що захворіли 

водянкою, померли. Поголів'я коней і худоби зменшилось на 50%. 

• ВУЦВК прийняв постанову "Про відповідальність за злочини проти справи 

надання допомоги голодуючим", згідно якої винні посадові особи каратимуться 

до 5 років позбавлення волі з конфіскацією майна. За розкрадання допомоги 

передбачається вища міра покарання. До урядовців, які беруть хабарі за 

допомогу голодуючим або використовують службовий стан з корисною метою, 

також застосовується вища міра покарання. 

• Заборгованість робітникам басейну по зарплаті склала 1 млрд. 407 млн. руб. 
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• Капітан Герберт Квіслінг навів такі дані про голод у Криворізькому повіті: з 

384 тис. населення голодує 164 тис. (43%). У повіті від посухи загинуло 95% 

озимини і 92% ярових. 

• Очевидець голоду писав: "Поївши рогату худобу, населення стало різати 

коней. Однак цього корму вистачило ненадовго. Тепер збирають всюди 

мертвечину та лушпиння. Люди харчуються кураєм, жолудем, корінням 

багнистих рослин, рогозою, чекалою (остання отруйна і дає високий відсоток 

смертності). Жмихи стали тут розкішшю, як також солом'яна мука. Голод так 

швидко росте, що місцевими засобами нема змоги боротися з ним. Навіть дитячі 

будинки закриваються через недостачу харчів". 

• Видано наказ по гарнізону м. Кривий Ріг № 5 про заборону  масових гулянь і 

концертів без збору засобів для допомоги голодуючим. В основу діяльності  

комітетів допомоги покладено принцип: "10 ситих  годують 1 голодуючого". 

2 березня.  

• Головою Комісії з організації КВД на селі призначено Семенова, секретарем - 

Запорожського. 

4 березня.  

• Канадський комітет допомоги голодуючим Росії передав 5 тис. доларів 

Україні. 

• Кооперативна Спілка України вирішила віддати 6% прибутку на користь 

голодуючих. 

• Оголошено двотижневик покращення побуту червоноармійців Криворізького 

гарнізону. 

• Оголошено двотижневик допомоги вчителям. 

08 березня.  

• Введено разовий прогресивний загальногромадянський податок на користь 

голодуючих, від якого звільняються лише червоноармійці, інваліди, багатодітні 

матері, безробітні та голодуючі селяни. 

• Розпорядження губвиконкому про складання щоденних зведень про хід 

посівної кампанії і участь у ній Червоної  Армії та цивільного населення. 

9 березня.  

• Радник Повноважного Представництва УСРР у Москві в листі до Г. 

Петровського повідомив про постанову ЦК РКП(б) про заборону щодо 

поширення діяльності АРА за межами Поволжя, з проханням до Помголу УРСР 

опротестувати в Політбюро ЦК РКП(б) цю постанову, інакше надання допомоги 

АРА Україні буде припинено. 

• Згідно зведення Криворізької ЧК, посилились напади на ссипні пункти повіту, 

причому викрадені продукти не діляться, а ховаються, як продбаза для 

подальшої діяльності повстанців. 

10 березня.  

• РНК прийняла постанову "Про відповідальність за недбале зберігання, 

псування, розкрадання, затримку під час доставки і неправильне використання 

посівного матеріалу". Згідно з ним, винні посадові особи притягуються до 

кримінальної відповідальності, а населення, яке не за призначенням 

використовує посівний матеріал, карається примусовими роботами або 

ув'язненням на термін до 3-х років. 

• "Селянська Правда" повідомила, що на Україні в формі податку було зібрано 

70 млн. пудів зерна і мільйон інших харчових продуктів. В Катеринославській 

губернії - 1003400 пудів. В губернії голодує більш як 600 тис. чол. Поширення 

канібалізму та трупоїдства. 
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• З політзведення про стан Криворізького повіту: "Здесь такой голод, что 

умирает масса людей. Нет ни одной ночи, чтобы кого-нибудь не убили или не 

ограбили". 

12 березня. 

• У зв'язку з важким станом центр перестав виділяти кошти на утримання 

місцевих радянських установ. Кошти наказано відшукувати на місцях. 

15 березня.  

• В інтерв'ю газеті "Новый Мир" Х.Раковський заявив про поширення голоду в 

Катеринославській, Миколаївській, Олександрівській і Одеській губерніях. 

17 березня.  

• Палата громад Великобританії вирішила надати допомогу голодуючим  Росії в 

100 тис. фунтів стерлінгів. 

18 березня.  

• Голова Раднаркому України поклав під особисту відповідальність голів 

губвиконкомів виконання плану допомоги голодуючим Поволжя. 

• Поширення епідемії холери на Півдні України. 

20 березня.  

• З 1.03. по 20.03. в Україні померло з голоду 125 тис. чол., щомісяця вмирає 40 

тис. осіб. 

22 березня.  

• Американські меноніти зобов'язалися дати продуктову допомогу для 

голодуючих областей України на 18 млрд. рублів. 

23 березня.  

• Внаслідок важкого фінансового стану ВРНГ визнала неможливим добиватись 

асигнувань на відновлення рудників Криворізького і Нікопольського районів. 

Питання про розширення робіт відкладено до більш сприятливого часу. 

• Повітпартком звернувся до губпродкому з проханням відмінити наряди на 

вивезення з Криворіжжя зерна та масла і дати ввізні наряди. 

24 березня.  

• УЧХ повідомив, що за 9 місяців в Україні зареєстровано 140 тис. випадків 

сипного тифу, 260 тис. поворотного тифу, 105 тис. черевного тифу, 13 тис. — 

холери, 35 — віспи. З 11 млн. дітей — 700 тис. сироти.  

• Оргбюро ЦК КПбУ прийняло рішення, що допомога духовенства голодуючим 

повинна здійснюватись виключно під контролем і вивіскою Допголу 

25 березня.  

• Деякі закордонні фахівці вважають, що голод допомагає більшовикам 

затвердити свою владу на Україні, роблячи населення апатичним та нездатним 

до активного опору. 

26 березня.  

• Розпочалась мобілізація комуністів для роботи в повітовій ЧК. 

29 березня.  

• Канадський урядовець заявив, що більшовики крадуть допомогу для 

голодуючих і роздають її як свою. 

• Комуністи (українці) в Канаді розпочали запізнілу кампанію збору допомоги 

для голодуючих в Україні. 

• В україномовній закордонній пресі з'явились повідомлення, що зерно з 

України продається в Болгарії у Варні. Вважається, що це хліб, куплений на 

пожертви. 

• Доктор М.Холодний (Український ЧХ) дав порівняльні підрахунки врожаю в 

Катеринославській губернії: в 1916 зібрано 1335716 т., в 1921 — 263000 т., 
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менше на 80,2%. У п'яти південних губерніях зібрано 1655449 т., а для засіву 

потрібно 1054966, тоді на харчування залишається 600483 т, включаючи зерно 

для худоби і коней. На одного жителя реально припадає 5 кг зерна на місяць. 

При нормі 400 гр. на день необхідно завезти 1306666 т. зерна. 

Протягом березня  
• Зі звіту секретаря Повітпарткому за березень: "Борьба с голодом ведется 

интенсивно и средства удовлетворительные. Перспективы посевной 

сравнительно неудовлетворительные вследствие голода, отсутствуют семена и 

животные. Экономическое положение крестьян на селе тяжелое. Местная 

промышленность, в том числе и в производстве, разрушена. Сельское хозяйство 

в критическом состоянии". 

• Зі звіту Криворізького воєнсанпроду за березень: "Гражданское население в 

связи с общим обнищанием почти на 60% голодом положительно поражено, из 

инфекционных заболеваний среди населения выделяется сыпной тиф — 267 

человек, возвратный — 302, оспа — 107, сифилис — 31, рожа — 4".  

— Взято на облік у повіті коней — 42991, волів — 2431 голів. 

Березень-квітень 

• Зі звіту Криворізького головлікаря за 20.03 - 20.04.22 р.: "Снабжение 

гарнизона: крупы 60%; все остальное — 10%, пища 1 раз в сутки, в пище 

большое количество суррогатов, 18% личного состава болеет. Среди 

гражданского населения особо страшным бичем является сыпной и возвратный 

тиф".  

• В гарнізонному шпиталі лікується 130 мешканців міста. 

• У питаннях допомоги в боротьбі з безпритульністю Довгинцеве відвідала 

дружина М. Калініна  

 

4 квітня.  

• Відбулось засідання Президії Української РНГ з питань прискорення 

переведення рудної промисловості на засади комерційного розрахунку. 

• Президія УРНГ дозволила з 4,5 млн. довоєних рублів, необхідних для роботи 

рудників і підприємств, виділити 2 млн. і продати на 1,5 млн. залізної руди. 

5 квітня.  

• Повітвиконком надіслав у Наркомпрод телеграму: "Неполучение хлеба грозит 

голодом 4-х тыс. рабочих и расхищением рудников". 

• ВУЦВК прийняв постанову "Про звільнення засуджених за невиконання 

продподатку", згідно якого всіх відпущених зобов'язали терміново приступити 

до посівної кампанії. Постанова не скасовувала виконання заборгованого 

податку, який боржники мали вносити у майбутньому. 

• На Катеринославщині додатково оголошено голоуючими ще 22 волості з 

населенням 89 тис. чол. Організовано 16 безкоштовних їдалень. 

• Уряд України перевозить харчі для АРА з Одеси до Росії, а власне населення 

ігнорує. 

• У канадських газетах з посиланням на Український ЧХ пишеться, що голод на 

Україні страшніший ніж на Поволжі, в селах гірше, ніж в містах, випадки 

божевілля і людоїдства. Необхідна негайна допомога. 

• Введені пільги селянам, у сім'ях яких є червоноармійці, курсанти та інваліди 

громадянської війни. 

6 квітня.  

• В циркулярному листі секретар ЦК КП(б)У Д.Мануїльський  визначив 

головним завданням посівну кампанію. 
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• Професор М.Грушевський звернувся до українців Північної Америки за 

допомогою для голодуючих в Україні. 

• Оголошено амністію всім, хто боровся проти Радянської влади (декрет 

ВУЦВК). 

• З Румунії в Одесу прибуло 1,5 млн. пудів кукурудзи. 

• На гарнізонній безпартійній конференції  постановили відрахувати по 1-му 

пайку на допомогу голодуючим. 

11 квітня.  

• На спільному засіданні Президії ВУЦВКу і РНК затверджено податок на 

1922/1923 рр. в 140 млн. пудів зерна. 

12 квітня.  

• Оголошено, що Криворізькому басейну на травень-липень виділено 4 тис. 

пайків. 

13 квітня.  

• Представник Міжнародної організації допомоги капітан Герберт Квіслінг 

заявив, що від 6 до 7 млн. чол. загине на Україні від голоду, якщо не буде 

своєчасної допомоги. Що при наявних темпах до 1 травня в Катеринославській, 

Миколаївській і Полтавській губерніях може померти до 1 млн. 

15 квітня.  

• Представник УЧХ доктор М.Холодний заявив про критичне становище шкіл 

на Україні - необхідна зовнішня допомога харчами, одягом і книжками. 

19 квітня.  

• На Катеринославщині голодує 30% дітей. На Україні голодує 728 тис. дітей. 

Ф.Нансен обіцяє допомогу. 50 тис. дітей, перевезених з Поволжя. 

• За наказом Губревтрибуналу розпочалось "розвантаження місцевих допрів". 

Рекомендовано не саджати без крайньої потреби "на казенний хліб". 

20 квітня.  

• Повітвиконком відправив в УЕН і Наркомпрод відкриту телеграму про 

катастрофічний стан з продовольством, басейн не отримав раніш видані наряди 

на 15 тис. пудів зерна і 17 вагонів продовольства. 

21 квітня.  

• Надійшла партія медикаментів для Рудздраву. 

22 квітня.  

• Згідно з даними УЧХ в Катеринославській губернії голодує 50% населення: 

"Діти, яких кидають матері, попадають до притулків настільки виснаженими, 

що згодом помирають. Серед дітей поширюється злочинність, трапляються 

випадки коли діти вбивають одне одного за шматок хліба. Після того, як поїли 

майже всю худобу і коней, стали варити холодці зі шкіри і ременів. На харчових 

пунктах від голоду, чекаючи поки дадуть їм їсти, люди гризуть дерев'яні столи". 

25 квітня.  

• РНК України асигнувала в рахунок збору церковних цінностей 75 млрд. рублів 

на закупку насіневого зерна за кордоном. 

• Емігранти з Канади на Україну хочуть знову виїхати назад, заявляючи, що 

країна знищена більшовиками. 

• Закінчився двотижневик перевірки Компомголу. Констатується погіршення 

продовольчого стану в басейні. 

28 квітня.  

• З листа Криворізького повітвиконкому в ПУ ХВО: "25% населення волостей 

харчується виключно падалиною, зареєстровано випадки поїдання дітей". 

30 квітня.  
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• Проведено перерахунок (встановлені коефіцієнти) на вартість предметів 

першої необхідності. Так 1 рубль 1913 року на 1.03.1922 р. прирівняно до 2,3 

млн. радянських рублів. 

• Покращення продовольчого постачання робітників і військових частин. Хліб з 

великими домішками сурогатів. 

Протягом квітня  
• Зі зведення про роботу пленуму і бюро Криворізького Повітпарткому: 

"...Голодает в уезде 50 тыс. человек, помощь тормозится отсутствием средств, 

создаются столовые на местах... Собранные для Поволжья ресурсы оставлены с 

разрешения Центра". 

• У посівній кампанії взяв участь 30-й кавалерійський полк і резервний загін 

повітміліції. 

• Ів. Гребенюк, 12 років, з'їв у сусідів 5 яєць і випив горщик молока. Затримавши 

хлопчика, потерпілий Д.Кальченко разом з дружиною побили його залізною 

лопатою і повісили на груші перед будинком. 

 

1 травня.  

• На 1 травня Україна послала в Поволжя 960 вагонів продовольства - в 4 рази 

більше ніж своїм голодним губерніям (232). 

• Всю територію Катеринославської губернії визнано охопленою голодом. 

3 травня.  

• Оголошено, що в повіті з 1 серпня вводиться єдиний продподаток на всі види 

сільгосппродукції. 

• Міжнародний Червоний Хрест розпочав годувати дітей на Україні. 

• Розбито повстанський загін отамана Свища, який "розсипався на дрібні групи". 

5 травня.  

• Відбулося засідання Президії Криворізької Повітової Епідеміологічної Ради з 

питань пошуку коштів на боротьбу з епідемією холери. 

6 травня.  

• В Одеський порт прибуло 18 млн. пудів насіння з-за кордону. Третину 

отриманого насіння передбачено виділити голодуючим губерніям України, інше 

- на Поволжя. 

• Повітпартком кинув клич: "Все для засівної кампанії". 

9 травня.  

• У повіті розпочався другий етап конфіскації церковних цінностей. 

10 травня.  

• М.Калінін і Г.Петровський закликали надавати допомогу голодуючим. 

• На конференції в Генуї було зачитано протест уряду України проти засилля 

більшовицьких функціонерів з Москви. Протест було відхилено з огляду на те, 

що Україну репрезентує більшовицький уряд. 

• У Відні створено комітет допомоги голодуючим на  Україні під головуванням 

М. Грушевського, який об'єднав усі українські організації.  

12 травня.  

• Знято загороджувальні загони та охорона залізниць проти так званих 

"мішочників". 

13 травня.  

• Канадський комітет "Рятуйте дітей" повідомив, що за час свого існування 

зібрав голодуючим дітям радянської Росії більше 300 тис. доларів. 

• Оголошено, що у випадку отримання в голодних губерніях урожаю, нижчого 

за середній, їх звільнять від податку. 
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14 травня.  

• Комітети допомоги голодуючим на місцях мають обмежені ресурси. 

Населення голодує через державні податки, які продовжують збирати в 

голодних губерніях. 

15 травня.  

• Повітовий пленум з питань допомоги голодуючим і підготовки до осінньої с/г 

кампанії та збору продподатку. 

• Всі військові частини і загони КНС повіту кинуто на "сприяння" збору 

продподатку та охорону ревтрибуналів. 

16 травня.  

• Голова ВУЦВКу Г.Петровський звернувся до ЦК Допгол РРФСР про 

припинення вивозу продуктів з України. Пропонується залишити всі 

добровільні збори на Україні і заборонити вивезення наркомпродівських 

вантажів до Москви, залишивши ресурси Компроду на Україні. 

• Допомога, в більшості випадків, зводиться до 1/8 фунта хліба і дістається лише 

15% голодуючих. 

17 травня.  

• У Катеринославській губернії поширюється епідемія холери. Більшість хворих 

внаслідок поганого харчування вмирає. 

18 травня.  

• Між радянською Україною, Німеччиною та Австрією підписано угоду про 

повернення Україні грошей, закладених у банках урядами П.Скоропадського та 

С.Петлюри, що складають 400 млн. золотих марок і 300 млн. австрійських крон. 

19 травня.  

• Циркулярний лист ХВО про обов'язкове членство в військових кооперативах 

всіх комуністів, незалежно від посади, для "попередження шкідливих ухилів у 

частинах Червоної Армії". 

20 травня.  

• Розпочався Всеукраїнський тижневик допомоги голодуючим дітям. 

Планується зібрати 100 млрд. рублів у вигляді речей, грошей, коштовностей, 

продуктів. 

21 травня.  

• У повіті поширились випадки поїдання трупів родичів, а також вбивства з цією 

метою членів родин. На Півдні голодує близько 3-х млн. чоловік (35% 

населення), в тому числі 1,2 млн. дітей. 

22 травня.  

• Утворено радгосп для допомоги голодуючим комуністам і селянам.  

24 травня.  

• Озимого хліба на Півдні засіяно в 10 разів менше ніж в 1921 р. Продукти в 

першу чергу йдуть на постачання армії, як опори влади. 

• Під час голоду на ремонт Кремля виділено 800 млрд. рублів, на пропаганду в 

1921 р. — 18 млрд. руб. радянських і 15 млн. рублів золотих. М.Фрунзе прислав 

Камаль-Паші в дарунок шаблю, обсипану діамантами. 

• З газети "Селянська Правда": "Катеринославська губернія цілком охоплена 

голодом. Годуючись корою, листям й різними сурогатами, шкідливими для 

здоров'я, і навіть падлом, збожеволене населення помалу вмирає, не 

зупиняючись в окремих випадках перед споживанням трупів і людожерством". 

• Г.Петровський у листі до М.Калініна повідомив про великий голод на Україні і 

неможливість у зв'язку з цим надавати допомогу Поволжю. Г.Петровський 
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просить М.Калініна визнати постанову ВУЦВКу про визнання голоду й важкого 

стану в Південній Україні. 

• У п'яти губерніях Півдня голодує 3709556 чол. (35% населення), кількість 

страждаючих від голоду дорослих в Україні 6,6 млн. Розмір державної 

допомоги не перевищує забезпечення мінімальних потреб 7,5% голодуючих. 

Закордонна допомога і приватні організації можуть допомоти лише 8% 

голодуючих за умови повної реалізації плану. 

• Наздогнавши загін О.Свища, червоноармійці 30-го Кавалерійського полку 

вбили одного повстанця, інші відірвалися.    

26 травня.  

• З доповіді члена Колегії Наркомзему УРСР М.Вольфа на другій сесії ВУЦВКу: 

"Государство дало населению южных губерний 45% необходимого для посадки 

зерна... Екатеринославщина получила от 1,5 до 1,75 десятин на двор или от 25 

до 33% от площади 1916 г.". 

27 травня.  

• З постанови 2-ї сесії ВУЦВКу ХІ скликання "Про відбудову сільського 

господарства": "Изживание кризиса сельского хозяйства является основой 

восстановления всего народного хозяйства и усиления внутреннего и 

международного положения республики рабочих и крестьян". 

27 травня.  

• УРНГ прийняла рішення про переведення криворізьких рудників на 

положення технічної охорони, а розробку продовжити в мінімальних розмірах. 

28 травня.  

• Офіційно повідомлено, що посівна кампанія проходить з "надзвичайною 

енергією". План по засіву виконано на 140%. Види на врожай добрі. 

29 травня.  

• Місцева влада звернулась до губвиконкому з проханням прислати виїздну 

сесію  ревтрибуналу "для створення політичної кампанії і ревізії посівтрійок на 

місцях". 

30 травня.  

• Представник італійського Червоного Хреста, що привіз допомогу до 

Новоросійська, заявив, що положення з голодом на Півдні України 

погіршилось: "...не край, а великий цвинтар голодних людей". 

• Писар Українського Євангельського Товариства (Канада) Павло Крат 

звернувся із закликом до українських євангелістів у всіх країнах світу 

допомогти голодуючим в Україні. 

Протягом травня   
 

• Українська Економічна Нарада прийняла рішення послати насіння в 

неврожайні губернії. 

• До Катеринославської губернії направлено 300 тис. пудів зерна і 126 тис. пудів 

насіння цукрового буряка. 

• Зі звіту Криворізького повітпарткому за травень-червень: "Огромные размеры 

голода достигли в первую треть года своего апогея ввиду окончания 

продовольственных ресурсов. Создались условия небывалого разрушения 

экономической жизни, как на селе, так и в городе. Массовая гибель животных, 

сельськохозяйственного инвентаря достигла в некоторых волостях 75%, помимо 

отсутствия собственных посевных средств, недостаточная помощь извне 

окончательно добили и без того разрушенное сельськое хозяйство, поставив 

уезд в положение иждивенцев более благополучных губерний". 
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• В Україні отримують продовольчу допомогу лише 9,7% громадян із числа 

голодуючих, які занесені до списків, тоді як на Поволжі показник сягає 60-80%. 

• Наприкінці травня в Катеринославській губернії АРА видавала 50 тис. пайків і 

забезпечувала обідами 35% голодуючих.  

• На території повіту почали працювати пункти АРА, в Кривому Розі також і 

Євтовариства. 

Очевидці, які приїздять у Прагу з Катеринославщини, розповідають, що 

людоїдство в повітах набуло неймовірних форм і продовжується досі. 

Незважаючи на перспективу нового урожаю, голод буде продовжуватись, так як 

продуктів вистачить тільки для власних потреб села. 

• Розпочато повторну перевірку за інвентарними описами наслідків вилучення 

церковних цінностей. Планується завершти кампанію з вилучення церковних 

цінностей до липня 22 р. 

 

1 червня.  

• Голова ВУЦВКу Г.Петровський звернувся з листом до ВЦИКу про скасування 

продовольчої допомоги РРФСР у зв'язку з голодом на Україні. У своєму листі 

голова ВУЦВКу наполягав на спрямуванні всіх ресурсів, зібраних на Україні по 

загальногромадянському податку, на боротьбу з голодом, а також пропонував 

збільшити частку України в придбанні за рахунок церковних цінностей хліба 

(до 15%) та посилити відпуск республіці грошей. 

• Продовжується вивіз продуктів з України. 

3 червня.  

• У Чехословаччині закуплено 4 тис. плугів для обгортання картоплі. 

• Місія Нансена утримує в Україні 40 тис. дітей. АРА планує годувати 800 тис. 

дітей. 

• Канадський Комітет Допомоги голодуючим Росії зібрав за час існування 60 

тис. доларів і 25 тонн одягу. 

• Оголошено, що Чехословаччина планує побудувати на Україні фабрику 

медикаментів. 

7 червня.  

• До Одеси прибуло вісім представників Папи Римського для розслідування 

голоду й церковних відносин в Україні та Росії. 

8 червня.  

• Сторожам при їдальнях видано гвинтівки в зв'язку з неодноразовими 

грабунками продовольства. 

11 червня.  

• Директор російського відділення АРА повідомив, що в Росії голод під 

контролем, а в Україну треба збільшити допомогу. 

13 червня.  

• Згідно з обстеженнями медичної комісії, на Україні 2 млн. чоловік потребують 

термінової медичної допомоги, для чого необхідно 75 тис. ліжок, щоб хворий 

міг 2-3 тижні лікуватись. 

14 червня.  

• Капітан Герберт Квіслінг заявив, що до жнив може померти 6-8 млн. чоловік, 

якщо не буде організована допомога. Голод на Поволжі майже ліквідовано, а на 

Півдні України він лише у розпалі. 

• ГУГП погодилось затвердити бюджет по зарплаті до 30 вересня на 1048 

гірників. Недобрана сума має бути отримана на місці шляхом реалізації руди.  
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• З 1 по 14 червня Конторою Держбанку в повіті проводилась перша селянська 

позика.  

16 червня.  

• Голова ВЦВК М.Калінін та Голова ВУЦВК  Г.Петровський прибули на 

Криворіжжя в питаннях боротьби з голодом та відродження сільського 

господарства. 

19 червня.  

• Основний тягар у зборі допомоги голодуючим перенесено на приватних 

власників, а кооперативам надано відстрочку. 

20 червня.  

• На Україні дислоцюється багато військових частин, зформованих в основному 

з росіян, які харчуються за рахунок населення. Демобілізовані росіяни з 

глибинки посилаються на Україну як "добровольці" для збору продподатку. 

• Віденський комітет Союзу Допомоги Голодуючим Українцям, очолюваний 

М.Грушевським, виступив з відозвою про допомогу в першу чергу працівникам 

науки і культури. 

21 червня. 

• З голодуючого населення продовжують збирати продподаток, що поглиблює 

трагічність ситуації. Продукти, як і раніше, вивозяться в Росію. 

• Президія УРНГ прийняла постанову, згідно якої Укрруда протягом місяця 

залишається на постачанні за старими нормами, а потім буде здійснено 

скорочення на 1 тис. пайків. 

• Газета "Рудничный рабочий" опублікувала звернення Г.Петровського "К 

криворожцам" з приводу важкого стану в економіці і сільському господарстві 

повіту і в зв'язку з голодом. У ньому, зокрема, зазначаєтьсяться, що за один пуд 

хліба можна купити коня, будинок або корову. "По городам выжили только 

спекулянты и защищаемые правительством группы рабочих... Кулаки стали 

середняками, середняки - бедняками, а незаможники чаще всего вымирали...", - 

говориться в зверненні. 

23 червня.  

• Відбувся Пленум КСМ з питань збору продподатку та підготовки до жнив.  

• До місцевого суду призначені нові "народні звинувачувачі".  

• Райспоживспілка виміняла за 3 тис. пуд. солі 1 тис. пуд. м'яса. 

• Селяни повіту попереждені про кримінальну відповідальність за "утайку 

землі" та збільшення кількості їдців.  

• Констатується критичний стан із хлібом у лікарнях та дитячіх будинках.    

24 червня.  

• Польща оголосила про закриття свого посольства в Харкові через відсутність 

фактичної незалежності України. 

25 червня.  

• У Нью-Йорку організовано Центральний Комітет допомоги голодуючим в 

Україні. 

• У Галичині зібрано для допомоги голодуючим південних губерній України 

більш як 7 млн. польських марок. Польська влада в Галичині конфісковує 

зібранні для голодуючих продукти. 

28 червня.  

• У Галицькій Україні поширена відозва до населення про допомогу Україні. 

• Награбовані з церков скарби більшовицька влада продає на Заході. 

• Італійський комітет Люцетті, що возив до Одеси продовольство, в своєму звіті 

писав, що червоноармійці видирали з рук дітей їжу, привезену ними, і на їх очах 
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з'їдали, діти бились із собаками за їжу, дівчата віддавались морякам за шматок 

хліба. Морги завалені трупами, які по два тижні ніхто не ховає. 

• АРА оголосила, що з серпня планує годувати на Україні 800 тис. дітей і 800 

тис. дорослих. На Катеринославщині годують 57 тис. дітей. 

Протягом червня  
• Україна відкріплена від продовольчої допомоги Поволжю. 

• Зі звіту про стан Криворізького повіту за червень 1922 р.: "Экономическое 

положение села продолжает оставаться чрезвычайно тяжелым. Помимо голода, 

достигшего своей кульминационной точки, весьма тяжело отразилось на 

промышленности отсутствие денежных знаков для расплачивания с рабочими. 

Состояние посевов удовлетворительное, хотя в данном случае отсутствие почти 

75% животных и сельскохозяйственного инвентаря показывает, как глубоко 

пошло разрушение сельского хозяйства". 

• Низка статей в українській зарубіжній періодиці, де причиною голоду на  

Україні називають пограбування України більшовицькою Росією, вивезення 

туди зерна і погану організацію більшовиками господарства, руйнування 

традиційного землеробства на Україні. 

• Група німецьких експертів, що побувала на Україні з метою оцінки ситуації 

для початку торгово-промислових зв'язків, зробила у своєму звіті висновок, що: 

"Загальне положення в Україні безнадійне, набагато гірше, як можна собі 

уявити з тих відомостей і дописів, що з'являються в часописах". 

 

1 липня.  

• З журналу "Экономическая жизнь": "На 1.07. голодує близько 90 тис., з них 

задовольняється харчуванням 208600 дітей (23 %). Посівне завдання було 

виконано тільки на 45-60 %, причому, озиме жито дало 30-40 пудів з десятини, а 

пізніші засіви можна вважати загиблими. В цілому становище в губернії 

(Катеринославській. — Укл.) не краще, ніж в минулому році. Тільки окремі 

волості можуть протриматись до грудня. Необхідна негайна поміч 

сільськогосподарським реманентом, для засіву озимини потрібно 500 тис. пудів 

зерна". 

4 липня.  

• У Нью-Йорку створено неполітичний Комітет допомоги голодуючим України, 

куди ввійшли українські товариства. 

• З числа 40 робітників, що протестували 1.05 на параді в Києві проти свят під 

час голоду — 22 звільнено, 12 — відправлено до концтаборів, 6 — засуджено до 

розстрілу. 

7 липня.  

• У Нью-Йорку створено неполітичний Комітет допомоги голодуючим України, 

куди ввійшли українські товариства. 

• Місія Нансена оголосила, що вона годує 1 млн. чоловік, у т.ч. 640 тис. дітей. 

• Катеринославська губернська комісія допомоги голодуючим отримала акти 

загальних зборів с. Широке, які є документом "невиносимих страждань 

населення". Голодні люди Широкого розривали могили, витягали трупи і їли їх. 

10 - 11 липня.  

• Пройшла повітова конференція Криворізького повітпарткому, на якій 

констатувалось, що церковних коштовностей зібрано мало. Великі суми 

витрачено без фінансових документів. 

• З доповіді Губвідділу ВСГ на VI Криворізькій повітовій конференції: "В 

постигшем район голоде доходило до людоедства, зарплата не выплачивалась с 
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1921 года из-за отсутствия средств у хозорганизаций. Ввиду тяжелого 

положения рабочих на некоторых предприятиях возникли забастовки. Губотдел 

организавал комитет помощи голодающим, которому с большим трудом 

удалось добиться получения хлебных продуктов в количестве двух вагонов, что 

облегчило положение рабочих. Медицинская помощь находится в самом 

тяжелом положении".  

12 липня.  

• З Постанови ВУЦВКу та РНК УРСР "Про допомогу голодуючим губерніям і 

про відродження сільського господарства":  "1. Считать необходимым помощь 

голодающим губерниям в отношении неудовлетворительного снабжения и 

общественного питания проводить с прежней интенсивностью. 2. Поэтому 

создать продовольственный фонд путем единовременного дополнительного 

сбора. Считать необходимым оставление всех средств, собранных на помощь 

голодающим на Украине. Проводить впредь сборы среди нетрудового 

населения по планам ЦК Помдетом. Считать необходимым продолжение 

помощи как минимум до 1.01.1923 г. Привлечь новые иностранные организации 

для оказания помощи". 

• Голова радянської делегації в Німеччині М.Літвінов заявив, що жнива є добрі, 

але необхідно продовжити допомогу голодуючим Росії. 

13 липня.  

• Лист повноважного представника УСРР у Німеччині до ЦК Помгол при 

ВУЦВК про ігнорування представниками Росії інтересів України на 

міжнародному з'їзді організацій і комітетів допомоги голодуючим у Берліні. У 

доповіді представників Росії не згадується про голод на Україні. П.Смідович 

заявив, що Росія готова вивозити хліб на експорт, не згадуючи про голод на 

Україні. На Поволжі недостача 1,5 млн. коней, а на Україні — 1 млн. 

15 липня.  

• Оргбюро ЦК КПбУ ставить питання про відміну 10% відрахувань з коштів на 

підтримку нужденних комуністів та їх родин, згідно розпорядженню Москви. 

• Датський Червоний Хрест розпочав допомогу українським студентам та 

професурі. 

18 липня.  

• Велика епідемія холери в Південній Україні. 

• Успішно пройшла зернова позичка в Радянській Росії. Зібрано підпискою 

коштів на 10 млн. пудів зерна. 

• Канадська преса застерігає комітети допомоги не посилати ресурси через 

комуністичні організації, а через АРА. 

20 липня.  

• Кількість голодуючих на Україні досягла 9 млн. чоловік. 

• Причиною голоду на Україні зарубіжна преса називає московську окупацію. 

• Поширення епідемії тифу та холери в повіті. 

• Член епідемічної комісії Ліги Націй Доктор Грейг заявив, що на Україні 

щоденно вмирає 10 тис. чоловік; для 5,5 млн. голодуючих щоденно виділяється 

300 тис. порцій. 

22 липня.  

• На засіданні президії Криворізького повітвиконкому роботу зі збору 

продподатку визнано "ударною" і наказано всім організаціям надавати 

максимальне сприяння  частинам ДПУ й міліції. 

27 липня.  
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• Прийнято рішення про мобілізацію на збір  продподатку 70% членів 

повітвиконкому та 30% парткому, з яких утворили "трійки" у волостях.   

30 липня.  

• Г.Зінов'єв повідомив, що на пропаганду витрачено більше 15 млн. доларів (30 

млн. золотих рублів), з них третина — на пропаганду в балтійських державах, 

Німеччині та Італії; 3,5 млн. доларів — на пропаганду в Індії;  2,0 млн. доларів 

— на Генуезьку конференцію. 

31 липня.  

• У басейні працює 1852 робітників і 518 службовців (на рудниках). 

Протягом липня 

• Зі звіту секретаря повітпарткому в Губернську організацію КП/б/У: 

"Настроение крестьян было зимой чрезвычайно подавленное в связи с голодом, 

на почве которого было развито трупоедство и людоедство (зафиксировано 

несколько десятков случаев), теперь в связи с близостью урожая — 

приподнятое. Среди настроений крестьян в прошлом году и теперь приходится 

констатировать громадный сдвиг в настроении крестьянства в отношении 

поддержки советской власти КНС. В этом отношении существенное значение 

имеет предоставление посевматериала весной (100 тыс. пудов) и большая 

агитационная работа. 

• З  політдоповіді секретаря Криворізького повітпарткому за липень 1922 року: 

"Наиболее активный момент голода остался уже позади. Сельское население 

начало постепенно оправляться ввиду все более и более реального ощущения 

нового урожая. Благотворніе перемені в продовольственном вопросе весьма 

хорошо отразились на настроении. Но вместе с тем колоссальная убыль и порча 

живого и мертвого сельскохозяйственного инвентаря на много процентов 

преуменьшает значение нового урожая. Психологическое воздествие нового 

урожая чувствуется и на городском пролетариате, вливая острую надежду на 

возможность более сытного существования в предстоящем году. Но и в данном 

случае слабо состояние пролетариата, прекращение поставки фабрикатов. 

Вследствие отсутствия рынка, некоторая задержка заработной платы и наконец 

денежный кризис за отсутствием мелких купюр в значительной степени 

осложняет существование рабочих и понижает настроение". 

• Оголошено, що в поточному році засів ярини в губернії був у 5 разів меншим, 

а озимини — в 3 рази, порівняно з 1920 роком. 

• Кількість худоби в Катеринославській губернії становить 929275 голів (у 1921 

р. — 1807678). Недостача хліба становить 5,152 млн. пудів. У липні знову 

розпочався голод. Необхідна закордонна допомога в більшій кількості, ніж в 

1921 році. Запасів вистачить до перших місяців 1923 р. 

• У повіті відмічено поширення венеричних захворювань, особливо сифилісу. 

Боротьба ускладнюється відсутністю ліків і значне розповсюдження  

проституції. 

 

1 серпня.  

• Харківський уряд виступив проти спускання Москвою розпоряджень, які не 

узгоджені з українським урядом. 

• Газета "Комуніст" повідомляла, що становище в голодних губерніях Південної 

України продовжує залишатись важким. При сприятливих умовах всередені і 

допомозі ззовні можливо забезпечити 25 % голодуючого населення. 

• З початком жнив упали ціни на хліб і молочні продукти. Один фунт білого 

хліба на селі коштує 25 крб., чорного — 7-8 крб., масла — 30-50 крб. 
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• "Вісті" повідомляли: "З Півдня України йдуть тривожні звістки: "… місцями 

випалено геть чисто все, на нивах посуха. Нещастя хоча й не має характеру 

торішнього, бо випалено не цілі губернії й повіти, а тільки райони в розмірі 

кількох волостей в одному місці, але й воно не може не залишити сліду на 

господарстві нашого півдня і без того ослабленого минулим голодним роком. І 

на цей рік населення ушкоджених районів та їх господарство вдвічі більше 

потребує допомоги, бо на цей раз засуха вогняним віником підмела геть усе 

чисто, життєві ресурси тих районів вичерпано". 

• АРА забезпечує обідами в Катеринославській губернії 65 % голодуючих. 

2 серпня.  

• Харчові пункти УЧХ годують в Україні 79950 чоловік. 

• Представник Місії Нансена капітан Герберт Квіслінг заявив, що збір урожаю 

буде наполовину нижчим від нормального і голод продовжуватиметься. 

5 серпня.  

• У повіті розпочала роботу Місія Нансена. АРА  відкрила їдальні  на 11800 

чол., 22 харчових пункти відкрив Червоний Хрест, де годують 10 тис. чоловік.  

• АРА відкрила  в Кривому Розі3 їдальні на 3 тис. дітей і на 1,5 тис. дорослих. 

Червоний Хрест годує 1,8 тис. чоловік.  

8 серпня. 

• На 8 серпня зафіксовано 21221 випадків холери (по Україні), пошесть має 

тенденцію до збільшення. 

9 серпня.  

• Ставиться питання про збільшення числа робітників Південнорудного тресту, 

"приймаючи до уваги" катастрофічний план в гірничій промисловості, в зв'язку 

з неотриманням грошей по реалізації руди. 

• Варшавська поліція затримала двох комісарів-кур'єрів, у яких вилучено 5 пудів 

конфіскованих церковних цінностей. 

• Головний редактор "Форвертуч" Абрам Каган, який приїхав з Росії, заявив, що 

більшовики на допомогу голодаючим витрачають незначні кошти при 

пожертвуванні, а більшість тратять на пропаганду пробільшовицьких 

організацій в Америці. 

• АРА прийняла рішення про припинення допомоги Росії, бо там є достатньо 

зерна, Комітет Нансена годує на Україні і в Росії 913519 тис. чол. Акція 

зводиться до боротьби з епідеміями. 

• До 9.08.1922 р. з церков України та монастирів було зібрано 3 пуди 17 фунтів 

золота; 3037 пудів срібла; 30 фунтів "польського срібла"; 1393 карати діамантів; 

багато перлів та дорогоцінного каміння. 

12 серпня.  

• Укргорпром виділив на серпень 1220 пайків для Кривбасу, в зв'язку з 

переходом до режиму технічної охорони. 

15 серпня.  

• Повідомлено, що на Україні урожай середній, його ледве вистачить для потреб 

свого населення. Москва розробила план вивозу. 

• Скасовані обмеження на посилки з Америки в Україну (раніше дозволялося 

відправляти посилку тільки два рази на місяць). 

16 серпня.  

• До Одеси виїхала Папська місія з 10 священиків для організації дитячих 

притулків та ремісничих училищ. 

• Представник американської місії квакерів заявив, що голод у Росії буде 

продовжуватись, зібраного хліба недостатньо для виживання. 
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• М.Літвінов заявив, що Росія буде вивозити зерно на Захід. Ф.Нансен вимагає у 

відповідь відкликати заяву або взяти на себе відповідальність за постачання. 

• Радянський уряд обмежує діяльність АРА в Україні, а "Джойнт" обмежується 

допомогою виключно євреям. Представництво АРА відкрито тільки в великих 

містах. 

• Українська православна церква звернулась із закликом до українців в Америці 

про допомогу голодуючим через Український Червоний Хрест. 

17 серпня.  

• На Україні голодує 9 млн. чоловік. Закордонні експерти вважають, що причина 

голоду не в посусі чи революції, а в системі господарювання більшовиків з 

режимом грабування українських селян. 

19 серпня.  

• Делегація Червого Хреста з Південної Америки прибула до Харкова для 

вивчення стану в південних областях України.  

• У с. Олександродар (Рахманівка) для селянських сиріт організовано школу 

кравців та шорників. 

20 серпня.  

• На пленумі повітвиконкому заявлено, що голодом охоплено 57 тис. чоловік (13 

% населення). 

22 серпня. В Департамент торгівлі прийшло повідомлення, що АРА з 1 вересня 

буде займатись тільки лікарняною допомогою та допомогою виснаженим 

голодом дітям (1 млн. чоловік). 

• "Вісті" (Харків) повідомили, що незважаючи на задовільний урожай, 

населення південних губерній у наступному році буде потребувати допомоги 

Допголу. 

• В Україні не збереглося селянських господарств, де було б більше двох коней 

(раніше нараховувалося в середньому 5). 

• На Катеринославщині засіяно 25 % від загальної площі земельних угідь. 

• За підрахунками, запасів хліба на селі вистачить на 4 місяці (без міст). 

• Розроблені заходи з покращення стану Південних губерній (пільги, кредити, 

25 % коштів від продажі церковних цінностей на закупілю худоби). 

23 серпня.  

• Україна купила в Чехословаччині 500 вагонів муки. 

• Армію кинуто на допомогу селянам. Оброблено 10 тис. десятин, засіяно 5126 

десятин; оброблено 30 городів за участю 15 тис. солдат і 12 тис. коней (по 

повіту). 

• АРА годує в Україні 700 тис. дітей і 510 тис. чол. дорослих. Місія Нансена — 

100 тис. дітей і дорослих. Американські і голандські квакери — 50 тис. чоловік. 

27 серпня.  

• АРА оголосила, що припинить свою діяльність в Росії, але буде годувати дітей 

в Україні та Криму. 

• Експерти вважають, що наступна зима в Росії, особливо в містах, буде важкою 

через опозицію населення (особливо селян) більшовикам. 

29 серпня.  

• На з'їзді уповноважених волосних виконкомів Криворізького повіту заявлено 

про великий голод в Апостолівському районі. 

• Зафіксовано збільшення виходу з партії селян на грунті голоду та розчарувань. 

31 серпня.  

• Канадський "Комітет Рятування Дітей" годує в Росії (Саратов) 8 тис. дітей. 
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• Експерт Комітету Допомоги Голодуючим Нансена Жак де Ліберзак у звіті 

прогнозує продовження голоду в 1922-1923 рр. Майбутній урожай при 

найкращих умовах дасть дефіцит у 1 млн. тонн зерна. Необхідна закордонна 

допомога. 

• УЧХ просить продовжити міжнародну допомогу. З більш як 4-х млн. 

голодуючих допомогу отримують 1, 462 млн. чоловік. У селах вимерло 30-50 % 

людей. 

Протягом серпня  

• З особистої доповіді заступника секретаря Криворізького парткому: "Кризис 

голода почти миновал, за исключением Апостоловского района. Холерой в 

городе заболело 150 человек, 30 % умерло". 

• З доповіді секретаря повітпарткому: "Как одной из отрицательных сторон 

наблюдавшихся зимой — это "красный бандитизм" в некоторых сельских 

ячейках, когда под влиянием голода некоторые сельские коммунисты 

проводили ограбление наиболее зажиточного крестьянства". 

• Зі звіту секретаря Повітпарткому за серпень: "Работа Уповсевкома и 

Земотдела в силу неурожая проходила в тяжких условиях, ощущается 

недостаток силы и при благоприятных условиях из 46 волостей 36 остаются 

необеспеченными: две трети озимого клина, если не удастся купить 

своевременно семена вне уезда". 

• Для проведення податкового місяця з 15.08 по 15.09. почали створювати 

"четвірки" в складі представників парткому, виконкому, опродкому і органів 

влади на місцях. 

 

1 вересня.  

• У бюлетні "Джойнту" від 1 вересня повідомляється, що в травні голодувало 

40% населення південних губерній України. У Катеринославській та Одеській 

губерніях кількість голодуючих сягнула 50%, а допомогу отримували лише 

10%. Констатуючи, що голод зростає і поширюється, "Джойнт" визнає: 

"Дивлячись на те безмежне лихоліття, в якому живе населення України, поміч, 

яку  ми тут надаємо, — це лише крапля, що падає в море. Від голоду і хвороб 

потерпають цілі міста і села...". 

7 вересня.  

• АРА планує харчувати на Півдні України 3 млн. дітей, на що "Джойнт" 

виділив 1,25 млн. доларів. 

• Харківський "Більшовик" повідомив, що всього загальногромадянського 

податку в Україні зібрано 1,757 мрд. пудів, з них 288 млн. пудів ВУЦВК 

запропонував Уповнаркомфінові передати в розпорядження ЦК допомоги 

голодуючим РРФСР, решту — 1,466 мрд. зібраних в урожайних губерніях — 

передати ЦК Помгол при ВУЦВК для голодуючих України. 

12 вересня.  

• "Известия" повідомили про добрий урожай на Україні і в Росії — надія на 

кінець голоду (врожай на 53 % вищий за торішній). 

• "Правда Грузії" повідомила про переплавку в Катеринбурзі за 10 днів 

церковних скарбів на 160 пудів стандартних золотих зливків. 

• З повідомлення газети "Комуніст" (Харків): "На Україні стан з житловим 

питанням майже катастрофічний. Немає жодного будинку, який не потребує 

капітального ремонту. Руйнування будинків сталося внаслідок злочинної 

діяльності деяких організацій та легковажності окремих громадян". 

15 вересня.  
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• Всі дитячі установи, що знаходились на утриманні "Воєнголоду", передано 

Наросвіті. 

21 вересня.  

• Радянський уряд, незважаючи на голод, призначив частину нового урожаю на 

вивіз. 

• Київський Синод Всеукраїнської Православної Церкви випустив відозву, де 

звертається до всіх націй з проханням надати фінансову допомогу вмираючому 

населенню України. 

• Урожай у Катеринославській губернії 50 — 55,5 пудів з десятини. На першому 

місці Київська губернія — 71 п/дес. 

18 вересня.  

• Натурального податку в Україні зібрано більше 30 млн. пудів. 

23 вересня.  

• Для допомоги голодуючим до Кривого Рогу прибула комісія ВУЦВК на чолі з 

Єрмощенком. Дитбудинкам видано 2 тис. аршинів  сукна. 

26 вересня.  

• Михайло Грушевський звернувся до української еміграції з закликом 

нарощувати допомогу Україні. З 4-х млн. голодуючих допомогу дістають тільки 

1 млн. Результати нового врожаю не застраховують від наступного голоду. Він 

вважає, що в даний час ми спостерігаємо агонію української культури. 

• На Катеринославщині кукурудза та ярина (просо, овес, чечевиця) дали третину 

від очікуваного врожаю. Городини висохло 75 %. 

• Епідемія холери в повіті пішла на спад завдяки здійсненим заходам. 

Протягом вересня  
• Продподатку по повіту зібрано 600 тис. пудів (61%). У деяких волостях 

податок на м'ясо замінено на інші продукти. Посівна кампанія проходить 

успішно. Представники німецького Червоного Хреста привезли 7 тис. пуд. 

посівматеріалу  і обіцяють доставити медикаменти й постільні належності. В 

Новомиколаївській  волості зареєстровано 20 смертей від голоду. Особливо 

зростає кількість голодуючих дітей у волостях.   

• З доповіді секретаря Криворізького повітпарткому: "Голод сильно отразился 

на сельском хозяйстве, в 1922 году 60 % площади было засеяно от довоенной. 

Подаваемые хорошие надежды на урожай не оправдались, 60-80 % поздних 

культур погибло. Однако, по сравнению с прошлым годом, настроение крестьян 

в целом удовлетворительное. Заметно засилие кулацкого элемента, 

стремящегося проникнуть в Советы… отношение селян к соввласти 

удовлетворительное, в 10 волостях Апостоловского района снова неурожай". 

 

1 жовтня.  

• На виробництві в басейні працює 2789 робітників. Район охоплено голодом, 

недостача кваліфікованих робітників, недостатнє постачання матеріалами, 

продовольством та грішми. 

• АРА годує в Україні 125 тис. дітей, а з 1 січня 1923 р. планується збільшення 

допомоги до 300 тис. 

• На руднику "Дубова Балка" відкрито дитячий притулок на 150 чоловік. 

• З 01.10.22. Заборонено відрахування в військових частинах на користь 

голодуючих з продпайків та жалування. 

7 жовтня.  

• Становище голодуючих погіршується через відсутність речей, які можна 

поміняти на продукти. У великій скруті опинилась інтелігенція. 
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• В Україні голодує 4 214 967 чоловік, а допомогу отримує близько 900 тис. 

10 жовтня.  

• З 10 по 25 жовтня в повіті оголошено двотижневик посиленої здачі 

продподатку. 

14 жовтня.  

• З доповіді члена Повноважної комісії ВУЦВК В.С.Мишкіна на 3-й сесії 

ВУЦВК ХІ склакання про обстеження голодуючих губерній: "У п'яти південних 

губерніях зібрано 38964 тис. пудів, а посіяли 51814 пудів (в 1921 р. — Укл.). 

Зібрано лише 75 % висіяного зерна при населенні 7,174 млн. при голодній нормі 

13 пудів на чоловіка необхідно 93,263 млн. пудів. У Катеринославській губернії 

коней на початок осені 1922 року залишилось 47 % (по відношенню до 1920 р). 

Площа засіву по відношенню до 1920 р. становила 61,0 %. Весною 1922 р. 

порівняно з весною 1920 р. загальна кількість худоби становила 51 %, число 

господарств без худоби збільшилось на 122 %, свиней немає зовсім. Посівна 

площа по відношенню до весни 1921 р. в 1922 р. становила 58 %. Валовий збір в 

губернії становить 35464 тис. пудів. 

• Згідно з офіційними прогнозами, цієї зими на Україні буде важко, зараз 

голодує близько 5 млн. чоловік, а весною — до 8 млн. 

15 жовтня.  

• На засіданні ВУЦВКу Х.Раковський заявив, що необхідний подальший 

найтісніший союз між радянськими державами, "щоб вирвати з корінням 

штучно збільшені націоналістичні стремління". 

16 жовтня.  

• ВУЦВК прийняв постанову "Про доповіді ЦК Допгол про форми допомоги 

потерпілим від голоду губерніям", де офіційно визнано, що особливо 

постраждав і знаходиться під загрозою безпосереднього голоду Криворізький 

повіт. 

• Визнано за необхідне надати негайну допомогу населенню Катеринославської 

губернії, в першу чергу безробітним і дітям. Пряма допомога — харчування і 

продовольче постачання, опосередкована — відродження сільського 

господарства. 

• У Кривому Розі визнано необхідним організувати громадські роботи, надати 

допомогу сім'ям робітників (гірникам і металургам), які знаходяться у важкому 

стані. 

17 жовтня.  

• На нараді в ЦК РКП(б) прийнято рішення про максимальний зв'язок усіх 

союзних республік у справах закордонної політики. Український комісаріат 

закордонних справ повинен  втратити свою самостійність, всі дипломатичні 

зносини будуть через Москву. Буде проводитись одна спільна політика і одна 

військова організаційна, фінансова і господарча політика. 

Протягом жовтня  

• Контингент  голодуючих у Катеринославській губернії досягає десятків тисяч 

чоловік, що дає підставу вважати боротьбу з голодом за серйозну проблему, 40 

тис. безпосівних господарств, голодує 119600 чол., повністю задовольняється 

100 тис. чол. 

• Зі звітної доповіді Катеринославського губкому КП(б)У: "В губернії голодує 

199600 чол., померло близько 100 тис" (з початку 1922 р. — Укл.). 

 

1 листопада 
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• З 01 листопада 1922 р. заборонено відрахування з червоноармійських 

продпайків на допомогу голодуючим, залишено 3% грошового відрахування з 

окладів. 

• У повіті офіційно зареєстровано 62658 голодуючих, голод посилюється. На 

грунті недоїдання в Апостолівському районі протягом жовтня померло 8 дітей 

та 15 дорослих.   

5 листопада.  

• Німеччина визнала радянську Україну й перервала відносини з петлюрівським 

урядом. На Україну поширено Раппальський договір. 

7 листопада.  

• АРА годує в Україні 1,723 млн. людей; всі інші організації утримують 260 тис. 

чол. 

15 листопада.  

• Представник американської організації допомоги в Росії заявив, що Україна 

знову знаходиться перед вірогідністю такого самого голоду, як і минулого літа. 

Хліба зібрано мало, до цього ще додасться брак пального та дров. 

18 листопада.  

• У своєму звіті відносно поїздки по Україні М.Фрунзе констатував факт 

відновлення промислових підприємств й не згадував про голод (газета 

"Комуніст"). 

 

22 листопада.  

• В уряді України виник конфлікт з приводу українізації школи. Більшість 

комісарів уряду виступає проти Х.Раковського, який підтримав цей закон. 

Очікується скоре падіння Раковського і заміна його Зінов'євим. 

• Катеринославська губернія отримала 51 % від урожаю 1921 року (зернові). 

23 листопада.  

• З початку продподаткової кампанії отримано (у житніх одиницях) хліба — 540 

тис. пуд., податку — 50 тис. пуд; відрахувань на користь голодуючих — 20 тис. 

пуд. 

• Розпочалась нарада з питань громадського харчування в повіті. 

25 листопада.  

• Констатується факт збільшення кількості голодуючих дітей. 

Протягом листопада  
•  Зі звіту Криворізького повітпарткому за листопад 1922 року: "Хотя посевная и 

продналоговая кампания проведены успешно, тем не менее, голод прошлого 

года дает сегодня сильно чувствовать, особенно на беднейшей части населения, 

которой необходима помощь в том или ином виде…". 

• В Україні близько 2-х тисяч парафій перейшли на богослужіння українською 

мовою. 

 

6 грудня.  

• На Криворіжжі комітет АРА виділив лікарням та їдальням 4080 пайків, 

надіслано клопотання до Харкова про збільшення їх для дітей до 8 тис. і до 5 

тис. дорослим. 

14 грудня.  

• Постановою РНК України "Про порядок відкриття ярмарків" було фактично 

легалізовано вже існуючі в районі базари. 

15 грудня.  
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• Південнорудному тресту відмовлено у відведенні 4,8 тис. десятин землі для 

розвитку власної продуктової бази. 

23 грудня.  

• Повітова надзвичайна трійка приговорила до розстрілу мешканців с. Бокове: 

Кошового М.А., Терешкіна Ф.В., Копистку П.Г., Дейнегу П.Н. та інших (всього 

10 чол.), як членів "комітету відповідачів" за вбивство двох міліціонерів під час 

збору продподатку. 

Протягом грудня  
Х.Раковський уклав угоду з місією Нансена про допомогу голодуючим України. 

Протягом року 

• За 1922 р. багато селян вийшло з партії (41%). Всього в КП(б)У 17% селян. 

Особливо багато селян вийшло з партії в Катеринославській, Подільській та 

Волинській губерніях. 

• Радянський Червоний Хрест опублікував звіт за 1922 р., де сказано, що він у 

1921 р. спочатку  харчував тільки дітей-утікачів з Росії, а з брезня 1922 р. годує 

доросле населення. В серпні УЧХ годував 78 385 дітей у день. Норма 

харчування 1000 кал. на день. З 01.10.1922 р. по 01.01.1923 р. відкрито 576 

харчових пунктів, де обслуговувалось 160350 чоловік. У нічліжках для 

бездомних дітей забезпечено харчування в 1500 кал. Організовано харчування 

для 12000 безробітних,  розподіляються сухі харчі в пунктах "Матері та дитини" 

на 5750 їдців у 13-ти містах України. 

• У 1921 р. експорт в Україні становив 9,5% від імпорту, в 1922 р. — 29%.  

Різні організації з допомоги голодуючим ввезли в Росію й Україну 652 900 тонн 

харчів, одягу й медикаментів на суму 184 553 000 золотих рублів. 

З Радянського Союзу вивозилася лише сировина. 

• У 1922 р. голова Комінтерну Г.Зіновьєв видав 1 750 000 доларів "тайным 

агентам" у Великобританії і Франції. Жак Садуль, колишній капітан 

французької армії, не відзвітував за 1,15 млн. доларів, які взяв на організацію 

революційного руху в французьких колоніях. К.Радек не відзвітував за гроші, 

отримані на підтримку комуністичних організацій в Єгипті, Болгарії і 

Туреччині. Голови закордонних пропаганд Карінов і Ротштейн — не склали 

звіту за гроші, отримані  в 1921 році. Повний список керівників, які не склали 

звіту про використання отриманих коштів, нараховує суму в 3 млн. доларів. 

 

1923 

17 березня.  

• Оргбюро ЦК КП/б/У заборонило подавати в пресі дані щодо розміру експорту 

хліба.  

30 березня.  

• Оголошено дані про експорт, що з 30.04.1922 р. по 30.04.1923 р. вивозився з 

України. Він складався в основному з продукції, яка раніше займала у 

зовнішньо-торгових операціях останні місця: виправлені і невиправлені шкіри, 

вовна, кінська та свиняча шерсть, копита, роги, пір'я, коноплі, хміль, тютюн 

(продукція тваринництва — як наслідок втрат поголів'я худоби під час голоду). 

Сума експорту становила 9,896 млн. золотих рублів (без продуктів, які вивезли, 

як зібраний по селах продподаток). Ввезено продукції на суму 11,39 млн. 

золотих рублів  

 

Протягом квітня 
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• Криворізький округ: загальна кількість населення 479034 чоловік, голодує —

81911 чоловік. Потреби голодуючого населення у продовольстві не 

задовольняються. В квітні захворіло від голоду 129 чоловік. Смертельних 

випадків — 4. Дані про стан дітей відсутні. 

• Почали створювати сільгоспоб'єднання. 

 

1 травня.  

• На. 1.05.23 р. допомога АРА Україні досягла найбільшого обсягу. Протягом 

квітня видано пайків — 14593860 (у березні — 11706300); протягом 1923 р. — 

44951010 (за весь 1922 р. — 135 869 880). Медикаментів з початку кампанії 

(березень 1922 р.) доставлено на 4 млн. рублів золотом. АРА оголосила про 

початок згортання своєї діяльності, яку планує завершити 20.07.1923 р. 

"Джойнт" передав у голодуючі губернії України 77 тракторів і надав допомогу в 

реконструкції сільського господарства на суму 3989728 руб і на 250 тис. руб. 

золотом — одягу, взуття, вугілля. Всього в Україні працює 12 міжнародних 

організацій допомоги. 

2 травня.  

• Посилення голоду в Південній Україні, особливо в Миколаївському повіті. 

Поміч АРА і УЧХ задовольняє тільки 10% голодуючих. 

4 травня.  

• Розширеня дії закону 1922 р. "О кабальных сделках" (на урожай. — Укл.) на 

"кабальные сделки всех других видов: с/х инвентарь, скот, постройки". 

8 травня.  

• Розпочались арешти священиків Української автокефальної церкви при 

підтримці Російської "живої" церкви. 

16 травня.  

• Член Центральної Ради С.Ф.Русова в промові на міжнародному жіночому 

конгресі в Римі заявила, що деморалізація молоді — один з найсумніших 

наслідків більшовицької окупації.  

Протягом травня 

• У Катеринославській губернії населення складає 3 115178 чол., із них 

дорослих — 2 566689, дітей — 1 548487. Отримують постачання від різних 

організацій 161587, із них дітей — 153157, дорослих — 8430 чоловік. 

Голодуючих на 1.04.1923 р. зареєстровано 579747, із них дітей — 309332 чол., 

дорослих — 264415 чол. З 01.10.1922. по 01.05.1923 р. виділено в середньому по 

3 пуди  зерна на голодуючого, що не забезпечило можливості задовільного 

існування. Контингент голодуючих зібльшиася в поточний час. У зв'язку з 

новим адміністративно-територіальним поділом губерній розладнано зв'язок і 

облік. 

 

1 червня.  

• Населення Криворізького району складає 18 809 чоловік. 

17 червня.  

• Більшовики офіційно висловили подяку США за врятування мільйонів дітей. 

30 червня.  

• Циркуляр № 65 ОВК "Про заборону посадовим особам сільрад брати без 

грошей селянські підводи для поїздок". 

 

1 липня  

• У Кривому Розі налічується 2 994 робітників, 239 службовців. Всього в 
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Криворізькому та Нікопольському районах робітників — 4781 чол., 

адміністрації — 287 чол. 

7 липня.  

Директор АРА в Росії полковник В.Гескел заявив, що Росії вже не потрібна 

допомога для голодуючих, а лише кредити на відбудову економіки. 

Доказом цього є вивіз зерна. Голод у Росії закінчується. Голодуватимуть не 

більше як 1 млн. чоловік. На хліб у Росії така ж сама ціна, як і в інших країнах. 

28 липня.  

• Нарком торгівлі Л.Красін заявив, що радянський Союз може вивезти за кордон 

2-3 млн. тонн зерна. Головні споживачі Німеччина, Італія, Англія, Данія, 

Швеція та Норвегія. 

Протягом липня 

• Для потерпілих від голоду губерній України закуплено 40 тисяч голів худоби 

(у т.ч. 32 тис. великої рогатої худоби), вже розподілено 3811 гол. 

 

1 серпня.  

• Місія Ненсена повідомила Голову Українського Червоного Хреста "про 

припинення з 15.08.23 допомоги голодним дітям України. 

• На біржі праці Кривого Рогу стоять на обліку 1897 чоловік (1089 чоловіків, 

469 жінок, 161 підліток).  

5 серпня.  

• З Катеринослава отримано наказ про термінову організацію "трійок" для 

боротьби з наслідками голоду. Рекомендується з пропогандистською метою 

максимально залучати до цієї справи комуністів. 

16 серпня.  

• Розширений Пленум ОВК з питань фінансового стану округу за участю голів 

райвиконкомів (особливо гостро стояло питання продподатку та посівної 

кампанії). 

• У Харкові на Всеукраїнському хліботорговому з'їзді Х.Раковський заявив, що 

"лишки хліба на Україні в поточному році складатимуть 830 тис. тонн". 

24 серпня.  

• Голова АРА в Росії Вільям Гескел заявив, що "голод поборено й радянські 

республіки зможуть вивозити зерно". 

Протягом серпня 

• 60 тис. десятин землі в Україні уражено сараною, над знищенням якої працює 

26 тис. чоловік. У Катеринославській губернії сарану знищено. 

 

1 вересня.  

• Вартість 1 пуда жита — 30,0 руб. (0,5 руб.золотом), вартість продуктового 

набору (порівняно з 1.04.1913 р.) 100% = 830%. 

• Ринок праці Кривого Рогу: 1864 чол. безробітних. 

• Організовано комітет з підготовки "Свята врожаю". 

10 вересня.  

• Заборгованість по заробітній платі ПРТ становить 10785 золотих руб. 

 

1 жовтня.  

• Ціни на продовольче харчування (порівняно з 1913 р.) 100% = 466,9%, товари 

першої необхідності = 1418%, продукція сільського господарства = 404%, 

промислова продукція = 1435%. 

15 жовтня.  
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• Стан озимих в повіті: пшениця — 3,0, жито — 3,0 (за 5-бальною системою 

оцінки). Посіяно озимини — 43360 десятин жита, 36640 десятин пшениці. 

29 жовтня.  

• Стан тресту ПРТ оцінено, як "катастрофічний". 

30 жовтня.  

• Засіяно 76% площі озимини. 

 

1 листопада.  

• Сходи озимини оцінені на 3,5 (найвища оцінка в губернії за 5-бальною 

системою). 

Протягом листопада  
• За станом на листопад 1923 р. у Криворізькому басейні працює 3 тис. гірників 

(у 1914 р. - нараховувалось до 30 тис. чол.). 

 

21 грудня.  

•  Прийнято рішення про організацію в Кривому Розі "нічних будинків" для 

безробітних. 

 

Протягом 1923 року 

• Комітети АРА діяли в 25 населених пунктах губернії. 

• Вивіз зернопродукції до РСФРР за період з 08.21 р. по 01.23 р. (в пуд):   

08. -12.21 р. —   вагонів 17729; всього — 16707683. 

01. - 07.22 р. —  вагонів   6015; всього — 5413500. 

Всього за 21-22 рр. — вагонів  23744; пудів — 22121163. 

Всього за 22-23 рр. — вагонів  10854; пудів —   9088321. 

Всього за кампанію — вагонів 34835; пудів — 31209484. 

 

Протягом 1921 - 1923 рр. 

• Згідно офіційних даних, в Україні від голоду померло до 10 млн. чоловік, із 

них 7 млн. — українці. Загалом вимерло 20% населення України. На 

Катеринославщині в період голоду населення зменшилось на 22%. 

• Катеринославська губернія пережила жахливий голод. Рятуючись, люди 

поїдали котів, собак, щурів і ховрахів, а в деяких випадках і людські трупи. 

Цілими валками селяни від'їжджали в урожайні губернії, вивозячи все, що було 

можливо, й віддавали за шматок хліба, за пуд ячменю, картоплі, кілька фунтів 

висівок або макухи. У цих експедиціях багато людей померло з голоду або стало 

жертвами розбійників. Сім'ї, не дочекавшись батьків з хлібом, розсипались 

безслідно, безнадійно кінчаючи життя в пошуках шматка хліба. 

 

 

ВИТЯГИ З ДОКУМЕНТІВ 

№ 1. З звіту про роботу Катеринославської губернської комісії допомоги 

голодуючим.  

1 вересня 1921 р. 

"Криворожский уезд: население 361608, было засеяно в 1921 г. под озимые 

149942 десятин, яровых — 323878 десятин. Урожай с десятины в ц: озимые 

ранние — 4,5; пшеница озимая — 4,0; пшеница яровая — 1,5; ячмень — 5,2; 

овес — 5,0. Потребность продовольствия из расчета 9 пудов на человека — 

3254473 пудов. 
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Потребность в семенах на озимую посевную в 1921 г. Засеяно озимых на 1922 

год — 39049,5 десятин; на 1 десятину  зерна — 8,83 пудов; всего семян — 

344801,09 пудов. Площадь недосеянных озимых 110892,5 десятин".                            

ЦДАВОВУ, ф. 258, оп. 1, с. 30,  л. 31. 

 

№2. З звіту про роботу Катеринославської губернської комісії допомоги 

голодуючим. 

      16 листопада 1921 р. 

Разговор по прямому проводу 16.11.21 г. Кривой Рог. 

"Комисия Помгол организована 10 августа по постановлению 4-го Съезда 

Советов. Кроме уездной комиссии при Совпрофе имеются Рабком и ячейки при 

учреждениях и производствах. За все время было 9 заседаний. Комиссии 

организованы в 35 волостях и селах. Пожертвований собрано: зерновых 1600 ц; 

остальных продуктов около 800 пуд.; произведена закупка зерна. Все собранное 

сдается на склады волостных ЕПО, Райбазу и Райфилии. Распределение 

желательно: 50 % Поволжью; 50 % местному голодающему крестьянству. В 

Андреевке Шестерянской волости открывается питательный пункт для 75 

человек, в Ингулецкой волости — на 100 человек. Производится 

самообложение крепких хозяйств для расширения и создания питательных 

пунктов. Помощь незаможных селян ограничивается участием их в комитетах. 

Питательные пункты в первую очередь для детей. Произведен в Шестерянской 

и Ингулецкой волостях учет голодающих. В этих двух волостях он выражается 

цифрой 868 совершенно голодных, в Марьинской волости Апостоловского 

района только детей 550".  

ЦДАВОВУ, ф. 258, оп. 1, с. 30, л. 83. 

 

№3. Доповідь санітарно-епідемілогічного лікаря Є.П.Попова комісії Губпомголу 

про стан в районі Криворізьких рудників і суміжних поселеннях. 

           15 лютого 1922 р. 

"В Криворожском районе недоедание местного населения началось еще с осени 

(1921 г.), но оно еще не проявлялось в тех формах, как в настоящее время. Тогда 

еще население питалось огородными продуктами, которых, правда, было не 

мало. У некоторых были коровы, свиньи, лошади. Но по мере того, как 

огородные запасы истощались, как коровы перестали давать молоко или 

сбывались за отсутствием корма, положение дела с каждым днем ухудшалось. 

Пока было тепло, ездили за хлебом в Киевскую и Черниговскую губернии, 

выменивали на продукты одежду и домашний скарб и прочее. Но с 

наступлением холодов и вздорожанием железнодорожного тарифа, отнята и эта 

возможность. Так постепенно дело дошло до того, что семьи рабочих начали 

зачастую довольствоваться  только одним пайковым хлебом, т.е. вся семья из 

нескольких человек довольствовалась 2-3 фунтами хлеба. Понятно, что чем 

больше семьи, тем меньше достается на долю каждого хлеба. К тому же частые 

прогулы из-за погони за куском хлеба где-либо на стороне или из-за 

недомагания и болезни еще более сокращали эти минимальные порции. Но, 

разумеется, одного хлеба недостаточно: кто имеет возможность, получает 

макуху из подсолнечника или сурепицы и делает ими заболтку вроде жидкого 

супа. Картофель выдается в таких небольших размерах, что его хватает 

ненадолго, то же можно сказать относительно мяса, овощей, масла и прочего. 

Такое положение создает настоящую голодовку, которая  в особенности начала 

обнаруживаться в январе-феврале. Если рабочее население на рудниках кое-как 
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питается  пайковым хлебом, то в деревне уже давно, еще в декабре, начали 

переходить к суррогату хлеба: сначала к муке подмешивали пшеничную или 

просяную полову, затем истолченную подсолнечную шелуху, — стало трудно 

ее покупать — перешли к более дешевой макухе из сурепицы, лушпайкам из 

картофеля, стеблям из подсолнуха, толченого кураю, соломе, сену и прочему. 

Вот, например, как приготавливают хлеб в деревнях Божедаровке, Веселых 

Тернах: просушенную полову обваривают кипятком, — получается 

кашеобразная масса, в которую прибавляют истолченные очистки от картофеля, 

макухи, от сурепицы, истолченную серцевину от стебля подсолнуха и т.п., для 

связи немного прибавляют муки, из этой массы пекут перепички или же 

лепешки. По рассказам некоторых других, подмешивают даже жмыхи от 

блекотного семени. После такого хлеба "дети лезут на стену". Кроме того,  в 

деревнях едят ворон, галок, котов, собак, павших коров, лошадей, свиней и пр. 

Роковые последствия такого ненормального питания сказываются теперь 

различного рода трофическими расстройствами. На почве регулярного голода: 

отеки ног, лица и всего тела, малокровие, худосочие, разрыхление десен, цинга, 

хронический понос и т.д. Наблюдение народа - что можно опухнуть с голода, 

вполне подтверждается массой зарегистрированых случаев отека, без каких-

либо признаков страдания сердечной мышцы или почек. Надо полагать, в силу 

трофических расстройств, сосудистые стенки становятся настолько 

корозистыми, что пропускают кровяную плазму, в особености при анемии, 

кровь становится жидкой и бедной ферментными елементами. Бывают случаи, 

когда рабочие во время работы падают с голоду и на дорогах. 

Уже в ноябре и декабре начали обнаруживаться единичные случаи смерти от 

голода на рудниках. В январе случаи эти участились и к настоящему времени 

насчитывают десятки. Далее я привожу статистику смертности от голода. При 

этом должен оговориться, что в показанное мною число вошли только 

несомненные случаи, засвидетельствованные медперсоналом. Совершенно не 

принимаются во внимание те случаи, которые передавались по слухам, со слов 

пациентов и пр. До 1 марта на рудниках было зафиксировано медперсоналом 

всего 57 случаев смерти от голода, из них на долю взрослых мужчин 

приходится 47, женщин — 5, детей — 5. По рудникам эти случаи 

распределились следующим образом: 

№ Название рудника муж. жен. дет. всего 

1. Александровская группа и 

буроугольный участок 

12 - 3 15 

2. Колачевского 5 2 2 9 

3. Ростковского 7 3 - 10 

4. Шмаковский 15 - - 15 

5. Галковского 8 - - 8 

 Итого: 47 5 5 57 

Кроме того зарегистрированы смертные случаи в следующих окружающих 

ближайших селениях: 

№ Название селения муж. жен. дет. всего 

1. Екатериновка (Долгинцево) 8 - - 8 

2. Божедаровка 1 - 1 2 

3. Рыбасово 1 - - 1 

4. Романовка 4 - - 4 

5. Батогово 1 - - 1 
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6. Шмаково 1 - - 1 

7. Сухая Балка 1 - - 1 

 Итого: 17 - 1 18 

Таким образом, до настоящего времени зарегистрировано 75 случаев голодной 

смерти: 57 на рудниках и 18 в ближайших селах. Если принять рудничное 

население обоего пола за 10000, то за 2 месяца смертность от голода достигла 

5,7-6 чел. на тысячу. Более точный процент смертности можно вычислить по 

соотношению рабочих, числящихся в стенах Райруда. К 1 января число всех 

мужчин рабочих и служащих 2050, из них от голода умерло за 2 месяча 47, т.е. 

23 души на тысячу. При этом важно отметить, что преимущественно голод 

косил свою обильную жатву среди работающих мужчин и более щадил женщин 

и детей. Из всех умерших на мужчин приходится 85,4 %; на женщин - 6,6 %; на 

детей — 8 %. Можно сказать, что рабочие погибали от того, что в силу тяжелых 

условий труда, сопряженных с большой затратой физической энергии, дальней 

ходьбы на работу (буроугольный участок) при плохой обуви и одежде, при 

недостаточном отоплении и при постоянно угнетенном психологическом 

состоянии, организм рабочего быстро истощался. После умерших кормильцев 

остаются семьи без всяких средств к существованию. Эти семьи, рано или 

поздно, также обрекались на голодную гибель. 

Итак, выводы напрашиваются сами собой. Мы стоим перед фактом 

преждевременного вымирания рабочих и крестьян от голода. Наступил период 

голодного пожара после хронического голодания. Нам приходится в ХХ веке 

переживать и быть свидетелями воскресших из глубины веков ужасных картин 

голода, когда люди поедают разные суррогаты, падаль, пожирают себе 

подобных, пухнут и мрут с голоду. 

Нам, врачам, стоящим на страже народного здоровья, нужно бить тревогу, ибо 

пожар не ждет, он распространяется все более и более и после себя оставляет 

нам в наследство хилое, нежизнеспособное и вырождающееся поколение, на 

котором нельзя построить никакого государства. 

Прежде всего нужно накормить голодных, и прежде всего тех, которые 

затрачивают мускульную силу и нуждаются в большем количестве пищи, т.е. 

рабочих и крестьян. 

Нам необходимо обратить особое внимание на подрастающее поколение детей, 

которые нуждаются в большом пищевом рационе как растущие и 

формирующиеся организмы, затем следует охранить от голодовки матерей, 

кормящих грудью и беременных. 

Само собой разумеется, что своими силами все это мы не сможем. Нужна 

широкая помощь государства. Оно должно объявить Криворожский район на 

положении голодного и освободить его от всяких продналогов, реквизиций 

продовольствия и проч. и снабдить его достаточным продовольствием с тем, 

чтобы пайковым довольством снабжались не только рабочие, но и члены их 

семей, дабы от замученных тяжелой работой отцов семейств не отнимать того, 

что им следует. Коли государственные органы не в состоянии накормить 

голодных, то обратиться к Всеукраинскому Красному Кресту, Помголу, 

представителям АРА с просьбой немедля соорганизовать помощь голодающим 

рабочим и их семьям. Я не говорю о крестьянстве, потому что полагаю, что 

помощь им войдет в план уездных организаций. Затем нужно снабдить рабочих 

огородами и злаковыми семенами. Это явилось бы большой поддержкой, т.к. на 

будущий год, даже в случае хорошего урожая, несомненно будет недоставать 
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с/х продуктов в силу крайнего сокращения у крестьян посевных площадей до 

размеров возможности удовлетворения только собственной потребности. 

Подходя практически к вопросу о борьбе с голодом, я позволю внести себе 

следующие предложения:  необходимо силами медперсонала совместно с 

представителями райкома произвести обследование всех голодающих, а 

следовательно и размеров, необходимых для прокормки их продовольственных 

продуктов. К этому  обследованию с составлением посемейных списков 

голодающих необходимо приступить тотчас, не откладывая этого дела ни на 

один день. 

Что касается организации мер по боробе с голодом, то этому вопросу будет 

посвящен особый доклад Заврайздрава  П.Э.Фере. 

Подписал Завсанэпидолог Е.П.Попов. 

ЦДАВОВУ, ф. 258, оп. 1, с. 131, л. 137. 

 

№ 4. Доповідь про організацію допомоги голодуючим Криворізького рудничного 

району. 

           15 лютого 1922 р. 

На основании доклада доктора Попова Райздрав приходит к неоспоримому 

выводу, что в рудничном Криворожье наблюдается не только хроническое 

недоедание рабочих масс, влекущее за собой повышенную заболеваемость 

вследствие падения сопротивления, мускульной и моторной работы,  

отражающиеся на продуктивности труда,.. но и случаи голодной смерти в 

буквальном смысле слова. Наличие голодающих в районе констатировала также 

7-я конференция горнорабочих от  26 февраля 1922 г.(проток.  № 191). 

Мимо подобных явлений врачебная совесть, разумеется, пройти молча не может 

и медорганизация должна всеми способами остановить внимание власти на этом 

факте и предпринять ряд решительных мер к прекращению и ослаблению 

подобного рода явлений, грозящих прямым физическим вымиранием целого 

края и в частности промышленному пролетариату Криворожья. Райздрав не 

допускает мысли, чтобы не были приняты немедленные разные меры борьбы с 

голодом, как государственными, так и профессиональными специальными 

организациями (русскими и зарубежными) Красный Крест, АРА и проч.  

В первую очередь при участии всех живых сил района необходимо немедленно 

приступить к организации коллективного и индивидуального питания. Если в 

корне не будет изменена пайковая система планового снабжения в смысле 

наделения достаточным пайком также и членов семьи работника, 

необходимость организации общественного питания становится основной. План 

борьбы рисуется нам в нижеследующем виде: в первую очередь должны быть 

открыты общественные столовые для одиночек и раздаточные пункты для 

семейных на рудниках. Предварительно Особой Комиссии непременно при 

участии медперсонала и шахткомов персонально точно выяснить количество 

нуждающихся в продовольственной помощи по категориям (дети, подростки, 

взрослые и старики). Причем, питание малых детей могли бы взять на себя в 

яслях подотделы охраны материнства и детства, причем, малые рудники могли 

быть отнесены к более значительным и центральным. Комиссия с помощью 

администрации рудника находит помещение для питательных учреждений, 

оборудует их и снабжает инвентарем, последний - за счет центральных 

профорганизаций. Перепись нуждающихся проводить ежемесячно. Сводки 

предоставлять в райцентр, каковой своевременно делает наряды той  губернии  

или той организации, какая возьмет на себя кормление голодных. Заведывание и 
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ответственность питательных учреждений на местах возложить на особое лицо, 

назначенное районным центром или уполномоченного и действующего по 

особой инструкции. 

Во главе районной организации стоит лицо, окредитованное Украинским 

Красным Крестом, Губздравом и проч., поддерживающее финансовую и 

материальную связь со снабжающим центром, ответственное за общую 

постановку дела. При нем по важным вопросам функционирует коллегия из 

ответственных работников, представителей Райздрава и общественных 

учреждений. Будет снабжающая организация расширять рамки своей 

деятельности выдачей одежды, белья, обуви, мыла и продуктов, последние 

выдаются нуждающимся на тех же основаниях, после предварительного 

обследования. В порядке неотложности подлежат скорейшему открытию 

столовые и раздаточные пункты при них, сперва на действующих Галковского, 

Шмакова, Ростковского, Буроугольном (Александровский р-к) по 

предварительным подсчетам на 50-100 столующихся и 100-200 раздатчиков*, 

всего 300-600, во вторую очередь Колачевского, Дубовая Балка, Гданцевский 

завод и Желтореченские рудники по 40 чел. и 100 раздатчиков, всего 150-400 

чел. Раздаточные пункты на 50 чел. для южных рудников на Широковском 

районе, всего 496 столующихся и 1200 раздатчиков… 

Организация и функционирование районного центра определяет собой 

инструкцией Медсанорганизаций Райздрава, ведающими физическим 

благосостоянием населения Криворожья.  Сохраняя с центром полный 

контроль, Райцентр при уполномоченном состоит из представителей Райздрава, 

Санврача, представителей Райруда, охраны труда райкома и Полномочного 

секретаря. Местные комиссии конструируются из назначенных Райздравом 

медработников, представителей шахткома, представителя администрации и 

одного выбраного общим собранием. 

Все агенты по Компомголод обеспечиваются пайком в натуре и, согласно 

инструкции НКЗ, в случае необходимости могут быть освобождены от 

исполнения своих  непостоянных обязанностей. 

Зав. Райздрав /Фере/  15.02.22 г. 

Верно 

ЦДАВОВУ, ф. 258, оп. 1, с. 131, л. 139. 

* раздатчики — особи, які отримували допомогу сухим пайком або продуктами 

на руки. 

 

№ 5. З інформаційного зведення Катеринославського губвиконкому.  

           16 лютого 1922 р.  

Жмых, который поедается населением в большом количестве и который был на 

складах, вмещал до 3 % песка, жмых идет на приготовление хлеба. Состав 

хлеба: 68 % муки и 32 % подсолнечного жмыха и до 50 % на 50 %. 

ЦДАВОВУ, ф. 258, оп. 1, с. 131, л. 12. 

 

№ 6. З доповіді  про  стан  населення  Катеринославської губернії за лютий 

1922 р. 

           28 лютого 1922 р.  

"В Криворожском уезде. Население питается суррогатами, главным образом 

кураём, чаколом, берёзкой, рогозой, макухой, отрубями, дертью, пылью, 

оставшейся после обмолота зерна, корой из вербы, сечкой, репяшками, 

просеянной шелухой, костяной мукой. Из вредных суррогатов следует особо 
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отметить репяшки и просеянную шелуху. Репяшки содержат сильный яд. Так, 

участковый врач из Грушевки доносит, что 10 чел., употреблявших в пищу 

репяшки - умерли. Картина отравления следующая: через 5-6 часов после 

употребления в пищу репяшков начал болеть живот, беспокоит очень упорная 

рвота, зрачки расширены, упадок пульса, смерть наступает с легкими 

судорогами и при постепенном затемнении сознания через 3-4 дня после 

отравления. 

При употреблении просеянной шелухи наблюдаются желудочно-кишечные 

расстройства с сильными болями.  

Вследствии полного истощения злаков в Екатеринославской губернии 

население употребляет собак, кошек, отбросы: так, из копыт лошадей варят 

студень. На почве голода наблюдается употребление в пищу трупов". 

ЦДАВОВУ, ф. 258, оп. 1, с. 131, л. 14-15. 

 

№ 7. Виписка з звіту про діяльність Катеринославської губернської комісії 

Допголу за лютий 1922 р. 

  Березень 1922 р. 

"Сравнительно удовлетворительно работает Криворожская комиссия. Голод 

прогрессивно растет, помощи извне нет. Местные организации стараются 

предпринять ряд практических мер для создания более или менее мощного 

фонда помощи голодающим из местных средств, главным образом путем 

всевозможных обложений. Прикрепляются голодающие дети к домкомам, были 

обложены все столики первоклассных ресторанов города в размере 20 золотых 

рублей каждый, затем на билеты во все театры и прочие увеселительные места 

наложен особый налог и т.д. Однако, все эти меры нисколько не смягчают 

остроты голода. Если раньше случаи голодной смерти насчитывали единицы, 

десятки, то теперь они насчитываются сотнями. К этому надо прибавить всё 

учащающиеся случаи, имеющие место в самых голодных местах Поволжья, 

случаи, от которых веет ужасом. Таковы случаи поедания трупов, убийств 

матерями своих детей, самоубийства и т. д. В уездных городах нищенство 

настолько развилось, что буквально наводняет улицы. Ежедневно на улицах 

города подбирают больных, истощенных голодом и уже мертвых. Приступает к 

деятельности местное представительство д-ра Нансена в лице уполномоченного 

миссионера Квислинга Герберта. Это представительство предусматривает 

широко развить свою деятельность, деятельность местной миссии АРА: пока 

организована выдача посылок. 

ЦДАВОВУ, ф. 258, оп. 1, с. 131, л. 34. 

 

№ 8. З відомості про стан голодуючих за квітень 1922 р. 

            Травень 1922 р. 

Криворожский уезд. Население 194083 взрослых и 167525 детей, всего 361608. 

Голодающих взрослых — 149735, детей — 93873 , всего 243668. Столовых — 

70, в них кормится взрослых — 5950,  детей — 10250, всего 16200. Детдомов — 

10, в них 1100 детей, прикрепленных к жителям — 382. Всего оказывается 

помощь 5950 взрослым и 11730 детям, всего 17682 чел.  (4 % и 12,5 %,  средний 

7,25 %). 

ЦДАВОВУ, ф. 258, оп. 1, с. 131, л. 211. 

 

№ 9. З щоденного інформаційного зведення Катеринославського губвідділу 

Допголу.  
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15 травня 1922 р. 

Криворожский уезд. Ежедневно с голоду умирает около 30 чел. Волкомпомгол в 

большинстве волостей работает слабо за неимением продуктов. В Софиевской 

волости Красный Крест открыл столовую на 300 чел. Голодающих: 60 % детей 

и 40 % взрослых. На почве голода почти во всех волостях свирепствуют 

эпидемические болезни. Медицинской помощи почти никакой. 

ЦДАВОВУ, ф. 258, оп. 1, с. 131, л. 196. 

 

№ 10. З зведення про допомогу голодуючим за червень 1922 р.  

    2 липня 1922 р. 

В уезде взрослого населения 194083, детей — 167525, всего 361608. 

Голодающих взрослых — 164100, детей — 90000, всего 257000 чел. Столовых 

КПГ — 43, в них питается взрослых 5260, детей — 15150, всего 20410 чел. АРА 

— нет. Красный Крест:  3 столовых на 400 взрослых и 600 детей, всего 1000 чел. 

ЦДАВОВУ, ф. 258, оп. 1, с. 131 л. 213. 

 

№ 11. З доповіді про економічний стан Криворізького повіту  

Катеринославської губернії.  

30 листопада 1922 року.  

Площадь уезда составляет 807559 дес., из них удобной земли 769919 дес., 37 

волостей, на 1914 г. засеяно 403851 дес., городского населения 35 тыс. 

Сбор хлеба до 1914 г.: озимая пшеница — 42 п. с дес.; рожь — 46 п. с дес.; ярая 

пшеница — 45 п. с дес.; ячмень — 58 п. с дес.; овес - 57 п. с дес.  Из 60 тыс. чел. 

рабочих на долю местного населения приходится 20-25 тыс. чел. В 1922 г. в 

уезде засеяно 254228 дес., из них озимых: 122838 дес.,  ярых — 131890 дес. 

Сбор хлеба в последние годы: озимая пшеница — 15 п. с дес., рожь — 25 п. с 

дес.; пшеница ярая — 22 п. с дес., ячмень — 25 п. с дес., овес — 32 п. с дес., 

просо — 28 п. с дес. 

В 1922 г. в посеве преобладали пропашные и масличные: так, например, 

кукуруза — 30472 дес., подсолнечник и другие масличные — 19839 дес., ярая 

пшеница — 14590 дес., ячмень — 18223 дес., овес — 5862 дес., что объясняется 

выдачей семенной ссуды кукурузой и масличными и отсутствием собственных 

семян. 

Уменьшение поголовья лошадей составило 72 %, крупный рогатый скот — 25-

27 %, свиньи — 97 %, овцы увеличились на 45-49 %. Мертвый инвентарь 

уменьшился на 50-60 %, причем оставшийся — на 30-35 % требует 

капитального ремонта. Особенно убыли сеялки, сенокосилки, сноповязалки. 

Характеристика экономического состояния Криворожья. 

Живой инвентарь. 

На 1.09.1922 г. по 20-ти волостям, давшим сведения: лошади до 1 года — 1615 

шт., от 1 года до 3 лет — 4551, более 3 лет — 13182; всего — 19348. Волов — 

1944 шт., верблюдов — 30, коров — 21977, бугаев — 295, молодняка — 7046, 

свиньи — 1519. Экспертные цифры (тобто необхідні. — Укл.) на уезд: лошадей 

молодняка — 7046; в рабочем возрасте — от 22 до 26 тыс. шт., волов — от 3,5 

до 4 тыс. шт., верблюдов — до 60 шт., коров — до 45 тыс., бугаев — 500-600, 

молодняка крупного рогатого скота — 12-15 тыс. шт., свиньи — 3-5 тыс. Скот 

распределяется неравномерно, в наименее пострадавшем Долинском районе 

одна лошадь на 10-11 дес., а в Апостоловском — на 20-25 дес. 

Сбор хлеба. Урожай разнообразен в зависимости от условий. В Апостоловском 

районе дождя не было с 2.05 по 10.09.1922 г. Более благоприятный Долинский и 
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Казанковский, в которых посев был раньше и лучше обработана почва. В них 

собрано: ярая пшеница — 30-50 п. с дес., ячмень — 70-120 п. с дес., овес — 60-

90 п. с дес., просо раннее — 60-100 п. с дес., просо позднее — 20-40 п. с дес., 

кукурузу — 26-150 п. с дес. Пятихатский, Веселотерновская волость и 

Криворожье: ярая пшеница — 10-35 п. с дес., ячмень — 10-25 п. с дес., овес — 

30-50 п. с дес., просо раннее — 40-60 п. с дес., просо позднее — 5-20 п. с дес., 

кукуруза — 10-60 п. с дес. Анновский и Апостоловский районы: ярая пшеница 

— 10-25 п. с дес., ячмень — 20-30 п. с дес., овес — 20-40 п. с дес., просо раннее 

— 20-50 п. с дес., просо позднее — выгорело, кукуруза — погибла от 40  до 100 

% (5-20 п. с дес). Озимые во всех районах пострадали от гололедицы: озимой 

пшеницы погибло 85 %, ржи — 30-40 %, уцелевшие дали урожай в среднем 20-

40 п. с дес. С засеянных 250 тыс. дес. в среднем урожай в уезде для всех культур 

равен 25 п. с дес., валовый сбор составил 6 млн. 250 тыс. пудов разного хлеба. 

Для прокормления населения уезда в 350 тыс. чел. необходимо при голодной 

норме 18 пудов на едока — 6 млн. 300 тыс. пудов. Для засева 1/3 части 

пахотной земли 267 тыс. дес. пахотной земли необходимо семян различных 

культур 1 млн. 382 тыс. пудов. На уезд продналога — 665 тыс. пудов, а всего 

для самых неотложных нужд необходимо 8 млн. 297 тыс. пудов, т.е. из своего 

сбора не хватает 2 млн. 47 тыс. пудов, если не принимать во внимание, что 

известная часть урожая идет на прокорм рабочего скота, ремонт инвентаря, 

приобретение одежды и обуви, на что всегда требовалось периодически от 1/5 

до 1/3 части урожая, то недород по Криворожскому уезду исчисляется в цифрах 

от 4 до 5 млн. пудов, каковые должны быть даны извне. На основании этих 

данных Криворожский земельный отдел намечает на 1923 год следующие 

голодные районы, нуждающиеся в самой широкой помощи со стороны 

государства:  

1. Апостоловский район: волости Базавлукская, Высокопольская, Каменская, 

Грушевская, Марьинская, Михайловская, Новониколаевская, Излучистская, 

Покровская, Софиевская, Костромская, Шестерянская и часть Широковской, 

примыкающая к Апостоловскому району. Эти волости крайне нуждаются как в 

продовольственном, так и в посевном материале. Процент хозяйств, могущих 

обсеменить поля своими силами, а также выполнить продналог, колеблется от 

10 до 25 % в различных волостях и селах. 

2. Районы Анновский, Широковский, Долинский и Криворожский: волости 

Ордовасильевская, Марьяновская, Весело-Терновская, Лозоватская, Гуровская, 

Софиегейковская, Федоровская, Богоблагодатская, Криворожская, 

Новокриворожская, Широковская, Ингулецкая, Николаевская — 1. Эти волости 

нуждаются в посевном материале и отчасти в продовольственной ссуде. 

Процент хозяйств, могущих осуществить засев полей своими средствами, а 

также выполнить продналог без существенных для своего хозяйства 

последствий — от 20 до 30 % в различных волостях и селах. 

К озимому засеву Центрозем обсеменил 73,5 тыс. дес. Семенной ссуды 

отпущено уезду 171650 пудов, из которых для выдачи — 115576 пудов, в т.ч. за 

счет ЦК КПГ 20 тыс. пудов и для продажи — 56074 пудов. Ссуда уездом 

получена 68650 пудов от продналога и 113 тыс. ввезено из других губерний. Все 

количество зерна получено своевременно и уже роздано населению это же 

количество, которое может покрыть только 2/3 нужд населения в озимом 

посевном материале. 

Для поддержания благосостояния Криворожского уезда, по мнению 

Уездземотдела, необходимо предпринять следующие меры:  



 72 

1. Выделить Уездземотделу дополнительную ссуду озимого посевматериала не 

менее 50 тыс. пудов. 

2. Сложить или зачислить в недоимку с волостей, указанных в 1 и 2 пунктах, 

голодного района продналог, взыскивать его только с хозяйств мощных и 

могущих уплатить таковой без ущерба для хозяйства. 

3. Отсрочить возвращение весенней семенной ссуды до урожая 1923 года. 

4. Ввезти в уезд с урожайных губерний не менее 600 тыс. пудов различных 

хлебов, преимущественно ярой пшеницы, ячменя, овса и картофеля для 

выделения населению в ссуду весной 1923 года. 

5. Ввезти в уезд из урожайных губерний не менее 2,5 млн. пудов для выдачи 

населению отчасти, как продовольственной ссуды, отчасти, для бесплатной 

раздачи наиболее нуждающемуся населению. 

6. Оказать широкий государственный кредит населению для выдачи 

долгосрочных ссуд на приобретение скота и мертвого инвентаря. 

7. Ввезти извне рабочий скот и продовольствие для выдачи их в ссуду 

населению. 

8. Широкую помощь населению в смысле питания общественными 

организациями. 

9. Устройство артелей для безработных за счет ЦК ПГ. 

10. Отмена трудгужналога и трудгужповинности на ближайшие 2-3 года. 

11. Запрещение вывоза скота (рабочего) и убоя молодняка, а также и мертвого 

инвентаря на ближайшие 2-3 года. 

Только принятие этих мер и в самом недалеком будущем может предотвратить 

катастрофическое падение сельского хозяйства в уезде. 

6.10.1922 г.   Зав. УЗО     /Корабликов/ 

ЦДАВОВУ, ф. 258, оп. 1, с. 131, л. 254, 255 зв., 256. 

 

№ 12. З доповіді Катеринославського Губпісляголу в ЦК  Післяголу.   

18 травня 1923 р.  

Криворожский округ: общее количество населения: 479034, голодает — 81911. 

Население удовлетворяется далеко не в достаточной степени, что можна 

показать на следующих данных апрельского отчета Окрпослегола: заболело от 

голода — 129 чел., смертных случаев — 4. О состоянии детей и других 

факторов нуждаемости мы ничего сказать не можем, потому что отрывочных 

сведений совершенно недостаточно для точного представления… 

Из всего вышестоящего видно, что больше всего нуждается в помощи 

Бердянский, Криворожский и Екатеринославский округа. Из полученного нами 

картофеля мы направили в Кривой Рог 16 вагонов. 

ЦДАВОВУ, ф. 258, оп.1, с. 275, л. 115, 117. 

 

№ 13. З звіту в ЦК Післягол Катеринославського Губпісляголу от 14.07.1923 г.  

Криворожский округ. Представленные данные свидетельствуют в худшую 

сторону, так как голодающего населения имеется 74678 человек, не имеющих 

собственных ресурсов и не получающих почти никакой помощи, кроме нашей, 

то естественно, положение стоит ниже других округов. Об этом свидетельствует 

заболеваемость на почве голода, которая особенно заметна в Никопольском и 

Петровском районах. За май месяц отмечена заболеваемость детей (256) и 

взрослых (196).  

В связи с общим ухудшением положения округа, нами обращено более 

усиленное внимание на оказание помощи. Выделенная нами продссуда, в 
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количестве 25 тыс. пудов ржи и ячменя оставлена Окрпослеголодом почти 

целиком в Никопольском районе. 

Посланные округу 23 вагона картофеля, вместе с продссудой, принесли 

весомую поддержку населению, обеспечив его посевом. 

Помощь питанием, в общем, охватила на 1 червня 42712 человек 

исключительно детей. Благодаря удовлетворительной работе аппарата на месте, 

работа в значительной степени достигает своего назначения. 

Член Тройки Смирнов. 

ЦДАВОВУ, ф. 258, оп. 1, с. 275, л. 161. 

 

№ 14. З доповіді Криворізької окружної комісії "Післягол" про стан з 1 січня 

1923 р. по 1 серпня 1923 р. 

            Серпень 1923 р.  

 

В октябре 1922 г. регистрация голодающих прекращена. 

Рост голодающих с 1.10 22 г. 

№ волость октябрь ноябрь  на янв. 1923 г. 

   взр. дети вс. взр дети вс. взр. дети вс. 

1. Шестерянская  817 1042 1859 820 1040 1860 820 1040 1860 

 2. Ингулецкая 850 570 1420 850 570 1420 ? ? ? 

 3.  Новокриворож. 365 280 645 365 280 645 395 280 675 

 4.  Николаевская 2 495 470 965 495 470 965 495 470 965 

 5.  Широковская 945 970 1915 945 970 1915 945 870 1815 

 6. Веселотерновс. 640 320 960 640 320 960 1400 1351 2751 

 7. Пятихатская  365 150 315 365 150 315 230 255 485 

 8. Софиевская 490 270 760 490 270 760 490 370 860 

 9. Саксаганская 500 818 1318 820 400 1220 400 820 1220 

10. Лозоватская 1198 1442 2640 490 2440 2930 1198 2027 3225 

11. Николаевская 1 498 652 1150 350 650 1000 490 350 840 

12. Софиегейковс. 750 1018 1868 750 1020 1770 1275 750 2025 

13. Анновская 341 758 1079 345 758 1103 325 755 1080 

14. Петровская 800 600 1400 800 600 1400 600 800 1400 

15. Кривой Рог 570 1630 2200 885 225 1110 225 865 1090 

 итого: 9424 1099

0 

2041

4 

9213 1016

3 

1937

6 

9288 1100

3 

2029

1 

 итого по уезду 

(134 волости) 

2221

5 

3107

5 

5929

0 

2726

4 

2557

9 

5284

3 

- - - 

 

№  Район на 1.04.1923 г. на 1.05.1923 г. 

 взросл. дети всего взросл. дети всего 

 1. Адамовский 1589 2290 3879 1389 1589 2978 

 2. Пятихатский 1175 325 1500 1179 345 1524 

 3. Софиевский 2400 1945 4345 2400 1925 4325 

 4. Михайловский 2750 1700 4450 2750 1700 4450 

 5. Покровский 2080 4100 6780 1340 2500 3840 

 6. Широковский 1554 3703 4057 1354 1550 2904 

 7.  Казанковский 830 1404 2294 1 940 941 

 8. Криворожский 3404 3734 7938 117 1213 1330 

 9. Долинский 1383 1285 2668 154 203 357 
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10. Лозоватский 1405 2064 4071 589 1529 2118 

11. Петровский 480 1490 1970 480 1490 1970 

12. Никопольский 2238 4711 7004 3459 1971 5430 

13. Шолоховский 2304 3484 5788 2449 4818 7267 

14. Кривой Рог 1004 - 1004 45 - 45 

 итого: 24856 31930 56786 17706 21773 39479 

К 1.08 на Криворожье голодающих не числится. 

С января 1923 г. голодающих включают в списки безработных и безпосевных и 

на помощь в посевную ссуду. 

     

Сведения о числе  хозяйств в Криворожском округе, имеющих посев и не 

имеющих  на 1.08.23 г. 

№ Район имеющие 

посевы 

не имеющие 

посевы 

всего 

 1. Апостоловский 6863 410 7273 

 2. Адамовский 573 107 680 

 3.  Долинский 7160 280 7440 

 4. Криворожский 5155 604 5759 

 5. Казанковский 8304 274 8578 

 6. Лозоватский 5814 75 5889 

 7. Михайловский 4464 93 4557 

 8. Никопольский 6513 732 7245 

 9. Пятихатский 5168 554 5722 

10. Петровский 8241 178 8419 

11.  Софиевский 5703 335 6038 

12. Широковский 955 251 1720 

13.  Шолоховский 4501 579 5070 

 итого: 82109 3945 86054 

 

Работа в округе будет направлена Послеголом исключительно на 

восстановление сельского хозяйства. 

ЦДАВОВУ, ф. 258, оп. 1, с. 263, л. 70-73. 

 

№ 15. З доповіді про роботу окружної секції Післяголу з 1 січня 1923 р. по 1 

серпня 1923 р. 

   Серпень 1923 р. 

Наблюдаются случаи, когда крестьяне, получив ссуду, полностью употребили 

ее на посев и не могут пропитать себя до снятия урожая 1923 г. Так, в 

Никопольском и Шолоховском районах на этой почве  заболело 199 человек. 

Дети беспризорные (родители умерли или ушли на заработки) были 

прикреплены к зажиточным крестьянам, помещены в детдома, пользовались 

общественным питанием, в результате чего на территории округа с начала 

кампании Послегол было случаев детской смерти только 26. 

Надо сказать, что гибкая помощь иностранных организаций сделала свое благое 

дело на Криворожье. Питание не только в буквальном смысле насытило ребят, 

но и дало возможность существовать. 

 

1. Организационная часть 
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Согласно постановления Президиума ВУЦВК от 17.10.1922 г. документы 

Укомпомгола переданы Укомпослегол. Фактически последний начал 

функционировать с 1.01.1923 г., Волкомпослеголы начали функционировать с 

15.01.1923 г. В последних числах марта 1923 года при районировании округа 

были созданы 12 районных Послеголов, а последними созданы сельские 

Послеголоды для гибкости работы. 

ЦДАВОВУ, ф. 258, оп. 1, с. 263, л.74. 

 

№ 16. З доповіді Криворізького окрвиконкому про роботу закордонних 

організацій.  

   Серпень 1923 р.  

В период 1922 года на территории Криворожского округа работали: АРА, 

Нансен, Джойнт, Отдел Меннонитской организации, Германский Красный 

Крест. 

В период 1923 года: АРА, Нансен, Джойнт, Отдел Меннонитской организации, 

Верелиф. 

 

АРА  

Возглавляли в округе организацию врачи и школьные работники. Комиссия 

АРА подготовила Окружгубернские конторы АРА. Состав сотрудников 

набирался по усмотрению возглавлявших эту организацию двух комитетов АРА 

— Апостоловский и Криворожский. Преимущественно набирались школьные 

работники. Общее количество сотрудников АРА доходило до 500 душ. 

При отсутствии средств сотрудники АРА не оплачивались. Взаимоотношения 

между организациями АРА на местах раньше были хорошие, ибо помощь 

других организаций сделала свое благое дело. Оказывалась помощь в округе без 

различий национальностей и религий. Конфликтов на почве взаимоотношений 

не происходило. Указанная организация придерживалась указаний ОКПГ в 

отношении питания. 

В период 1922 года организациями АРА на территории Криворожского округа 

снабжалось до 120 открытых учреждений и выдано 2 млн. 395 тыс. пайков, за 

все время порции пайка не изменялись. 

В период 1922 года так же к декабрю месяцу Комиссия АРА начала 

удовлетворять подсобным пайком детские и лечебные учреждения округа. 

В период 1923 года организация АРА, включая присоединенные волости 

Никопольского и Верхнеднепровского уездов, удовлетворяла 170 открытых 

учреждений и выдала 3 млн. 850 тыс. пайков, куда входили пайки и закрытых 57   

учреждений с 3-мя тыс. детей-иждивенцев. 

В период всего времени выдавались исключительно обеды по прилагаемому 

меню. В период указанного комиссией АРА было распределено до 5 тыс. пар 

обуви, а также 150 посылок весом до 300 пудов, в период 1923 года через 

комитет АРА были получены медикаменты, коими обеспечены больницы и 

амбулатории Криворожского округа на 2 месяца. Помощь взрослому населению 

была оказана весною 1922 года в выделении на 20 тыс. человек полевых 

работников по 10 фунтов на душу круп. Индивидуальную помощь АРА не 

производило кроме указанных 150 посылок. Работа комитетов АРА  сводилась к 

приему к себе на склад и выдачу со склада. Отдельных  детских столовых АРА 

содержит 170, пропускная способность которых доходит до 25 тыс. человек. 

Детские дома снабжались пайком по норме, в период 1922 года - до 25 тыс. 
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пропускная способность детдомов. А в 1923 году - до 3 тысяч. Других 

учреждений АРА не поддерживала. 

Питание взрослых не производилось. 

     

НАНСЕН 

Работа организации производилась с мая 1922 года по октябрь 1923 года. 

Производилось общественное питание: 10 % детского населения и 50 % 

взрослого снабжалось указанной организацией. Снабжалось через 35 пунктов с 

пропускной способностью до 12 тыс. человек, выделено до 1,5 млн. пайков. 

Кроме общественного питания другой помощи не производилось.  

 

ДЖОЙНТ 

Работал в районах: Покровском, Михайловском, Софиевском и части 

Широковского. Главная работа была в посевной кампании 1923 года. Работа 

заключалась в следующем: 1. Снабжение посевматериалом; 2. Снабжение 

лошадьми натурой и выделение денег на покупку лошадей; 3. Снабжение 

общественных стад бугаями и жеребцами; 4. Снабжение населения и 

сельскохозяйственных коллективов орудиями обработки земли; 5. Обработка 

тракторами земли. 

В период работы Джойнт распространил через 14 с/х товариществ: ячменя — 

22597 пудов; овса — 4888 пудов; лошадей — 307, бугаев — 15, жеребцов — 4; 

букеров с сеялками — 68, борон — 670, бричек — 30; отпущено на ремонт угля 

— 600 пудов и денежных средств 10 тыс. Плугов — 195, жаток — 96, 

полольников для лошадей — 78, ручных полольников — 30. Распределено угля 

среди населения - до 50 тыс. пудов. 

Общественного питания Джойнт не производил. Состав, возглавляющий 

организацию в округе: уполномоченный Джойнта — врач, украинский 

уполномоченный, непосредственно подчиненный Губцентру. В отношении 

распределения помощи строго руководствовались указаниями Окрпослегола. 

Общее количество сотрудников — 3 человека. Оплата последним не 

производилась. 

За все время помощь Джойнта выразилась в следующем: 

Пункты с преобладающим еврейским населением снабжались в 54 %, с 

преобладающим русским населением — 50 %. Взаимоотношение населения с 

организацией удовлетворительное. Конфликтов не происходило. Распределение 

помощи производилось аппаратом правительственных учреждений. Помощь 

закрытым учреждениям выражалась в снабжении 50 % одеждой и бельем 

детдомам Окрздрава и ОкрОНО. 

Работа тракторов в Михайловском, Покровском и Софиевском районах 

заключалась в следующем. Пахали для незаможнего селянства. Все 

необходимое для работы тракторов приобреталось за счет Джойнта, за 

обработку десятины — плата 5 пудов хлеба при снятии урожая. Других видов 

помощи не производилось. 

 

РАБОТА КРЮМСЕЛЕВСКОЙ МЕННОНИТСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ   

Работали с 1.01 по 1.05 1923 года. Выдано 300 тыс. пайков исключительно для 

немцев-меннонитов. Другой помощи не производилось. 

 

РАБОТА ГЕРМАНСКОГО КРАСНОГО КРЕСТА 
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Выдано посевматериала для немецких колонистов до 10 тыс. пудов. Указанная 

выдача производилась индивидуально из Запорожского отделения Красного 

Креста. 

 

РАБОТА УКРАИНСКОГО КРАСНОГО КРЕСТА 

Производилось общественное питание на станции Пятихатки, где было выдано 

до 10 тыс. пайков. 

Кроме перечисленных организаций производилась помощь Еврейским 

обществом исключительно в колониях округа. За весь период выдано до 15 тыс. 

продовольствием и вещами. 

ЦДАВОВУ, ф. 258, оп. 1, с. 263, л. 86-89. 

 

ВІДГОМІН ТРАГІЧНИХ ПОДІЙ НА СЕЛІ У НАРОДНИХ ПЕРЕКАЗАХ 

Серед матеріалів Етнографічної експедиції, що працювала в Україні 

наприкінці 20-х років минулого сторіччя, іноді трапляються зразки 

народної творчості, у яких, хоч і побічно, віддзеркалюються трагічні події, 

пов'язані з розгортанням нової політики більшовиків на селі з її 

хижацькими методами реквізицій, продрозкладок та перших спроб 

примусової колективізації, що й спричинили зрештою голод 1921 - 1922 рр. 

в Україні. 

Подаємо один з таких надзвичайно цікавих народних переказів, у якому 

звучать мотиви уже минулого лиха (голоду 1921-1922 рр.) і пророче 

застереження стосовно лиха майбутнього. Переказ записав у 1928 році на 

Криворіжжі і надіслав до Етнографічної Експедиції з характерним для того 

часу коментарем вчитель Зеленогайської школи О.В.Литницький.  
 

У зв'язку з вимиранням озимих у нашім районі з'явилось багато нових переказів 

про грішників та про Матір Божу, Ісуса Христа і таке інше. Але ці оповідання 

мають зміст більш цікавий для ДПУ, ніж для етнографічної комісії. Проте, 

напишу декілька з них. 

Везе дядько хліб на базар продавати. Зустрічає його в степу щось таке 

напівжінка, напівкорова та й питає, чи по своїй волі везеш, чи заставили 

тебе везти на продаж лишки зерна. Дядько й каже, що його сільрада 

заставила продавать. Тоді жінка-корова і каже: "Як одержиш за хліб гроші, 

то купи мені чорний платок". Так дядько і зробив. Їде назад — зустрічає 

його знову жінка-корова і пита: "Купив платок?" "Купив", — каже дядько. 

"Ну так запни мене". Дядько запнув. "Тепер, — каже, — розіпни мене". 

Дядько розіпнув її.  Жінка-корова й каже: "Візьми цей платок, згорни його 

вчетверо, потім, як приїдеш додому, то піди і поклич до хати сусідів та при 

них і розгорни його". Так, як сказала жінка-корова, дядько і зробив. 

Розгортає він платок - аж дивиться: в однім вуглі платка пустий колосок, а 

в другім — кров. 

На цім місці оповідання і закінчується, далі вже сам оповідач підводить 

"резюме", з'ясовуючи слухачам, що пустий колосок — то неврожай, а кров — 

то буде війна, бо, мовляв, "совєтська власть не по правилу робе". 

Оповідання з яскраво визначеними контрреволюційними тенденціями, особливо 

поширене серед сільських молодиць. 

О. В. Литницький, 1928 рік. 

 

За матеріалами Інституту етнографії НАНУ, 
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підготував Володимир СТЕЦЮК 
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Частина друга 

 

Голод 1932 - 1933 рр. на Криворіжжі 

в загальному контексті подій в Україні 

 

Переднє слово 

Серед багатьох "білих плям" історії краю однією з найменш вивчених є 

проблема голоду початку 30-х рр. ХХ ст. Помітний інтерес до цього питання 

виник лише наприкінці 80-х. Саме тоді з'явилася низка перших публікацій у 

місцевій пресі, були видані окремою невеличкою збіркою спогади очевидців 

цієї трагедії. 
Але тема, на жаль, не вийшла на рівень спеціального дослідження. Пошук 

архівних джерел був проведений тільки Ніною Пісною, яка зараз очолює 

Криворізький історико-краєзнавчий музей. Публікації останніх років 

торкаються, в основному, причин та епізодів голоду. 
Насправді, питання голоду на Криворіжжі набагато складніше. Для визначення 
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його чинників необхідно залучити велику кількість різноманітних джерел, 

починаючи з рішень ЦК ВКП(б) і завершуючи розглядом особливостей 

економічної та соціальної політики керівництва колгоспів та сільрад.  

Роздушені плановими і понадплановими завданнями, колгоспи так і не змогли 

реалізувати потенційні переваги великих колективних господарств. В умовах, 

коли держава забирала половину виробленої продукції, такі об'єднання взагалі 

не мали можливості розвиватися фактично з самого початку свого створення. 
Перші хвилі розкуркулювання прокотилися українськими селами ще 1928 р. 

після масової відмови селян продавати за безцінь хліб державі при необ-

грунтовано високих цінах на промислові товари. Ситуація також була 

ускладнена неврожаєм та значним зменшенням товарного зерна. 
Першими розкуркуленими стали власники міцних господарств — найбільш 

заможні та працьовиті господарі, в кого було нове або добре обійстя. Більшість 

з них домоглися покращення свого життя виключно за рахунок раціонального 

господарювання та ціною наполегливої праці всієї сім'ї. Розкуркулених 

виганяли з власних садиб, і все, крім того, що можна було взяти в руки, 

конфісковували. 
Хто залишався в своєму селі жити далі, того згодом вивозили на Північ або на 

Урал. Спроби влади створити на Криворіжжі колгоспи на добровільних засадах 

довго не мали успіху. Селяни в основній своїй масі прагнули економічної 

незалежності й крім власного господарства не хотіли нічого знати. На 1.07.1928 

р. в 14-ти криворізьких районах було створено 409 колгоспів, які включали 5370 

господарств з площею землі 52313 га ("Червоний гірник" від 11.08.1928 р.); до 

кінця року організували ще 136. 
Насильно загнане до колгоспів на початку 1930 р., селянство масово їх 

саботувало, прекрасно усвідомлюючи, що це надзвичайно жорстка форма 

економічного поневолення. Навіть та частина людей, які спочатку вважали 

колгоспи непоганим сільськогосподарським утворенням, після перших же жнив 

зрозуміла, що внаслідок надто високих норм хлібоздачі та різних видів 

натуральної оплати (насінневі і страхові фонди) вони залишаються з 

мінімальним прибутком (300-400 гр хліба на трудодень). 
Пограбоване селянство краю почало робити висновки і гарячково шукати інші 

джерела існування, в основному інтенсифікуючи присадибні ділянки (0,3-0,45 

га). Утримувати худобу стало важко — всі сінокоси також зробили 

колгоспними. Косили траву по вибалках та узбіччях доріг. Значна частина селян 

подалася на рудники Кривого Рогу, щоб отримати статус робітника і таким 

чином звільнити сім'ю від податків. Згодом (1932 р.) їх також обкладуть 

нормами хлібоздачі, як робітників, що не порвали з сільським господарством. 

Дехто просто розпродував садиби та майно і їхав шукати щастя в інші регіони 

країни рад, здебільшого в Росію та Середню Азію. Але основна маса людей 

залишалася на селі. 
В середині 1929 року в місті було введено карткову систему на основні 

продукти харчування. Інфляція почала швидко зростати. Для реалізації 

наміченого партією плану розпочалася мобілізація партактиву до лав так званих 

25-тисячників на "допомогу селу". У переважній більшості це були мобілізовані 

робітники, малокомпетентні в сільському господарстві. За місцем роботи 

протягом 6-9 місяців у них зберігалася зарплата та відрядні. Фактично, ця 

категорія "помічників" на селі харчувалася задарма. 
Колективізація в районі здійснювалася в кілька етапів. Спочатку утворилися 

СОЗи (товариства спільного обробітку землі), потім масово організовувалися 



 81 

колгоспи з одночасною "ліквідацією куркульства як класу"). Сигналом до 

початку масових репресій на селі стало рішення політбюро щодо складання 

списків куркульсько-поміщицьких господарств, що виступили проти 

колективізації, і висилки їх власників за межі України (05.07.1929). Офіційна ж 

вказівка про розкуркулювання надійшла 30.01.1930 р. 
Уповноважені ЦК, 25-тисячники, місцеві активісти за допомогою органів ДПУ 

різними засобами тиску та репресій домоглися "добровільного усуспільнення" 

землі, худоби, реманенту. Після того, як мобілізовані 25-тисячники залишили 

села, селяни знову розтягали своє добро по хатах. 
Колгоспні бригадири щоранку стукали у вікна, збираючи людей у поле. 

Опираючись примусу, селяни довго збиралися і приходили на лани пізно. 

Думки їх були не про роботу, а як щось принести додому, бо знали, що на 

"трудодень" отримають занадто мало. 
Селянин, який раніше трудився від сходу до заходу сонця, втратив бажання 

працювати за абстрактні "трудодиниці". Бачачи безладдя, некомпетентність 

управління з боку колишніх батраків, бідняків або робітників з партквитками в 

кишенях, хазяйновиті селяни просто опускали руки. 
З 1929 року злидні в сільському Криворіжжі почали невпинно зростати. Левову 

частку продукції забирала держава, яка вже в той час ввела систему обшуків, які 

здійснювалися руками активу та КНС. Комуністи та комсомольці зі спеціально 

виготовленими "щупами" ходили по хатах, проштрикуючи підлогу, землю на 

городах і подвір'ї, шукаючи заховане. 
Відсутність власного поля не давала можливості прогодувати худобу, яка була в 

господарстві. Обставини й злидні змушували селян різати продуктивних тварин. 

Поголів'я худоби та коней протягом одного року катастрофічно зменшилось — 

на 70%. Багато усуспільненої худоби загинуло в колгоспах внаслідок поганого 

годування та догляду. Така ж доля спіткала й усуспільнений реманент, зокрема 

вози. 
1 лютого 1930 р. вийшла постанова ЦВК та РНК СРСР "Про заходи по 

зміцненню соціалістичної перебудови в районах суцільної колективізації та по 

боротьбі з куркулями". Постановою облвиконкомам було надано право 

"застосовувати всі необхідні засоби боротьби", включаючи конфіскації та 

висилку. В секретній інструкції від 04.02.1930 р. була визначена "норма 

куркулів на висилку — 3-5% від загальної кількості селянських господарств". 
Одночасно на початку року весь апарат Криворізького окрвиконкому (партійні, 

комсомольські та профспілкові організації), розпочав широку пропагандистську 

кампанію підготовки робітників та іншого населення міста до "розкуркулення". 

Головний аргумент — всі труднощі з продовольчим постачанням виникли з 

вини куркулів, які не хочуть продавати хліб державі. На чисельних мітингах і 

зборах приймаються рішення з вимогами розправи над "класовим ворогом". 
Після належної обробки населення в лютому розпочалася масова колективізація 

в окрузі (14 районів). За допомогою 40 тис. добровольців, робітників, батраків, 

бідняків, які одночасно брали участь і в розкуркуленні, колективізація була 

проведена "блискавично" — за 4 дні. Результатом "кампанії" стала 100% здача 

плану хлібозаготівель, 98% господарств було колективізовано, розкуркулено 

3,7% (95% господарств, що потрапили до списків класових ворогів). 
У цих господарствах було конфісковано 4 тис. коней, близько 4 тис. корів, 4 тис. 

хат, близько 5 тис. інших господарчих споруд. Пограбоване та економічно 

підірване селянство округу вже не мало змоги активно боротись проти 

могутньої системи. Зафіксовано лише 4 випадки опору на все Криворіжжя. Так, 
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в Казанківському районі в 1930 р. відбулось повстання селян, "незадоволених 

хлібозаготівлями та зловживанням владою місцевими функціонерами". На його 

придушення виїздив сам голова українського ДПУ В.Балицький. А в 

Петрівському районі колишній керівник повстанського загону Карпенко 

створив організацію з сотні людей, яка планувала збройний виступ весною 1931 

р., але її ліквідувала ДПУ. Показова розправа над куркулями призвела до того, 

що кількість середняків, які "побажали вступити до колгоспу", зросла вдвічі. 

Колективізація супроводжувалася постійними поодинокими та груповими 

арештами, масовою висилкою селян із сім'ями на Північ. За період з 27.02.1930 

р. по 12.03.1930 р. з Криворізького округу виселили 1163 господарства (5683 

чол.). Слід зауважити, що серед сільських і міських комуністів були випадки 

відмов від участі в репресіях проти селян. Таких виключали з партії та 

висилали, деяких показово судили для остраху інших. Такі сумні результати 

першої хвилі колективізації. Зрозуміло, що терор наводив страх на всіх і 

паралізовував волю до опору. Але окремі драматичні акти відчайдушного 

спротиву, які, тим не менш, мали місце в цей період, були наслідком глибокого 

розпачу й безвиході і жорстоко душилися ще в самому зародку. 
Багато з висланих селян через деякий час з великими труднощами поверталися 

на батьківщину. В зв'язку з цим ПБ ЦК КП(б)У прийняло спеціальне рішення 

про боротьбу зі "зворотниками" (13.11.1930 р.), по відношенню до яких 

рекомендувалося застосовувати один метод - репресії. 
Таким чином, вже на початку 1930 року в селах Криворіжжя настали 

надзвичайно важкі часи. Розпочався нечуваний досі процес активної руйнації 

традиційного способу життя селян. З настанням зими безперервною чередою 

потягнулися в селянські оселі великі та малі біди.  

Традиційним паливом у степовій зоні України завжди була солома та 

висушений влітку на сонці кізяк. Тепер у домашніх господарствах кізяку майже 

не було, бо худоба знаходилася в колгоспі, належала йому й уся солома. 

Отримати її та привезти міг далеко не кожен. Отож селяни починають ночами 

красти колгоспну солому, рубати дерева при садибах, розбирати на паливо клу-

би та інші господарські будівлі, що за скрутних умов вважалися не такими вже 

й потрібними. Практику руйнації господарства часто прискорювало своїми 

нерозумними діями й керівництво колгоспів, яке також розбирало будівлі на 

опалення. Нерідко замерзлі люди ночами крали дрова один в одного. Саме з 

цього часу й поширились на селі масові крадіжки, чого раніше практично не 

було. 
Наприкінці 1930 року посилився наступ на церкву, перш за все на Українську 

Автокефальну церкву. В 1922 р. криворізькі храми під приводом боротьби з 

голодом у Поволжі вже було пограбовано, але згодом (в 1924-25 рр.) більшість 

приходів знову відродилися. І більшовицька влада знову почала розглядати 

церкву, як легально існуюче "вогнище контрреволюції".  

В Кривому Розі та великих селах розпочався інспірований владою рух за зняття 

церковних дзвонів "для потреб індустріалізації та культурного будівництва". В 

"Червоному гірнику" (від 3,12,21,23 грудня) надруковано цілі підбірки заяв 

робітників та селян проти "бемкання дзвонів", які не дають всім спокійно жити, 

"ріжучи слух". Паралельно розпочався інтенсивний нажим на священиків та 

інших служителів церкви. Вибір у них був невеликий — або зречення, або 

висилка. Першими, хто публічно зрікся свого сану і закликав інших до цього, 

були диякон Боголюбівської церкви Курченко Григорій, псаломщик с. Бокове 

Гедзлик Є., ієрей Покровської церкви с. Бокове Сорокін Й. та настоятель 
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Серафимівської церкви цього ж села Зіньківський Є. (кінець січня 1930 р.).  

В квітні зречуться духовного сану ще одинадцять осіб, в лютому відмовиться 

від служби священик Вознесенської церкви Кривого Рогу а також 8 інших 

духовних осіб. У березні відбудеться ще 11 зречень. Решта священиків, бачачи 

до чого йде справа, виїхали до іншого округу, дехто почав співпрацювати з 

режимом. Влада почала накладати на релігійні громади високі податки, 

поступово збільшуючи суму, аж поки у тих не вистачало сили їх сплачувати 

далі. Тоді церкви закривали, опечатували і використовували спочатку як клуби 

(Миколаївська та Вознесенська церкви — в Кривому Розі, Миколаївська — в 

Рахманівці, Михайлівська — в Веселих Тернах та інші). Потім, бачачи, що люди 

не бажають відвідувати подібні "вогнища культури", їх перетворювали в склади, 

хліви тощо. В 1933-34 рр. дерев'яних церков у районі вже не було, а кам'яні 

почали руйнувати під різними надуманими приводами: потреба в даховому 

залізі (с. Сергіївка), цеглі для будівництва шкіл (Ордовасилівка), або не 

вписується в проект нового будівництва (Кривий Ріг). Бригади підривників 

підірвали в Кривому Розі Миколаївську та Вознесенську церкви. Храм у Тернах 

розібрали на будматеріали, більшість яких просто вивезли на смітник, бо кладка 

виявилася надто міцною й цеглу неможливо було відділити. 
В цей час у районі й місті пройшла також кампанія закриття та руйнації старих 

цвинтарів. Згідно з таємним наказом облвиконкому міськрада оголосила про 

реєстрацію могил та необхідність сплати податку за них. При цьому для 

реєстрації відводився надто незначний  термін, а більшість мешканців взагалі 

про це нічого не знала. Минав деякий час, і влада видавала нове рішення, де 

констатувалося, що в зв'язку з тим, що зареєстровано лише 10-15% могил, 

ухвалено закрити кладовище. Така доля спіткала найдавніший у місті 

Староміський цвинтар, закритий в 1933 р. (територія СШ № 1 та промислового 

ринку). Поступово з нього зникли мармурові та металеві пам'ятники, каплиці, 

залізні огорожі і все, що могло знадобитися в комунальному чи приватному 

господарстві. 
Не дивлячись на шалений тиск влади, частина селян і після колективізації не 

пішла до колгоспів, продовжуючи працювати одноосібно. Таких людей 

називали "індусами" (індивідуальні господарства). На початок травня 1931 р. їх 

кількість у районі становила 13,6%, у вересні 1931 р. — 12%, на початку 1932 р. 

— 11%. Оскільки закон формально дозволяв вести власне господарство, їх 

виділили як "окремішників" з накладанням високих норм хлібоздачі. Разом з 

тим одноосібникам відводилася здебільшого малопридатна земля та й то 

несвоєчасно й за зменшеною нормою. Їх також позбавляли права (або 

встановлювали обмеження) на користування угіддями - луками, садибою та 

городньою землею. Не маючи змоги виплачувати податок, індуси зрештою 

підпадали під кофіскацію майна за невиконання плану хлібозаготівель і їх 

виганяли з власних садиб. Після остаточного розору таких селян до колгоспів 

переважно не приймали, разом з тим і документів на виїзд не давали. Коли їх 

розкуркулювали взимку, то забороняли іншим селянам їх приймати до себе, 

загрожуючи всілякими репресіями в разі порушення табу. 
Восени 1931 р. внаслідок суцільного вилучення хліба, фактично повного, життя 

селян району було поставлене під загрозу. Порівняно з 1930 р. поточний з 

різних причин видався важким для зернових культур. Їх врожайність на 

Криворіжжі порівняно з 1930 р. знизилася на 18%. Половина готової продукції 

пішла в засіки держави, що негативно позначилась на стані господарства та 

добробуті селян. Деякі колгоспи та одноосібники під тиском влади 
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перевиконали план у 2 рази, що створило в керівництва уяву про наявність на 

селі великих запасів хліба взагалі. В 1932 р. поголів'я худоби в районі змен-

шилось практично в два рази, особливо багато загинуло коней. Створення 

гігантських радгоспів з площею в десятки тисяч га землі (Зернорадгосп) та 

колгоспів з великим земельним клином, не підкріплених відповідними 

економічними та агротехнічними заходами, призвело до зниження врожайності 

на 30%. 
Згадувані вище насильницькі методи колективізації, які офіційно засуджувались 

ЦК ВКП(б) (постанова від 14.03.1930 р.) продовжували практикуватись на 

місцях. 
Першими, хто відчув на собі наслідки колективізації, були сироти місцевих 

дитячих будинків, які цілком залежали від централізованого постачання. Вже в 

березні 1931 року їх раціон було зменшено. В лютому 1931 наркомпостач УСРР 

визначив три категорії населення, яке забезпечувалось продовольством. До 

першої увійшли робітники Донбасу і Криворіжжя, а також прирівняні до них 

ІТР, до другої — службовці, утриманці робітників і службовців, студенти, 

пенсіонери, інваліди та інші, до третьої — діти до 14-ти років. Отже, основна 

частина населення басейну знаходилась на централізованому постачанні. Ці 

заходи пом'якшували становище жителів міста, зокрема робітників. Але 

напруження з постачанням, надання його фактично в меншому від необхідного 

розмірі, поступове зниження норм споживання продуктів прирікало їх на на-

півголодне існування. 
Перегини в хлібозаготівлях будуть засуджені в березні і липні 1932 року на 

рівні ЦК КП(б)У, але це фактично нічого не змінить на місцях. За невиконання 

планів хлібозаготівель 1931 року на села району було спрямовано справжній 

шквал репресивних заходів: ліквідовувалися або "зливалися" колгоспи, 

виключалися з них окремі господарства селян, розпускалися або переобиралися 

об'єднані правління, а деяких членів та уповноважених знімали з посад і 

засуджували до позбавлення волі та концтаборів. 
Більшість з постраждалих людей були розгублені та деморалізовані, мучились 

над питанням "за що?", не відчуваючи особистої провини за невиконання 

неможливого. Якщо в копгоспі залишалося зерно на посівну, харчування людей, 

фураж, страхфонд чи для видачі на трудодні, то його керівникові чіплявся ярлик 

"підкуркульника", саботажника, опортуніста, дезорганізатора.  

В 1931 р. в районі було звільнено з посад близько 3% голів сільрад — 

здебільшого добрих господарників, що дбали про майбутнє та добробут людей. 

Такі покарання широко висвітлювалися на шпальтах "Червоного Гірника" з 

метою остраху інших потенційних "саботажників". Тому саме в цей час на селі 

з'явилася ціла армія сліпих виконавців — затятих "лівацьких закрутників", як їх 

тоді називали, що за всяку ціну вибивали персональні плани хлібозаготівель 

цілком реальними засобами: масовими трусами, обшуками, вилученням хліба до 

останньої зернини, не дивлячись на благання та сльози матерів залишити хоч 

що-небудь для голодних дітей. Маховик сталінського терору вже було 

розкручено на повні  оберти. Однак ще були й тверезі сили як в керівництві ЦК 

КП(б)У, так і на місцях, які намагались осадити деяких безумців з партквитками 

в кишенях та відновити, в їх розумінні, "справедливість". 
Зима та весна 1932 р. для селян району видались надзвичайно важкими. Голод 

охопив фактично всі села, і люди надзвичайно важко його переносили — їли 

різні сурогати: жолуді, жмих, навіть дохлятину. Причина голоду була досить 

очевидною: масове вилучення хліба, безвідповідальне зволікання з його роз-
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поділом на трудодні. Згідно вказівки ЦК КП(б)У, розрахунки з колгоспниками 

потрібно було закінчити навесні 1932 р. до початку сівби. Однак безперервно 

підвищувані завдання на хлібоздачу можливо було виконати тільки за рахунок 

усього наявного хліба. Тому все, що заробили колгоспники, було в них забрано. 

З травня 14% колгоспів району перестали видавати зерно колгоспникам, 20% — 

не завершили розрахунків за трудодні. Тисячі людей залишились без засобів до 

існування, а ті 200-300 гр хліба, які отримували працездатні, не могли врятувати 

їх сім'ї від голоду. 
В контексті часу слід вказати на одну досить дивну постанову, яку було 

оголошено до виконання в районі 3 квітня 1932 р. Йшлося про заготівлю шкір 

собак і котів. Це був час, коли голодні селяни почали їх їсти. Виконання плану 

було доручено мисливцям і розверстано в сільрадах. У результаті по селах були 

фактично повністю знищені ці тварини. Деякі дослідники вважають, що 

зазначена акція була проведена навмисне для вилучення потенційного запасу 

м'яса в рамках запланованого центром голоду. Ні до цього, ні після подібних 

хутрозаготівель влада більше не робила. 
Втративши надію на отримання заробленого хліба, селяни самі почали шукати 

засоби порятунку. Дехто купував харчі на ринку, інші продавали власне майно, 

міняли речі на зерно за межами України. Таких селян перехоплювали на шляхах 

та залізницях спеціально  заслані загони ДПУ і відбирали куплений хліб під 

приводом боротьби зі спекуляцією. У квітні за розпорядженням Харкова 

кордони було знято, але на місцях під різними приводами хліб продовжували 

забирати. Люди поверталися додому здебільшого з порожніми руками. 
Внаслідок повного розвалу громадського господарства на селі неймовірно 

звузилися можливості робітничого постачання міста. Незважаючи на те, що 

більшість робітників знаходилась на забезпеченні по особливому списку, норма 

хліба на одного працюючого їдця з березня зменшилась на 100 г, а деякі 

категорії планували зняти з постачання зовсім (лист облвиконкому до ЦК 

КП(б)У від 6.03.1932 р.). Згодом І та II категорії було переведено на децентрал-

ізовані поставки - тобто з заготівель на місцях. Немає потреби говорити, що ці 

плани постійно не виконувалися, і під продрозкладку фактично забиралося все. 

Вже 7 квітня 1932 р.відбулося нове зменшення норм споживання продуктів. 

Однак ця весна ознаменувалася ще однією страшною подією на селі — масовою 

загибеллю коней. Про це прямо говорилося в постанові міськради від 19 квітня, 

де зокрема зазначалося, що трупи коней валяються на території всього району. 

На їх закопування було кинуто всі наявні сили. З тих коней, що вціліли, 

половина була фактично непридатна для роботи ("Червоний Гірник" від 

7.05.1932 р.). 
Страждання селян посилили дезорганізацію колгоспного виробництва при 

проведенні засіву весною 1932 р. Не було чим і кому сіяти. Не виконав плану 

засіву Зернорадгосп, що мав 31109 га землі. Термін остаточного завершення 

сівби переносився два рази. Знесилені голодом люди працювали погано, а деякі 

почали тікати, рятуючись від смерті. Все це обернулося великими втратами 

врожаю до 20-30% (по окремих господарствах він нерідко залишався під 

снігом), зменшенням валового збору, недосівом озимого клину під майбутній 

урожай. Включилися фатальні зв'язки між причиною та наслідками в механізмі 

сталінського терору відносно села. Над Криворізьким районом нависла тінь 

голодного мору.  
За численними сигналами, що надходили з усього району, влада на місцях і в 

Харкові безумовно усвідомлювала небезпеку і намагалася послабити тиск 
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репресій. Було знято перепони для завезення насінневого зерна селянам з інших 

місць, терміново переглядалися судові справи, пов'язані з минулими хлібозаго-

тівлями, та випускалися ув'язнені з-під арешту на посівну — але кардинально 

все це вже нічого не могло змінити. 
Друга половина 1932 року для змученого продрозкладкою села в районі 

складалася суперечливо. З метою полегшити податковий тягар та відродити 

тваринництво, московський та харківський уряди протягом травня прийняли 

чотири спеціальних рішення щодо зменшення норм хлібозаготівлі та надання 

можливості селянам продавати лишки хліба, але після виконання плану і утво-

рення насінневих фондів. Вдвоє було зменшено план заготівлі м'яса на наступні 

три квартали 1932 року. Вперше постановою РН К СРСР дозволялося видавати 

колгоспникам 10-15% авансу вже в процесі обмолоту хліба. Робилися деякі 

поступки на обласному та районному рівнях для заохочування селян кінцевими 

результатами праці. 22 липня 1932 р. план хлібозаготівель централізовано було 

зменшено на 18%.  

Але й це суттєво нічого не змінило: знесилене трирічною продрозкладкою 

місцеве селянство вже не могло чекати 15 січня 1933 р., коли можна буде тор-

гувати лишками хліба. Не знаючи, чи будуть вони його взагалі мати після 

виконання плану хлібозаготівлі, пам'ятаючи гіркий досвід попереднього викачу-

вання хліба із своїх та колгоспних комор, люди вже не вірили ніяким обіцянкам 

влади й не сподівалися на остаточний розрахунок взимку 1933. Голод уже 

крокував по селах. 
Влітку, коли з'явилася перша городина та фрукти, було частково зібрано врожай 

та отримано перші хлібні аванси за трудодні, селяни трохи оклигали від голоду 

й почали сподіватися на краще життя. Однак їхні колгоспні мрії знову не 

здійснилися. Невмолимо набирала оберти примусова хлібозаготівля з урожаю 

1932 року. Швидко зорієнтувавшись у вже знайомій ситуації, селяни відзразу ж 

виробили власну тактику самозбереження та створення необхідних для 

виживання запасів зерна, залишаючи його в полові, змішуючи з землею (у 

такому разі воно на засиппунктах не приймалося), недообмолочуючи снопи, а 

то й просто виносячи потайки зерно з токів. Подібні явища, характерні для всієї 

згвалтованої примусовими хлібозаготівлями України, не залишилися 

непоміченими Москвою. 7 серпня 1932 р. ЦВК і РНК СРСР прийняли постанову 

"Про охорону майна державних підприємств, колгоспів та кооперацій і 

зміцнення громадської (соціалістичної) власності". Це був надзвичайно суворий 

репресивний захід, яким передбачалося застосування відносно порушників 

найвищої міри покарання - засудження до розстрілу або до 10 років ув'язнення 

без права амністії. В народі його прозвали "законом про 5 колосків". 
Незважаючи на офіційне засудження методів адміністрування та зрівнялівки, 

визначення норм хлібоздачі "на око", на місцях цього ніхто не брав до уваги. 

Вже 15 липня секретар МПК в своєму листі в область заявив про "недопустиме 

розбазарювання хліба". Великі втрати зерна в районі посилились через без-

перервні дощі з 24 по 27 липня. І хоча на допомогу селянам була кинута 41-а 

криворізька дивізія, загальне становище погіршувалося з кожним днем. За 

темпами проведення жнив Зернорадгосп відставав на 28 липня в два рази. Як 

відмічала в своїй постанові міськрада, план хлібоздачі за липень було зірвано. 

На середину серпня колгоспи та радгоспи району виконали річний план 

хлібоздачі лише на 0,2 - 16,9%.  

Незважаючи на незадовільний стан з постачанням м'ясом "звуженого 

контингенту", центральні заготівельні організації його продовжують вивозити 
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за межі району, хоча місцеве керівництво неодноразово звертається з проханням 

до Харкова цього не робити.  Слід відзначити ще одну доволі цікаву "місцеву" 

деталь — на фоні зниження плану хлібозаготівель для Дніпропетровської об-

ласті Криворізькому району, навпаки, його було підвищено на 4-5%. "Мудреці" 

з області чомусь вважали, що тут має бути непоганий врожай порівняно з 

іншими районами. На початку 3-ї декади серпня район виконав лише 3% 

(замість 40%) від річного плану. На кінець вересня обсяг виконання плану склав 

39,8%. Замість коней, яких катастрофічно не вистачало, в поле почали виводити 

корів, щоб засіяти озимину.  

Один з найбільших в Україні Криворізький зернорадгосп виконав план засіву 

озимини тільки на 60%, а план хлібоздачі — на 30% (на 20.10.1932 р.). Ресурси 

хліба в районі на цей час було вичерпано, а різні уповноважені та "буксирні" 

бригади продовжували вимагати хліба.  

Голодуючі селяни остаточно втрачають віру в справедливість. Влада, в свою 

чергу, вважає їх саботажниками та злодіями. В листопаді-грудні по району 

прокотилися хвилі репресій як з боку центру, так і з боку місцевої влади. Мос-

ковський уряд та Харків не вірять районному керівництву та низовому апарату, 

вважаючи, що вони "не забезпечили рішучого удару по саботуванню 

хлібозаготівлі та куркульської агентури". В кінці жовтня в район прибула 

комісія Чубаря-Скрипника з питань виконання плану хлібозаготівель. На 

початку листопада знову пройшли великі дощі, які погіршили й без того важкий 

стан справ.  

У листопаді в район прибула одна з надзвичайних комісій у справі 

хлібозаготівель, велику кількість яких Сталін щедро послав на Україну. Комісія 

діяла класичним ізуїтським способом - штовхаючи районних керівників на шлях 

свавілля і одночасно караючи їх за "дезорганізацію" хлібозаготівель. "Червоний 

гірник" заряснів повідомленнями про викриття фактів саботажу та судові 

процеси над численними керівниками колгоспів і головами сільрад, що не 

виконали план. Тільки в грудні було офіційно оголошено про 11 таких розправ 

(справ) над керівниками колгоспів і радгоспів. Десятки причетних до них 

людей, в більшості непоганих господарників, які намагалися запастись 

мінімально необхідною кількістю продовольчих ресурсів, звинувачувалися в 

саботажі та шкідництві. 

Репресії значно посилилися після прийняття сумнозвісної постанови "Про 

заходи до підсилення хлібозаготівель". До колгоспів, які не виконали плану 

хлібозаготівель, почали застосовувати такі "виховні" заходи, як припинення 

видачі натуральних авансів на трудодні та продовольства на громадське 

харчування, вилучення насінневого фонду та вже одержаного хліба, як 

"незаконно розданого", накладання штрафів у вигляді додаткової м'ясозаготівлі 

в розмірі 15-ти місячних норм за невиконання плану хлібоздачі, притягнення до 

суду осіб, що піпадали під постанову від 7.08.1932 р.  

В районі нашвидкоруч створюються особливі трійки та інститути контролерів 

при молотарнях. Актив колгоспу піднімають на виявлення схованого зерна. По 

району прокочується вал поборів. Насамперед забирається зерно, а також горох, 

кукурудза, вика, квасоля, картопля, огірки, капуста й інше продовольство. На 

нараді в місті 24 листопада керівники 25 колгоспів заявили, що вони не 

виконають і зменшеного плану. Але   керівництво, налякане своїм можливим 

майбутнім, ні на що вже не зважало, а тільки вимагало виконання плану за будь-

яку ціну. Міняють керівників колгоспів та радгоспів, деяких судять для остраху 

інших, виганяють з партії і з колгоспів… Але усе марно. Ні занесення на "чорну 
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дошку" цілих сіл та колгоспів, ні заборона торгівлі й вилучення всіх товарів з 

крамниць, ні інші найжорстокіші заходи вже не могли забезпечити виконання 

вказівки Сталіна щодо хлібозаготівель в Україні. 

Все керівництво колгоспів і радгоспів району 27 листопада попередили про 

неминучість застосування до них репресій у випадку невиконання плану 

хлібозаготівель. У 45-ти колгоспах району почали повторно переобмолочувати 

солому. Всіх, хто ухиляється від хлібоздачі, через "Червоний Гірник" 

оголошують куркулями, підкуркульниками, саботажниками та переродженцями. 

В селі Широкому протягом року двічі судили керівництво сільради, але 

виконання плану не домоглися. Не допомогли навіть розстріли, вироки про які 

виголошувалися на кожному процесі виїзної сесії облсуду.  

Хмара   мобілізованих комуністів, комсомольців та профспілкових функціонерів 

з Кривого Рогу, разом з сільським "активом" накрила села району, пере-

творивши їх на пустелі. Зашморг голоду затягувався все тугіше, і почуття 

приреченості дедалі більше паралізовувало свідомість людей. На початку 

грудня С.Косіор надіслав телеграму "Про зраду комуністів в колгоспному 

будівництві комунізму", згідно якої значну кількість партійців негайно 

виключають з лав КП(б)У та відправляють на заслання в північні райони СРСР. 

Робиться все для того, щоб одну групу людей перетворити на катів інших. Не 

забули й про робітників міста. З 2 грудня їм також знижують норми видачі хліба 

(до 400-200 гр на одного працюючого й 200-100 гр — на утриманця).  

Продовжується критика керівництва району з боку центру "за недопустиму 

бездіяльність у справі виконання директив партії та уряду". Згодом його склад 

повністю змінять, а декого засудять. Хоча потрібно було б віддати належне тим 

людям, які, опинившись між молотом і наковальнею, але добре знаючи 

реальний стан речей на селі, робили все можливе, щоб хоч якось вберегти 

сільське господарство від повного розвалу. Всі можливі важелі були задіяні: 

протягом  року видано 24 постанови про допомогу селу з боку міста (найбільше 

їх припало на серпень — 10), 35 постанов про покращення громадського 

харчування та наведення порядку в міській торгівлі. Але лещата директив з 

Москви та Харкова постійно звужували простір для їхньої ініціативи та вжиття 

всіх можливих заходів. В особливо жорстких рамках опинилося місцеве 

керівництво після низки постанов центральних органів у листопаді-грудні, коли 

районна адміністрація змушена була прибрати на себе роль репресивного 

апарату. Тільки протягом двох останніх місяців року на місцевому рівні було 

прийнято 17 рішень про застосування цілої низки різних покарань по 

відношенню до сільськогосподарських колективів та одноосібників. Зокрема 13 

грудня1932 р. МПК приймає рішення про організацію показових судів над 

керівниками колгоспів і сільських рад за зрив хлібозаготівель, як над "ворогами 

народу". 
Напередодні нового 1933 р. з залізничних станцій почали масово вивозити на 

Північ засуджених за саботаж і "розкрадання хліба". Камери потрібно було 

"розгрузити" для нового поповнення. 
План хлібозаготівлі 1932 р. Криворіжжя не виконало. Згідно повідомлення "ЧГ" 

від 11.01.1933 р. в полі залишилося до 20% врожаю. Більшість колгоспів тільки 

в квітні закінчить розподіл прибутків. Багато з них знову залишаться без харчів. 
Щоправда, хлібозаготівельна політика на початку 1933 р. дещо зміниться. З 

метою підвищення зацікавленості селян у результатах праці РНК СРСР і ЦК 

ВКП(б) 19.01.1933 р. приймуть нову постанову про постачання зерна державі. 

Згідно цьому документу ліквідовуватиметься договірна система заготівель і 
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даватимуться тверді зобов'язання типу податку. Визначиться й погектарна 

норма здачі хліба, торгівлю яким дозволять після виконання хлібозаготівлі та 

створення насінневого фонду. Отже, селянин надалі вже твердо знатиме, що 

після здачі податку він зможе розпоряджатись лишком на свій розсуд. 

Категорично заборонять і прийняття або нав'язування будь-яких зустрічних 

планів у зернопоставках. 
Разом з тим протягом січня 1933 р. будуть притягнуті до судової 

відповідальності  керівники цілого ряду колгоспів району. 3 січня 

слухатиметься справа керівників колгоспу "Третій вирішальний" та радгоспу 

"Латівка"; 8 січня — правління колгоспу ім. Косіора та "Зелений Гай"; 14 січня 

—  керівництва колгоспу ім. Сталіна; 16 січня — колгоспу "Жовтень"; 20 січня 
— керівництва фермою Дзержинського рудника; 22 січня — колгоспів 

"Червоний Лан" та "Країна Рад"; 26 січня — керівництва Миколокозельської 

МТС; 27 січня — секретаря парторганізації с. Олександродар та керівництва 

колгоспів "Світовий велетень" і "Згода"; 29 січня — керівництва колгоспу "Нова 

зірка", 31 січня — виключення з партії чл. Бюро МК ЛКСМ Моткова.  

В лютому буде оголошено місячник чистки колгоспів від чужих шкідницьких 

елементів. А ще потрібно буде дожити до нового хліба, бо продовольчі запаси 

більшості сіл фактично вичерпані. Люди почнуть гинути не тільки від голоду, а 

й від його наслідків — гострих інфекційних захворювань, отруєнь тощо. 

Більшість хворих селян зможе вже врятувати не просто їжа, а спеціальне 

медичне харчування та лікування. Проте місцева влада, незважаючи на всі її 

зусилля, буде вже неспроможною протистояти шаленій стихії голоду, а 

столичне керівництво й надалі ставитиметься до цієї трагедії абсолютно 

байдуже, оцінюючи її як своєрідний саботаж генеральної лінії партії на 

індустріалізацію країни.  

Насправді ж селяни бажали працювати на своїй землі, як це було споконвіку в 

Україні, і приносити тим самим користь державі. Однак сталінська 

адміністративно-репресивна система, методично намагаючись перетворити їх на 

покірливих і безправних рабів, просто на об'єкт безжального визиску, 

спромоглася навіть позбавити селян паспортів, посиливши їх незахищеність в 

суспільстві, створивши гнітючу атмосферу доносів і постійного страху, а 

реквізиції на селі звівши до явища звичайної норми. 
Смертність від голоду в деяких селах стала масовою. Набули розповсюдження 

факти трупоїдства та канібалізму. Були зафіксовані перші випадки опухлості від 

голоду й на рудниках міста серед робітників, платня яких була невисокою 

(10.02.1933 р.). Спроби міськради налагодити медичну допомогу нейт-

ралізувались відсутністю необхідних ресурсів. Такі зусилля звичайно не могли 

суттєво вплинути на розповсюдження голоду в селах району, де кількість 

загиблих вже обчислювалась тисячами.  

Абсолютних і точних даних про кількість жертв голоду на Криворіжжі на 

сьогодні немає. За тими матеріалами, які зберігаються в Дніпропетровському 

обласному архіві, можна лише констатувати подвоєння дитячої смертності. Так, 

за даними від 23.02.1933 р. в Кривому Розі тільки протягом дня поступало до 

дитячого будинку 5-10 дітей. Їх звозили батьки з навколишніх сіл з метою 

врятувати від голодної смерті, коли вже самі усвідомлювали свій власний 

кінець. Тому протягом другої половини 1932 р. — першої половини 1933 р. 

таких дітей мало бути не менше 2-х тисяч, з них більша частина не вижила 

внаслідок виснаження. Тобто, таких жертв (діти + батьки) могло бути близько 

трьох тисяч чоловік. На 1.03.1933 р. офіційно визнано 64 (37%) населених 
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пунктів району, уражених голодом. Відомо, що майже половина людей, що 

захворіли на грунті недоїдання, померла. В квітні таких випадків було 36, а 

протягом 12-ти місяців їх могло бути не менше 400. Якщо виходити з принципу, 

що офіційно смерть від голоду не реєструвалася, за виключенням незначного 

числа випадків, то реально цифру можна збільшити на порядок - тобто до 4 тис. 

У 1932 р. смертність у Кривому Розі становила 136% порівняно з 1931 роком, а 

в сільській місцевості 120%. Народжуваність у Кривому Розі зменшилася в 1932 

р. на 15%, а природний приріст склав 54% від 1932 р. Ці негативні тенденції 

посилились у 1933 р. Так, втрати населення міста в результаті підвищеної смер-

тності в 1932 р. склали не менш як 775 чоловік (на 1.01.1932 р. в Кривому Розі 

проживало 137619 чол.). Втрати 1933 року були значно вищими й могли 

сягнути 1,5 тис. чол. Втрати ж сільського населення не піддаються більш-менш 

точному обліку й можуть коливатися в межах 10-12 тис. чол. 
Крім цих скорботних показників жертв голоду необхідно також врахувати 

кількість репресованих селян, які знаходились у таборах і в'язницях, втікачів з 

Кривого Рогу в інші міста та за межі України, а також спецвиселенців. Скільки 

їх? Поки що відповісти на це питання неможливо. Можна лише зазначити, що 

наприкінці 1933 року, як свідчать документи, у спорожнілі селянські обійстя 

району вселилося близько 500 господарів з Росії (Західна область) — до 2,5 тис. 

чол. 
Як оцінював сам Сталін трагедію українського народу? На січневому пленумі 

ЦК партії  1933 р. він не без задоволення констатував, що "вибили цілком 

останні рештки ворожих класів з їх виробничих позицій, розгромили куркулів і 

підготували для її знищення... Завдання полягає в тому, щоб вибити цих 

колишніх людей з наших же власних підприємств та установ і остаточно їх 

знешкодити". Таким чином визначалась подальша перспектива розгортання 

репресій, які згодом привели до сумнозвісної "великої чистки" 1937 р. 
З цього часу входить у повсякденну практику роботи місцевих органів надто 

надмірна демонстрація сумлінного виконання вказівок вождя. На XII з'їзді 

КП(б)У в січні 1934 р. П.Постишев відверто визнає: "Треба прямо й цілком 

певно сказати, що репресії були в проривні роки вирішальним методом 

керівництва партійних організацій України". Не думали керівники тодішньої 

України, що незабаром і самі згорять у тому вогнищі терору, який самі ж 

допомагали роздмухувати московським катам. Слід окремо виділити деякі 

окремі місцеві аспекти голодомору на Криворіжжі. 
1. Уряд України прийняв 15 (за 2 роки) важливих рішень, спрямованих на 

пом'якшення стану в місті та районі. При цьому Криворіжжя підпало під дію 

постанов репресивного характеру, прийнятих під тиском Москви. 
2. У 1932 р. репресивних заходів з боку облвиконкому та обкому КП(б)У 

відносно нашого краю  прийнято 24; заходів допомоги — 4; в 1933 р. — 6 і 11 

відповідно. 
3. Керівництво району вдавалося до репресивних заходів у 1932 р. 34 рази, а в 

наступному 1933 р. …….. допомога різного виду надавалася 24 і 54 рази. 
4. Вживалися заходи з наведення порядку в галузі громадського харчування та 

робітничого постачання, боротьби з зловживаннями в торгівлі. Так, в 1932 р. 

було прийнято 35 спеціальних рішень, а в наступному — 29. На превеликий 

жаль половина з них зводилась до віддання під суд керівників ЗРК, їдалень та 

працівників торгівлі, які наживались за рахунок всенародного лиха. 
5. Відносно голів сільрад та колгоспів районне керівництво під тиском 

надзвичайних трійок, уповноважених ЦК, комісій з Москви вдавалось до 
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репресій 21 раз (в основному протягом двох останніх місяців 1932 р.) та 35 разів 

(після повної зміни керівництва в перші два місяці 1933 р.). Репресії в 

основному торкнулися керівників, що намагалися на свій ризик створити запас 

продовольства для рятування людей, господарства та колгоспів. 
6. За два роки зафіксовано 15 випадків звинувачень керівників сільрад, 

колгоспів та радгоспів у захисті селян, особливо "куркулів", від репресій. 

Більшість з них були обвинувачені в контрреволюційній діяльності й засуджені. 

Ці люди не побоялись відкрито виступити проти безжального молоху 

тоталітаризму. 
7. Опір селян тиску системи терору не був організованим. Зафіксовано 31 

виступ за два роки. Це були відмовлення сільських КНС займатися трусами 

хліба, підпали та напади на зерносховища, теракти відносно деяких затятих 

активістів, бунт жінок (11.09.1932 р.), розкрадання зерна, відмови комсомольців 

від пошуків схованого хліба, виходи з колгоспу, нищення реманенту тощо. 
8. Міськрада протягом двох років провела 41 (19 і 22 відповідно) мобілізацію 

населення, комуністів, комсомольців, профспілок на допомогу в посівній та на 

жнивах. 
9. Було проведено 16 нарад, зльотів, курсів для покращення справ у сільському 

господарстві району. 
10. Спеціальних заходів з підготовки до сівби та збиральної кампанії проведено 

в 1932 р. — 7, в 1933 р. — 40. 
11. Рішень місцевої влади, спрямованих на "зміцнення" тваринництва було 

прийнято 13 (2 і 11). 
Аналізуючи тільки зміст документів, які приймали органи влади в Українї по 

принципу: Харків-Дніпропетровськ-Кривий Ріг, ми можемо стверджувати, що 

ніякий український уряд, навіть складений з фанатиків-комуністів, не допустив 

би такого голодомору. Але сила реальної влади була не в руках українського 

керівництва. Більшість значних фігур в українському уряді та КП(б)У згодом 

були знищені, а М.Скрипник та П.Любченко покінчили життя самогубством. 
Після сумнозвісної постанови Москви від 24 січня 1933 р., коли була засуджена 

діяльність ЦК КП(б)У, разом з В.Постишевим до району прибуло більше 30 

функціонерів, які повністю замінили місцевих. 
Всі рішення Москви про "допомогу" були продиктовані лише бажанням 

самозбереження та намаганням врятувати від повного колапсу насаджуваної 

системи новітнього кріпацтва. 
 

Голод 1932 - 1933 рр. на Криворіжжі 

Хроніка подій 

 

1 січня.  

♦ Міськрада прийняла постанову про “рішучий відсів мертвих душ, виявлення 

двійників і рішучого припинення розтринькування харчових продуктів”. 

♦ Проголошено початок реконструювання сільського господарства в приміській 

смузі з зернового направлення на високопродуктивне тваринництво, 

городництво, садівництво. 

♦ Населення міста становить 137619 чол. 

2 січня. 

♦ Конкурс “За організаційне зміцнення колгоспів”, згідно оцінки районної 

комісії, проходить формально. 

5 січня.  
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♦ Керівництво Зернорадгоспу (директор, керівник 2-ї дільниці, головбух, 

відповідальний секретар) організували пиятику з побиттям вікон. 

♦ Ремонт тракторів у Зернорадгоспі не проводено (до 1.01.32 р. повинні бути 

відремонтовані 32 трактори). 

6 січня.  

♦ Відбувся районний зліт обліковців. 

7 січня.  

♦ Створена Спілка робітників кооперації (Соробкоп), на яку покладено завдання 

“здійснення вказівок партії по політиці робітничого постачання”. 

8 січня.  

♦ В Криворізькому Церобкопі виявлено 5450 “мертвих душ” (тобто людей, які 

не мали права на отримання продуктів у системі ЦРК). 

10 січня.  

♦ Криворізький Зернорадгосп викликав на змагання радгосп Інгулецький. 

13 січня.  

♦ Опублікована Постанова Міськради “Про встановлення наявності працюючих 

на підприємствах і установах з метою боротьби з “безгосподарським 

розбазарюванням хліба”. 

16 січня.  

♦ На засіданні Міськхлібтрійки було зроблено заяву про зрив Ленінською МТС 

січневого завдання з хлібозаготівель. Встановлено новий термін - 25.01.1932 р. 

17 січня.  

♦ МПК прийняв постанову “Про підготовку до весняної засівкампанії та хід 

ремонту сільськогосподарських машин, у якій оцінив стан, як “загрозливий”. 

♦ Заводи “Пневматик”, “Червоний металіст” та “Комдоп” не виконали своєчасно  

замовлення на виготовлення запчастин для ремонту тракторів. 

♦ У “Червоному Гірнику” опубліковано Постанову ЦК КП(б)У “Про стан 

хлібозаготівельних робіт у Саксаганському районі, яку слід розглядати, як 

першу спробу адміністративного  тиску на районний держапарат з метою будь-

що виконати план хлібозаготівель”. 

20 січня.  

♦ На засіданні Міськпостачкому було оголошено список колгоспів, які потайки, 

без здачі мірчука (податку на перемол зерна. — Укл.) перемололи зерно. На 

кожного порушника накладено штраф у розмірі 100 крб. 

21 січня.  

♦ Президія МКК РСІ прийняла Постанову “Про стан постачання робітників 

хлібом", де розроблена низка заходів з його поліпшення. 

♦ Знято з роботи ряд керівників районного відділу “Союзхліба” за 

“безвідповідальне ставлення до обов’язків”. 

♦ Темпи ремонту тракторів на Криворіжжі оцінено як “ганебні”. 

24 січня.  

♦ Мобілізація міських комуністів на хлібозаготівлю. 

25 січня.  

♦ Комісія з перевірки та реєстрації коней у Криворізькому районі виявила низку 

фактів “шкідницького” ставлення колгоспів до "зберігання працездатності 

коней". 

30 січня.  
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♦ Всіх учнів 3-7 класів розбито на бригади, які закріплені за населеними 

пунктами, для проведення агітаційної роботи по хлібозаготівлі та “громадсько-

політичної роботи”. 

♦ Центральна майстерня Зернорадгоспу відремонтувала 39 тракторів. Всі 

забраковані приймальною комісією. 

31 січня.  

♦ Бюро МПК прийняло рішення “Про перебіг підготовки до весняної 

засівкампанії, де розроблені заходи по виправленню важкого стану з ремонтом 

техніки та підготовкою сівби. 

♦ Криворізька Міськрада прийняла рішення “Про суцільний облік худоби 

станом на 1.01.32”. 

Протягом січня  

♦ Зривається план хлібозаготівель. У січні виконано план на 4,3 %. Розпочалася 

кампанія проти "куркулів" і тих, хто їм потурає. 

♦ Головним завданням у культурно-національному будівництві 1932 р. 

міськрада визначає “ліквідацію куркуля як класу”.  

 

4 лютого.  

♦ Опубліковано постанову “Про чергові заходи по “організаційно-

господарському зміцненню колгоспів”. 

5 лютого.  

♦ Передовий колгосп району “Владлен” перейшов у розряд “ганебно відсталих”. 

З 5 по 12 лютого.  

♦ Проведено облік робочої та продуктової худоби та волів за станом на 1 

лютого. 

6 лютого.  

♦ Сільради не можуть реалізовувати товари, які були направлені на 

стимулювання хлібозаготівель,  через відсутність бажаючих здавати хліб.  

7 лютого.  

♦ На Криворізькому ЗРК у результаті перевірки виявлено 6 тис. “мертвих душ” 

(всього на постачанні 21 тис. чол.) 

8 лютого.  

♦ КНС колгоспу “Червоний Ранок” відмовився від утворення комісії сприяння 

хлібозаготівлі та від організації трусу хліба. 

♦ Відкрилася конференція Соробкопу з питань розширення мережі 

кооперативної торгівлі. 

9 лютого.  

♦ Утворено обласний організаційний комітет (облоргкомітет). Згідно рішення  

5-ї сесії ВЦУК, він виконував обов’язки облвиконкому до проведення виборів 

до обласної ради. 

9-10 лютого.  

♦ На виробництві почали звільняти шахтарів, які приховували "куркульський" 

хліб, щоб  допомогти їм виконати норми хлібоздачі. 

♦ Звинувачені в опортунізмі голова шахткому та секретар партосередку шахти 

“Магістраль”, які відмовились звільнити “куркулів”, заявивши, що вони хороші 

робітники. 

♦ Розпочалася кампанія боротьби з “контрактантами” — робітниками, що 

пов’язані з сільським господарством і зобов’язалися здати хліб державі, але 

зобов'язань не виконали. 
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♦ Оголошено про проведення адміністративно-територіальної реформи, 

створення областей і перехід на триступеневу систему управління: центр — 

область — район. 

13 лютого.  

♦ Втрати хліба в одному з найбільших радгоспів України Криворізькому 

Зернорадгоспі склали 130 тис. цент., що становить  37 % засіяної в 1931 році 

площі. Винних віддано під суд. 

14 лютого.  

♦ Згідно рішення МКК, за захист "куркулів" та зрив хлібозаготівельної кампанії 

знято з роботи та віддано під суд голів сільрад, секретарів парторганізацій та 

деяких кандидатів у члени партії Новоукраїнської та Новолозуватської сільрад. 

16 лютого.  

♦ У Постанові ЦК КП(б)У “Про ремонт тракторного парку та с.г. машин до 

весняної сівби” Криворізький Зернорадгосп названий у числі найвідсталіших на 

Україні. 

19 лютого.  

♦ Криворізький МПК прийняв постанову “Про хлібозаготівлю”, в якій останню 

оцінено, як “цілком незадовільну”. Розроблено ряд заходів репресивного 

характеру щодо покарання “захисників  глитайні”. 

♦ Створено комсомольські бригади зі збору мішкотари. 

20 лютого.  

♦ Площа засіву під городні культури в районі визначена в 4695 га та під 

картоплю — 3800 га. Головна проблема — постачання насіння. 

♦ Розпочалася кампанія  “За господарське витрачання хліба”. 

21 лютого.  

♦ За розпорядженням Центру оголошено про початок підготовки до 

овочезаготівельної кампанії. 

23 лютого.  

♦ У багатьох сільрадах району виникли труднощі з насінневим фондом: 

посівного матеріалу для весняної сівби недостатньо. 

26 лютого.  

♦ Наймитсько-бідняцькі групи при сільрадах почали виявляти колишніх 

куркулів та виганяти їх із колгоспів. 

27 лютого.  

♦ Відбулася районна нарада з хлібопостачання. 

♦ У системі громадського харчування міста працює 1 фабрика-кухня, 73 їдальні 

закритого типу, 1 — відкритого типу, 49 буфетів при їдальнях, 16 окремих 

буфетів, 2 чайних, що обслуговують 38200 чол. 

♦ Оголошено про створення Дніпропетровської області. 

28 лютого.  

♦ Пройшла районна нарада голів профспілок з питання участі в весняній 

посівкампанії. 

29 лютого.  

♦ Розпочався робсількорівський похід зі збору насінневих фондів. 

♦ Криворізька Міськрада ухвалила рішення “Про розвиток свинарства”, яким 

передбачається низка заходів щодо збільшення поголів’я свиней на 40%. 

Протягом лютого 

♦ План заготівлі хліба районом виконано на 3,63%. 

♦ Різко зменшилися обсяги здачі хліба державі колгоспниками. 



 95 

♦До 1.03 Криворізькі майстерні мали відремонтувати 299 тракторів — 

відремонтовано 40. З 3934 деталей, необхідних для ремонту імпортних 

тракторів, отримано лише 860. 

 

4 березня.  

♦ У колгоспах почали організовувати постійні за складом бригади, як основні 

ланки виробництва. 

5 березня.  

♦ У колгоспному секторі району під городи відведено 5624 га зрошуваної землі. 

Гостро відчувається  брак двигунів, матеріалів та насіння. 

♦ Мобілізовані на хлібозаготівлю комуністи рішенням МПК залишені на селі 

для збору насінневого матеріалу. 

6 березня.  

♦ Криворізький металургійний завод переведено на “особливий список”, згідно 

якому для утриманців скорочено норму хліба на 100 г. Для робітників 

передбачається 400 г; для утриманців — 300 г. Зазначається, що “стан з 

хлібопостачанням став виключно важливим”. Всупереч численним проханням 

про збільшення постачання хліба планується зняття з постачання деяких 

категорій споживачів. Незадоволення робітників відбивається на якості роботи. 

10 березня.  

♦ Скасовані норми помолу в млинах, що йдуть на власні потреби. 

♦ Закінчилися терміни збору насінневих фондів у колгоспах та радгоспах. Не 

завершено у зазаначені терміни й створення постійних бригад.  

11 березня.  

♦ У ході перевірки в одному з найбільших ЗРК басейну “Жовтневому” виявлено 

5600 “мертвих душ”. 

12 березня.  

♦ Порівняно з минулим роком поголів’я коней у районі зменшилось на 3606, з 

них 60% “хижацьки знищено”, а 40% продано одноосібникам. 

♦ Розпочалася заочно-виробнича конференція з питань громадського 

харчування. 

♦ За зловживання притягнуто до судової відповідальності керівників 

“Жовтневого” ЗРК. 

14 березня.  

♦ Незважаючи на підмогу місцевих промислових підприємств, через 

безгосподарність зривається план ремонту тракторів на Криворізькій МТС. 

16 березня.  

♦ ПБ ВКПб відхилило пропозицію В.Косіора та Я.Рудзутака про встановлення 

плану хлібозаготівель до початку господарчого року, щоб селяни були 

зацікавлені у виробленні більшої кількості продукції. Як сказано в секретному 

рішенні: “Щоб не зв’язувати собі руки при хлібозаготівлях”. 

17 березня.  

♦ МПК призначив у всі МТС та сільради своїх уповноважених зі збору 

насінневого матеріалу. 

21 березня.  

♦ Міськрада ухвалила рішення “про суцільне знищення ховрахів”. Згідно 

документу, в усіх організаціях та приватних господарствах, які користуються 

землею, на боротьбу з гризунами мобілізуватимуться чоловіки від 18 до 45 

років, жінки — від 14 до 40 років.  
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22 березня.  

♦ Політбюро ЦК КПбУ прийняло рішення про зменшення обсягів постачання 

хлібом Криворіжжя без врахування планованого приросту робочої сили по 

Кривбуду в 10 тис. чол. Норми постачання хлібом робітників 2-го і 3-го списку 

— до 400 гр. (зменшено на 100 гр.). 

♦ Офіційно оголошено, що збір насінневого фонду в районі “йде дуже 

повільними темпами”. 

23 березня.  

♦ Криворізьке РСІ прийняло спецпостанову про перевитрати хліба та створення 

черг у розподільниках. Ряд посадових осіб знято з роботи, справи передано до 

прокуратури. Встановлено персональну відповідальність. 

♦ Розпочався масовий огляд готовності до сівби колгоспних та радгоспних 

бригад. 

24 березня.  

♦ Криворізька КК прийняла постанову в справі зловживань службовим 

становищем партійними керівниками комуни “Хлібороб”. Ряд посадових осіб 

виключено з партії, іншим винесено сувору догану. 

25 березня.  

♦ Перевірка стану готовності до весняної сівби в Миколокозельській МТС 

виявила великі недоліки. Не всі трактори відремонтовано, не зібрано 

насінневого фонду, не складено плану робіт. 

♦ МПК розпочав нову мобілізацію комуністів на село для підготовки до 

посівної. 

♦ Вилучення з установ та господарств міста племенних коней для покращення 

стада в колгоспах і радгоспах.  

♦ Прокуратура республіки дала директиву місцевим органам переглянути 

справи осіб, що ув’язнені в зв’язку з хлібозаготівлями. Рекомендовано звільнити 

осіб, засуджених за незначні проступки, для участі в посівній кампанії. 

26 березня.  

♦ Викрито ряд фактів крадіжок, безвідповідального зберігання насіння, 

приховування засівного зерна в колгоспах. 

♦ Розпочалася “громадська перевірка” зберігання насінневого фонду в 

колгоспах. 

♦ Опублікована постанова ЦК КП(б)У “Про примусове усуспільнення худоби”, 

в якій рекомендується припинити будь-які спроби примусового усуспільнення 

корів і дрібної худоби колгоспників і надати тим, які втратили худобу і корів, 

допомогу в її придбанні. 

27 березня.  

♦ У своєму виступі на обласній фінансовій нараді секретар обкому КП(б)У 

Соколов, оцінюючи стан с.г. в районах, відмітив, що “...колгоспи так 

закредитовані, що не зуміють вилізти з цього кредиту за десятки років...” 

29 березня.  

♦ Голову криворізької артілі “Червона Дружба” Іщенка звинувачено в 

опортунізмі та захисті "куркулів".  

31 березня.  

♦ Згідно рішення ЦК КП(б)У, колгоспникам почали повертати корів та дрібну 

худобу, яку раніше усуспільнили.  

Протягом березня 
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♦ Селяни забирали своїх корів із колгоспів. Створено бригади насильницького 

повернення худоби назад. 

♦ По всіх колгоспах форсується організація виробничих бригад, як основи 

господарства. Проблема з підбором бригадирів, відсутність кваліфікованих 

фахівців. 

 

1 квітня.  

♦ РНК УРСР прийняла рішення “Про заборону створення загонів по відбиранню 

хліба у колгоспників й збільшення ув’язнених по справах 

хлібозаготівель.”(Засуджених за незначними фактами рекомендовано звільнити 

для участі в засівкампанії). 

♦ Комсомольці радгоспу “Свиновод” висунули лозунг: “Боротися за кожне 

народжене порося”. Завдяки поширенню цьогого руху падіння молодняка 

знизилось з 27% до 23%. 

♦ МПК оголосив, що всіх, хто агітує за усуспільнення корів і дрібної худоби, 

буде віднесено  “до ворогів колгоспного ладу”. 

♦ Криворізька міськрада прийняла рішення “Про поліпшення робітничого 

постачання”, згідно з яким створено комісію з перевірки фінансової діяльності 

кооперативів. 

♦ Керівництво Широківської  сільради замінено робітниками-висуванцями. 

2 квітня.  

♦ Міськпрофрада прийняла рішення про створення “Культкомбайну” в період 

посівної  кампанії. 

♦ Ряду посадових осіб винесено догану за незадовільний стан громадського 

харчування. 

♦ Оприлюднено факти поганого ставлення та догляду за кіньми в окремих 

господарствах. 

♦ Розпочався огляд робітничого постачання. 

♦ Опубліковано Постанову РНК УСРР, ЦК КП(б)У про роботу тваринницьких 

радгоспів, де відзначається великий падіж молодняка, розбазарювання 

продукції, тощо. (План поставок м’яса в 1931 році виконано на 69%). Основні 

заходи з ліквідації недоліків зводились до зняття з роботи директорів, зокрема 

директора Криворізького “Скотоводу”. 

3 квітня.  

♦ Розпочалась кампанія заготівлі "весняних видів сировини": ховрахів, бабаків, 

собак, котів, цуценят, кротів тощо. 

4 квітня.  

♦ З 55 тис. кг планової цибулі по району зібрано для сівби лише 406 кг. 

♦ Перевіркою встановлено, що за жодним з показників Широківський  

“Городтрест” до сівби не підготувався. 

♦ Як показала перевірка, в колгоспі “Кам’яне поле” з 96 коней можуть 

працювати тільки 30. 

5 квітня.  

♦ Проведення поголівного обліку запасів хліба в робітників, що проживають на 

території селищних районів міста. 

7 квітня.  

♦ Коней, яких тимчасово було мобілізовано на роботу в Укрцивільбуд, 

повертають до колгоспів часто непрацездатними. 
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♦ Керівництво району повідомило ЦК КП(б)У про зниження норм споживання 

хліба. 

8 квітня.  

♦ Перевірка роботи ЗРК  ім. Дзержинського ??? виявила численні факти 

зловживання та розбазарювання дефіцитних товарів. 

З 10 по 20 квітня. 

♦ "Прокотилася хвиля підпалів майна колгоспників антирадянськими 

елементами”. 

♦ Голову міськпрофради Тучинського виключено з партії та знято з посади за 

“переродження” та привласнення майна  розкуркуленого.  

11 квітня.  

♦ Критика багатотиражки “Ударник зернофабрики” за відсутність роботи з 

мобілізації мас на “боротьбу за опанування агротехнікою”. 

♦ Скасовано всі обмеження відносно віку свиней, яких можна тримати у 

власному  господарстві. 

13 квітня.  

♦ Районна нарада з питань розгортання "радянських базарів”. 

♦ Оприлюднено чисельні факти обдурювання робітників та зловживань з боку 

працівників хлібних ларьків. 

14 квітня.  

♦ У районі колишні власники продовжують розбирати своїх корів з колгоспів. 

Директива на збереження раніше  організованих ферм. 

♦ Внаслідок збільшення кількості крадіжок продуктів почали створювати 

вартовий загін споживчої кооперації.  

16 квітня.  

♦ Криворізький м’ясокомбінат оголосив місячник “штурму за якість харчової 

продукції”. 

♦ Всі колгоспи, що отримали насінневу позику, зобов’язані виростити певну 

кількість соняшника (з постанови міськради. — Укл.). 

17 квітня.  

♦ Сількори району на честь 20-річчя газети “Правда” виступили з ініціативою 

засіву понадпланових гектарів у фонд оборони країни. 

19 квітня.  

♦ У виданій постанові міськради зазначається, що "останки загиблих тварин 

валяються по всій території Криворізького району і надто на шляхах”. Наказано 

в триденний термін закопати. 

20 квітня.  

♦ У кролівничому радгоспі “Казбек” з 8534 кролів загинуло 6765 (66,6%). 

21 квітня.  

♦ Партнарада з питань стану громадського харчування робітників. 

♦ Ряд відповідальних працівників виїхали на село для організації завершення 

посівної. 

23 квітня.  

♦ “Криворізький” ЗРК засіяв тільки 27 % від плану (на 23.04. сівба повинна була 

завершитись). Одна з причин відставання: поганий ремонт тракторів, які часто 

виходили з ладу. З 48 комбайнів 40 не мають моторів.  

24 квітня.  

♦ Сівба в приміських ЗРК проходить дуже повільно (”Жовтневий" з 827 га засіяв 

тільки 22%). 
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♦ Почалися дощі, які заважають посівній. Настрій селянства погіршився. 

25 квітня.  

♦ Зліт голів КНС району з питань проведення сівби. 

♦ Районна нарада КСМ та агрономів. 

26 квітня.  

♦ З початку року в Латівському радгоспі через поганий догляд змушені були 

дорізати 237 корів з 600. 

♦ У листі до Сталіна В.Косіор писав: “У нас є окремі випадки і навіть села, що 

голодують, одначе, це лише наслідок місцевого головотяпства, перегинів, 

особливо стосовно колгоспів. Всілякі розмови про “голод” на Україні слід 

категорично відкинути”. 

27 квітня.  

♦ Нарада кооперативних, громадських та господарчих організацій з питань 

поліпшення робітничого постачання. 

30 квітня.  

♦ Рішенням міськради премійовано передовиків сівби в районі. Першу 

винагороду отримала тракторна бригада №3 Ленінської МТС. 

 

5 травня.  

♦ Перевірка показала, що ряд організацій, які працюють на селі (МТС, робкопи, 

м’ясокомбінат тощо), не сплачують колгоспникам боргів за взяту авансом 

продукцію. 

6 травня.  

♦ Оголошено про зниження, порівняно з 1931 роком, плану хлібозаготівель. 

Термін реалізації плану встановлено до 1.01.1933 року. Виконання цієї 

постанови в другій половині 1932 року — першій половині 1933 року 

призвело до масового голоду в районі та часткового голоду в Кривому 

Розі.??? 

♦ Надруковано постанову РНК СРСР і ЦК ВКП(б) “Про план хлібозаготівель з 

урожаю 1932 року та розгортання колгоспної торгівлі хлібом". 

7 травня.  

♦ Встановлено, що 50 % коней радгоспу “Скотовод” непридатні до роботи 

внаслідок  безгосподарності. Ставиться питання про заміну керівництва. 

9 травня.  

♦ Колгосп “Кам’яне Поле” перший у районі перейшов на повний 

госпрозрахунок. 

10 травня.  

♦ Ухвалена Постанова ЦК ВКП(б) і РНК СРСР про план заготівлі худоби і про 

м’ясну торгівлю колгоспів. План поставок зменшився порівняно з 1931 роком у 

2 рази. Ліквідовано обмеження на забій великої і малої рогатої худоби,  що 

діяло в 1930-1931 рр., як для власних потреб, так і для продажу. 

12 травня.  

♦ Колгосп ім. Петровського Веселотернівської сільради виступив з ініціативою 

розвитку колгоспної торгівлі на рудниках шляхом відкриття там продуктових 

ларьків. 

14 травня.  

♦ Перевірка роботи їдалень у басейні виявила великі черги, недотримання норм 

видачі хліба та інші зловживання. 

15 травня.  
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♦ Криворізький МПК прийняв рішення “Про перебіг весняної засівкампанії”, в 

якому відзначається велике відставання у проведенні польових робіт. У районі 

засіяно 47,7 % від плану. Оголошено декадник закінчення посівної. Розпочато  

мобілізацію партійно-господарського активу, комсомолу, автомобілістів, 

слюсарів. 

16 травня.  

♦ Встановлено порядок стягнення сільгоспподатку в 1932 році. Для колгоспів 

він становить від 3,5 % до 5 % загального прибутку; для колгоспників і 

одноосібників визначається за спеціальними нормативами; для “куркульських” 

господарств – в індивідуальному порядку, без будь-яких норм. 

♦ Нарада з питань ліквідації заборгованості колгоспам. 

17 травня.   

♦ Оприлюднено  факти нападу селян на комори з зерном і кукурудзою. 

18 травня.  

♦ Бригадир Софієгейківської МТС Демченко та агроном звинувачені в 

шкідництві. 

20 травня.  

♦ У районі засіяно 50 % городини від плану.  

♦ Постанова РНК СРСР та ЦК ВКП/б/ “Про порядок проведення торгівлі 

колгоспів, колгоспників і трудящих одноосібних селян та зміну податку на 

торгівлю с.г. продуктами”. 

21 травня.   

♦ В інформації, наданій в обком КП(б)У, вказується,  що всі ресурси хліба було 

вивезено за межі Криворізького району. Стан настільки погіршився, що басейн 

живе однодобовим запасом. Прохання негайно відмінити вивіз зерна за межі 

Криворіжжя. У справі постачання робітників хлібом створився “виключно 

напружений стан”. Прохання завезти тижневий запас зерна. 

♦ РНК УСРР прийняв рішення про продовольчу допомогу громадському 

харчуванню колгоспників Дніпропетровської області (200 т). 

24 травня.  

♦ У зв’язку з загрозливим станом городньої засівної кампанії прийнято рішення 

про широку допомогу з боку промислових підприємств “Городтресту”. 

Створено посівтрійки. 

27 травня.  

♦ Розпочалась кампанія прополки с.г. культур на городах. 

28 травня.  

♦ Ставиться питання про організацію дитячих ясел та громадського харчування 

під час польових робіт у всіх колгоспах району. 

31 травня.  

♦ Колгоспи Лозуватської сільради першими завершили посівну в районі. 

Протягом травня 

♦У ремонті постійно знаходилась третина тракторного парку району. 

 

1 червня.  

♦ З секретного протоколу засідання РНК УСРР "Про продовольчу допомогу 

голодуючим Дніпропетровської області для громадського харчування 

колгоспників відправлено 11400 банок консервів. Для дитячого харчування —

крупів 9,1 т, кондвиробів — 9,1 т. 
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♦ Закінчився другий "остаточний" термін сівби. Багато господарств району 

роботи ще не завершили. 

2 червня.  

♦ У Миколокозельській МТС під час посівної через погані умови з 500 

трактористів звільнилося 350 чол. 

♦ Міськпрофрада прийняла рішення про допомогу колгоспам у завершенні 

сівби. Кожне підприємство або рудник повинні виділити фіксовану кількість 

людей та техніки . 

♦ При МПР відбулася нарада з питань розгортання кролівництва в районі. 

Планується довести стадо 4,9 тис. кролематок (в наявності 1644). Взято на облік 

фахівців з кролівництва. 

4 червня.  

♦ Лозуватська сільрада стала першою в районі, де були розорані всі толоки 

(вільні землі). 

- Колгоспи Широківської сільради звернулися до всіх колгоспів району з 

закликом вивозити сільгоспродукцію на "радянські базари". 

♦ Профспілка друкарів першою в місті завершила посів городини. 

5 червня.  

♦ Спілка РКДТ мобілізувала 40 чол. для масового виїзду трудящих на 

"радянські базари". 

♦ Вартість 1 л молока на базарі — 1 крб; 400 гр масла — 6 крб. 

7 червня.  

♦ На Криворіжжя завезено 17675 кролів для укомплектування господарств. 

12 червня.  

♦ Пленум Криворізької міськради з питань підсумків сівби та затвердження 

бюджету на 1934 р.??? 

15 червня.  

♦ Відмічається повільне розгортання торгівлі між містом і селом та виконання 

плану м'ясозаготівлі. Будівництво ларьків затримується через відсутність 

лісоматеріалів. 

18 червня.  

♦ "Червоний гірник" опублікував матеріали Драбівської справи у звинуваченні 

керівництва району у викривленні лінії партії. Головна мета публікації — 

перекласти провину за ведення хлібозаготівель на плечі місцевого активу. 

♦ Про те, що Сталін знав про масштаби голоду на Україні, свідчить його лист до 

В.Молотова та Л.Кагановича (18.06.), де є такі слова: "…несмотря на неплохой 

урожай, ряд урожайных районов оказался в состоянии разорения и голода". 

Проте Сталін тут же запропонував допустити надбавку до плану на 4-5 %, що й 

було зроблено, зокрема по відношенню до Криворіжжя. 

23 червня.  

♦ Перевірка роботи підприємств громадського харчування виявила низку хиб та 

зловживань. Оголошено конкурс на краще обслуговування робітників провідних 

професій. 

28 червня.  

♦ Одне з найбільших господарств України Криворізький Зернорадгосп виявився 

непідготовленим до збирання врожаю. Під загрозою загибелі тисячі га зернових. 

Почалась мобілізація людей на допомогу. 

♦ З протокола об'єднаного засідання ВУЦВКу й РНК УСРР "Про роботу органів 

державної прокуратури в ході колективізації". Прийнято рішення про негайну 

перевірку всіх заяв та фактів порушення "революційної законності". 
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29 червня.  

♦ Розпочалась кампанія "чуйного ставлення до скарг та запитів робітників та 

колгоспників". 

30 червня.  

♦ Районний зліт з питань підготовки до жнив. Планується зібрати урожай за 8 

днів (102 тис. га озимих та ранніх ярових культур). Триває мобілізація жінок-

домогосподарок на жнива. 

Протягом червня 

♦ У радгоспах і колгоспах району працює 270 комбайнів. 

♦ Колгоспи практично не постачаються через "Сільгосппостач". 

♦ Під час трусу хліба забирають гроші, солодощі, виривають цвяхи зі стін, 

забирають збрую, сільгоспінвентар, накладають арешт на пенсії через 

невиконання фінансових заходів колгоспом, активісти привласнюють речі, 

беруть розписки про нерозголошення фактів. Внаслідок цього - різке зростання 

антирадянських настроїв. 

♦ План постачання овочами району в травні-червні не виконано завдяки 

"неповоротливості робітничої кооперації і незадовільному керівництву з боку 

партійних і профспілкових організацій" (З постанови МПК). 

♦ Колгоспники району звільнені від держпоставок овочів — всі сили робітників 

і селян кинуто на збір овочів. 

♦ У 2-му кварталі знижено норми постачання м'ясом "звуженого контингенту 

робітників" металургійного заводу, рудників та закритих установ. 

♦ План здачі м'яса виконано на 95 %, але його вивезли за межі району. 

 

1липня.  

♦ Розпочався конкурс на кращу їдальню. За винятком деяких робітничих 

їдалень, справа з обслуговуванням робітників поставлена дуже погано. 

2 липня.  

♦ "Червоний гірник" пише про погіршення постачання хлібом робітничих ЗРК 

(невчасне завезення та недостача). 

4 липня.  

♦ Комсомольці міста оголосили мобілізацію на  допомогу колгоспам і радгоспам 

в силосуванні. Згідно плану, необхідно засилосувати 51 тис. т, виконано — 4 

тис. т. 

5 липня.  

♦ Склалась важка ситуація з прополюванням городини в колгоспах. План 

виконано на 48%. 

♦ Постанова РНК СРСР і ЦК ВКП(б) "Про збиральну кампанію 1932 р.". 

Пропонується видавати колгоспникам 10-15 % хлібного авансу. 

З 6 по 9 липня.  

♦ Пройшла 3-я Конференція КП(б)У, яка визнала встановлений Москвою для 

України план хлібозаготівель у 356 млн. пудів  і постановила прийняти його до 

"безумовного виконання". В.Молотов піддав гострій критиці діяльність КП(б)У. 

Деякі представники районів відкрито заявили про голод на місцях. 

7 липня.  

♦ Незважаючи на посуху 1931 р., розіслано вказівку про збільшення плану здачі 

хліба на 4-5 %. 

9 липня.  
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♦ У районі засіяли ярої пшениці: радгоспи — 449 га, колгоспи — 5077 га, 

одноосібники — 381 га. Ячменя — 6535 га , 14012 га та 872 га відповідно. Вівса 

— 2237 га, 3049 га та 5 га. 

10 липня.  

♦ Погана організація громадського харчування та постачання питною водою на 

будівництві КМК??? ставить під загрозу виконання плану. Робітники по 1-2 

години простоюють у чергах до їдалень. Ставиться питання перед РСІ та 

прокуратурою про притягнення винних до відповідальності.  

13 липня.  

♦ Колишній "куркуль" Гордій Юрченко важко поранив з револьвера активіста з 

розкуркулення Хижняка Івана Андрійовича. 

♦ На рудниках розпочалася мобілізація робітників на допомогу в збиранні 

врожаю. 

♦ Початок жнив у радгоспах. 

14 липня.  

♦ УЕР ухвалила рішення про зниження м'ясозаготівель в Україні з 16400 т до 

11214 т. Це був виклик Політбюро ВКП/б/ в Москві. У відповідь 7.08. Москвою 

було прийнято так званий "закон про п'ять колосків". 

♦ Пробні виїзди в поле бригад Криворізького Зернорадгоспу показали низьку 

якість підготовки техніки до жнив.  

♦ Початок кампанії "На степу, у бригаді — місце комуністів та комсомольців". 

15 липня.  

♦ Секретар міськпарткому вперше на Криворіжжі повідомив про вказівку 

області щодо "недопустимості розбазарювання хліба шляхом виплати натурою 

працюючим на жнивах". 

♦ Колгосп ім. 13-річчя Жовтня Богоблагодатської сільради закінчив косовицю за 

6 днів (першим у районі). 

♦ У радгоспі Веселі Терни протягом 6-ти місяців з 214 свиней полягло117 (55 

%). 

♦ У районі загинуло 3223 га посівів озимої пшениці. Засіяно озимих зернових — 

63359 га, ярових зернових — 50852 га, бобових — 8079 га, технічних культур — 

38618 га, кормових — 21217 га. Всього: 204701 га. Врожайність (ц з га. 

План/фактично) пшениця ярова — 6,5/5,0; пшениця озима — 10/8,4; кукурудза 

— 4,2/2,6; просо — 12/6,9. 

16 липня.  

♦ Почалась  апробація сортових засівів у колгоспах і радгоспах району. 

18 липня.  

♦ Криворізький МПК заборонив секретарям сільрад залишати межі сільрад під 

час жнив без спеціального дозволу. 

♦  Президія Міськради та МПК прийняли спеціальну постанову "Про перебіг 

збиральної кампанії", де констатується її незадовільний хід. 

♦ Вирішено організувати збір колосків, залучивши до цього КСМ, піонерів, 

учителів та учнів шкіл, а також провести ряд інших заходів під особисту 

відповідальність керівників. 

21 липня.  

♦ Констатується погане розгортання торгівлі колгоспами на "радянських 

базарах" у місті. Не підготовлені рундуки та не освітлені місця. 

♦ Перевірка ходу збирання хліба по Широківській сільраді виявила факти 

приписок та "повну відсутність політично-виховної роботи". 

22 липня.  
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♦ Жнива в Криворізькому Зернорадгоспі під загрозою зриву. Основні причини: 

непідготовленість техніки та її нераціональне використання, зрівнялівка та 

погана організація праці. Щодня зростають втрати хліба. 

♦ РНК України прийняла рішення "Про план і організацію хлібозаготівель 

зернових культур з урожаю 1932 р.", де встановлено обсяг на 18 %  більший 

порівняно з 1931 р. 

23 липня.  

♦ Стан скирдування хліба в районі визначено як поганий. Деякі сільради ще не 

розпочали робіт. 

♦ Міськрада прийняла рішення "про заборону колгоспам продавати сіно до 

виконання держзаготівель".  

З 24 по 27 липня.  

♦ В результаті безперервних дощів вимок увесь зібраний хліб. Прийнято 

рішення міськради "Про просушування та форсування скирдування". 

25 липня.  

♦ Відбувся пленум Криворізької міськради з питань ходу жнив та 

хлібозаготівель. 

28 липня.  

♦ Криворізький Зернорадгосп за 10 днів зібрав урожай на 5470 га, замість 9663 

га. Головна причина відставання — погана організація роботи та "нікудишнє 

керівництво". 

29 липня.  

♦ Газета "Ударник Зернофабрики" звинувачується в "замазуванні дійсності та 

відсутності боротьби за ударні темпи в збиранні урожаю". З 12387 га. 

Зернорадгосп скосив лише 35 %. 

31 липня.  

♦ План хлібоздачі за липень "зірвано". 

Протягом липня  
♦ В ряді колгоспів продовжують практику зрівняльної оплати за працю, що веде 

до зниження темпів косовиці та збільшення втрат хліба. 

♦ Червоноармійців Криворізької дивізії кинуто на збирання хліба. 

♦ Апарати "Заготзерна" та Міжколгоспспілки не підготували своєчасно склади 

та засиппункти до прийому зерна, а обмежились лише розсилкою директив. 

 

1 серпня.  

♦ Червоноармійцями надана допомога району в збиранні врожаю.  

Відпрацьовано 10372 людинодні. На 7 тис. га скошено хліба; на 5,5 тис. га — 

зв'язано в снопи; на 7 тис. га - складено в копиці. Норми виконуються на 170 —

200 %. 

2 серпня.  

♦ Згідно довідки Наркомзему УСРР (за матеріалами міської преси)  втрати 

врожаю та в результаті невиходу колгоспників на жнива внаслідок голодування  

склали 1492 т. 

♦ Перевірка виявила факти поганого обслуговування, примусового асортименту 

та зловживань в системі робітничого постачання ЗРК та Кривторгу. 

♦ План хлібозаготівель для Криворізького району визначено в 57350 тонн, з них 

пшениці — 28600 тонн, жита — 11250 тонн. 

♦ Обласний комітет  КП(б)У прийняв рішення "Про перегляд норм авансування 

хлібом колгоспників, ліквідацію зрівнялівки в авансуванні та переведення 

витрат на громадське харчування в рахунок авансування колгоспників". 
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3 серпня.  

♦ Обласний комітет КП(б)У прийняв постанову про форсування збиральної 

кампанії протягом 2-3 днів під особисту відповідальність посадових осіб і 

мобілізацію робітників на допомогу радгоспам. 

5 серпня.  

♦ РСІ виявлено "грубі порушення при авансуванні колгоспників натуральними 

продуктами, зрівнялівку та розпродавання хліба, відсутність обліку трудоднів". 

7 серпня.  

♦ ЦВК і РНК СРСР ухвалили постанову "Про охорону майна держпідприємств, 

колгоспів і кооперацій та про зміцнення суспільної соціалістичної власності", 

згідно з якою крадіжка державного колгоспного майна каралась розстрілом, а 

при наявності пом'якшувальних обставин — не меньше 10 років ув'язнення (в 

народі постанова відома під назвою "Закон про 5 колосків"). 

8 серпня.  

♦ Перевірка стану обліку роботи в колгоспах виявила, що в багатьох з них 

трудові книжки не заповнюються протягом місяців або пишутся надумані дані. 

9 серпня.  

♦ ПБ ЦК КП(б)У прийняло рішення про заборону торгівлі хлібом колгоспам. 

(Торгівлю буде дозволено після виконання хлібозаготівель 15.01.33 р. — Авт.). 

10 серпня.  

♦ Міськрада прийняла рішення "Про захист урожаю від пожежі". Наказувалося 

"на всіх токах та на виробничих ділянках створити протипожежні пункти, 

команди, заборонити паління та розведення  відкритих  вогнищ тощо". 

11 серпня.  

♦ Криворізький Зернорадгосп зібрав тільки 10 % від плану (1296 га при плані 

12504 га). З 15144 га за допомогою комбайнів зібрано 2334 га, інше — 

примітивними знаряддями. Рішенням міськради, оголошено мобілізацію 

вільних гарб і направлено робочі команди для допомоги Зернорадгоспу в 

скирдуванні. 

♦ План хлібозаготівлі по області знижено з 92 млн. пудів до 63 млн. пудів. 

Підраховано, що на багатьох гектарах урожай вибито градом. Середній урожай 

— 6,9 ц/га замість запланованих 8,5 ц/га внаслідок поганої погоди. Зібраний 

урожай на 11 % нижчий минулорічного, а норми здачі — на 1,9 % вищі. 

Заплановано зібрати: у  колгоспах — 4,8 ц/га; у радгоспах — 4,2 ц/га (це 

становить 2/3 врожаю, а для нормального життя максимальний вивіз зерна не 

повинен перевищувати 50 %). 

12 серпня.  

♦ У Латівському зернорадгоспі виявлено великі зловживання з боку 

керівництва. Заступник директора Кульбабний ??? мав 3 тис. крб. розтрат і 20 

тис. крб. витрат, не підтверджених бухгалтерськими документами. 

13 серпня.  

♦ План підняття парів до осінньої посівної кампанії в районі виконано на 56 % . 

♦ Внаслідок неякісного ремонту тракторів багато машин виходять з ладу або 

простоюють. 

14 серпня.  

♦ Виконання річного плану здачі хлібопродукції в районі становить від 0,2 % до 

16,9 %. Повідомлено, що м'ясо, заготовлене в централізованому порядку, 

вивозитиметься за межі району за нарядами з інших областей. Є спроби забрати 

і те, що заготовляється в децентралізованому порядку. 

15 серпня.  
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♦ Прийнято низку рішень про посилення товарообігу та його покращення в 

зв'язку з постійним невиконанням плану, особливо в сільській місцевості. 

♦ МПК прийняв постанову "Про городню кампанію", в якій констатується, що 

заготівля під загрозою зриву. Розроблено низку заходів щодо виконання плану, 

зменшення витрат та розкрадення городини. 

♦ Комсомольці міста мобілізували для роботи на селі 115 чол. (планувалося — 

150 чол). 

16 серпня.  

♦ У зв'язку з загрозою загибелі врожаю розпочалася додаткова мобілізація гарб 

для Зернорадгоспу на скирдування. 

♦ Багато колгоспів під різними приводами намагаються відтягнути здачу хліба 

державі. 

♦ Міськрада не вирішує питання розгортання міжколгоспної торгівлі, "радянські 

базари кинуто на самоплин". Ставиться питання про переобрання її складу. 

17 серпня.  

♦ Продовжується практика вивозу за межі району м'яса, заготовленого для 

"звуженого контингенту". Прохання до облвиконкому  врегулювати питання з 

власним постачанням без вивозу за межі Криворіжжя. 

18 серпня.  

♦ Висунуто гасло "Всі на боротьбу з втратами врожаю та розкраданням хліба". 

♦ Знято з роботи редактора газети "Ударник Зернофабрики". 

19 серпня.  

♦ Студенти гірничого інституту, які протягом місяця працювали в 

Зернорадгоспі, за ударну працю були премійовані червоним прапором, пошитим 

зі старої спідниці. 

♦ З метою покращення постачання робітників при міськраді створено відділ 

сільгоспзаготівель. 

♦ Багато селян та робітників, наляканих початком військових маневрів, раніше 

терміну почали збирати врожай зі своїх городів. 

20 серпня.  

♦ Оголошено двотижневик посиленого збору овочів і фруктів (до 10.09.1932 р.). 

21 серпня.  

♦ По багатьох сільрадах зареєстровано випадки розкрадання хліба з польових 

токів. 

♦ Криворіжжя, не дивлячись на зменшення плану держзаготівлі хліба для 

Дніпропетровської області, отримало збільшений план обсягів здачі хліба. 

♦ Річний план хлібоздачі виконано на 10 % замість 40 %, передбачених у 

графіку здачі. 

♦ Згідно розпорядження голови міськради Мазніченка, всі трактори та тяглова 

сила перекинуто на цілодобове лущіння стерні. 

♦ Органами ДПУ розкрито злодійську організацію, що розкрадала хліб у системі 

"Союзхліб" і продавала його спекулянтам. Заарештовано 13 чоловік. Державі й 

колгоспам завдано великих збитків. 

23 серпня.  

♦ У зв'язку з військовими маневрами ряд колгоспів організували "Червоні 

валки" з хлібом, а рудники укладають угоди з червоноармійцями про 

соцзмагання. 

♦ Міськрада та Міжколгоспспілка оголосили конкурс на кращу якість і темпи 

молотьби. 

24 серпня.   
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♦ Розпочато ряд судових процесів проти "розкрадачів колгоспного добра". 

♦ Перевірка роботи торговельної мережі виявила ряд зловживань, встановлено 

факти розтринькування промкраму та механічного розподілу у деяких 

колгоспах. 

25 серпня.  

♦ Вкрай незадовільний стан у районі з підготовкою грунту (оранка) під осінній 

засів: лущіння виконано на 25 %, трактори працюють 2-3 години на добу 

замість 18 годин, насіння не підготовлене. 

♦ Міськрадою прийнято рішення "Про підготовку та проведення посівної 

кампанії 1932 р.", в якому намічено низку заходів щодо покращення роботи та 

недопущення помилок весняної сівби. Введено персональну відповідальність за 

виконання плану. 

♦ Президія міськради відмічає катастрофічний стан лікувальної мережі в 

басейні. Заборгованість аптекоуправлінь тільки за ліки досягла 95 тис. крб., не 

виплачується зарплата персоналу тощо. На адресу Наркомату здоров'я  

направлено лист з викладенням стану та вимогою негайно перерахувати 

дотацію. 

♦ З метою покращення продуктового постачання басейну міськрада прийняла 

рішення про залучення до "зустрічної торгівлі" на базарах з колгоспами та 

радгоспами кооперції, держторгівлі та інших організацій.  

26 серпня.  

♦ Високі тарифи за перевозку зерна "б'ють по кишені колгоспи" і створюють 

труднощі з "господарчим укріпленням колгоспів". Прохання міськради  до 

Центру знизити платню. 

♦ Рішенням міськради створено комісію з розгляду скарг колгоспників про 

виключення з колгоспів. 

27 серпня.  

♦ Введено спеціальну посаду співробітника міськради з контролю за 

виконанням директив уряду та власних рішень . 

28 серпня.  

♦ Виділено 6 тис. крб. для додаткової відправки на село 100 уповноважених з 

хлібозаготівлі. 

♦ Прийнято рішення про відкриття крамниці Торгсину на вул. К.Маркса. 

30 серпня.  

♦ Деякі комсомольці села Широке відмовились від участі "в хлібозаготівлі серед 

одноосібників" (проведення трусів. — Укл.). 

♦ "Більшість комсомольських осередків в колгоспах бездіяльні", - такий 

висновок наведено в рішенні МПК. 

♦ РСІ перевірила апарат Райколгоспспілки. Виявлено 98 скарг, на які ніхто не 

відповів. 

♦ У колгоспі "Червоний хлібороб" Христофорівської сільради після засудження 

керівництва (17.08.) протягом 10 днів розікрали 600 пудів хліба. 

31 серпня.  

♦ У Кривому Розі відбулася сільськогосподарська конференція з питань осінньої 

сівби. Відмічено, що грунти підготовлені лише на 50 %, насіння не очищено. 

Протягом серпня  

♦ У серпні-вересні виїзною сесією облсуду проведено ряд процесів над 

"розкрадачами зерна". 7 чоловік засуджено до розстрілу з конфіскацією. Всього 

в районі розглянуто 110 справ (18 підсудних — куркулі, 64 — середняки, 35 — 

бідняки). 
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♦ Завдяки прийнятим рішучим заходам покращилось постачання колгоспів 

промтоварами, але часто товари не реалізовуються через недостатній попит. 

 

1 вересня.  

♦ У районі заплановано засіяти 55 тис. га озимини за 23 робочі дні. 

2 вересня.  

♦ Перевірка показала, що керівництво деяких колгоспів району рідко з'являється 

на полі, а просиджує у конторі або перебуває в роз'їздах. 

♦ Першими в районі почали сіяти озимину в колгоспі Зеленопольської сільради. 

3 вересня.  

♦ Деякі колгоспи ще не закінчили скирдування. 

5 вересня.  

♦ Постанова про обов'язкове закінчення плану хлібоздачі по одноосібному 

сектору до 1.10.1932 р. 

♦ План мобілізації коштів за 3-й кв. виконано на 51,1 % (робітнича кооперація - 

25,5 %, мисливська кооперація — 23,7 %, позика "4-й індустріальний" — 44,3 

%). На селі стан ще гірший (Петрівська с/р — 0,4 %, Шестернянська — 9,6 %, 

Покрівська — 11,8 %. Найкраща с/р району — Софіївська — виконала план на 

29,9 %). 

6 вересня.  

♦ Їдальні міста забезпечені на зиму овочами та картоплею на 20-70 %. Багато 

городини залишилось на полях. 

7 вересня.  

♦ На вересень знижено план хлібозаготівель, щоб у "більшій мірі 

переключитись на сівбу", яку ще не всюди розпочато. Але факт зниження плану 

до колгоспів не доводили, щоб не "розхолоджувати". 

8 вересня.  

♦ Зернорадгосп закінчив збирання врожаю. Міськпрофрада мобілізувала на 

молотьбу 200 робітників. 

9 вересня.  

♦ Оголошено "штурмовий місяць" збирання городини. 

♦ МК ЛКСМУ прийняв рішення "надіслати в кожне село уповноважених по 

хлібозаготівлі". 

10 вересня.  

♦ Розпочався суд над групою "спекулянтів-перекупщиків", що продавали на 

ринку зерно та хліб. 

♦ Створено районну комісію з 8-ми чол. для завершення землевпорядкування 

колгоспів району. 

♦ По району засіяно озимини тільки 260 га, вилущено стерні під засіви - 38 %, 

проведено сортообмін — 18 %, заготовлено насінневого фонду 40,7 %. Президія 

міськради наказала негайно розпочати сівбу і перекинути на це 85-90 % 

тракторного парку і не менше 70 % кінського тягла. Намічено ряд інших заходів 

адміністративного порядку. 

11 вересня.  

♦ Внаслідок голодних бунтів жінок "під впливом ворожих сил" Обком КП(б)У 

прийняв спеціальну постанову "Про роботу серед жінок". 

13 вересня.  

♦ Введено в дію підзаконний акт про застосування розстрілу в справах  відносно 

організацій і груп, що проводять "руйнування колгоспного господарства". Для 
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бідняків та середняків при пом'якшуючих обставинах — 10 років позбавлення 

волі; для куркулів, що просочилися в колгоспи, — розстріл "без послаблення". 

14 вересня.  

♦ Введено в дію таємне розпорядження Наркомату УСРР "Про соціально-

класовий підхід при винесенні вироків за постановою від 7.08.1932 р. (в зв'язку з 

великою кількістю розстріляних середняків і бідняків. — Укл.). 

♦ Почалась мобілізація комуністів району на "допомогу колгоспам в здачі 

хлібозаготівель". 

15 вересня.  

♦ В колгоспі "Хлібороб" відкрито дитячий санаторій для дітей відповідальних 

робітників міськради. 

20 вересня.  

♦ Визначено недостачу картоплі для громадського харчування на Криворіжжі - 

18 тис. т. У той час, як на полях гнила городина, "Торговоч" фактично нічого не 

заготовив за планом.  

22 вересня.  

♦ Районний зліт робітників громадського харчування з питань покращення 

якості страв та обслуговування. 

♦ Отримано секретну Інструкцію Верховного Суду та ОДПУ УСРР "Про 

механізм застосування репресій за постановою ЦВК та РНК Союзу РСР від 

7.08.1932 р. (Про поширення смертної кари). 

♦ Оргмасовий відділ ЦК КП(б)У направив до правління Укрколгоспцентру 

доповідну записку "Про причини виходу селян з колгоспів України" з 

розробкою низки заходів щодо припинення виходів (репресії. — Укл.). 

23 вересня.  

♦ Останній термін сівби перенесено з 23 на 29 вересня. 

♦ Розпочалася підготовка до зльоту передових колгоспів області та організація 

районом  "червоних валок" з хлібом на честь пуску Дніпрогесу. 

25 вересня.  

♦ Рішенням міськпарткому голову комуни ім. Дзержинського Тернового та 

секретаря парторганізації знято з посад "за правоопортуністичну практику". 

26 вересня.  

♦ Міськпрофрада оголосила мобілізацію 80 слюсарів та токарів для ремонту 

тракторів у радгоспах та колгоспах. 

♦ Мобілізація комуністів для проведення хлібозаготівлі та осінньої посівної 

кампанії. 

27 вересня.  

♦ Голова колгоспу "Воля" (с. Шестерня) засуджений як шкідник. 

♦ План виконання хлібозаготівель у районі виконано на 39,8%. 

28 вересня.  

♦ З'ясувалося, що крім районної прокуратури інші організації на "листи 

трудящих" не реагують.  

29 вересня.  

♦ У районі засіяно озимих: у колгоспах — 19657 га (44,2 %); у радгоспах — 

1456 га (23 %).  

♦ Рішення ЦК КП(б)У про перекидку 90 % тракторів на сівбу — не виконано. 

Оголошено догани директорам радгоспів, головам колгоспів та сільрад. 

Розроблено оперативний план щоденного проведення сівби по кожній сільраді 

та ряд інших заходів. Остаточний термін закінчення робіт - 10 жовтня. 

30 вересня.  
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♦ Критика в пресі комсомольців та комуністів с. Шестерня за "безпринципність 

та бездіяльність, відлинювання від роботи" по виконанню плану хлібоздачі. 

♦ План здачі мірчука (відсоток зерна за користування млином) у районі 

виконано на 15 %. Прийнято рішення про облік всього перемеленого зерна в 

колгоспах. На винних в "утайці та розбазарюванні" мірчука передавати справи 

до прокуратури і розглядати позачергово. 

♦ Прийнято рішення про прикріплення коней одноосібників до колгоспів для 

використання на сівбі. Розрахунок за роботу тільки грішми (натуроплата 

категорично заборонена). 

♦ Виконано 40,5 % річного плану, а за вересень — 74,5 % хлібозаготівель; по 

одноосібницькому сектору річний план виконано на 24,8 %. Президія міськради 

розробила ряд заходів репресивного характеру, спрямованих на прискорення 

виконання плану. 

Протягом вересня  
♦ Факти знущання уповноважених з хлібозаготівлі над селянами за нездачу 

податку (замикання в льох, побиття, засування в грубу тощо). 

♦ План хлібозаготівлі в районі виконано на 76 %. Ряд сільрад зовсім припинили 

хлібозаготівлю (Новокурська, Свердловська, Сергіївська). Місцева влада 

збільшила план, розверстаний Облвиконкомом на 15 тис. ц, довівши його на 

жовтень до 150 тис. ц. 

♦ Віддано під суд бригадира та рільника колгоспу "Червоний Хлібороб" за 

"хижацьке розтринькування посівного фонду". 

♦ Тяжкий стан у Криворізькому районі в зв'язку з епідемією черевного тифу. 

Особливо загрозливе становище на Криворізьбуді через погане водопостачання, 

обмежені можливості госпіталізації хворих та непроведення нового щеплення 

на підприємствах (85,5 %). Вжито низку невідкладних заходів у будівництві 

"інфекційних бараків". 

♦ Констатується факт значного погіршення постачання міста хлібом, 

погіршення якості хліба, відсутності контролю за якістю борошна, з якого 

печеться хліб, чисельні факти розкрадання хліба при транспортуванні до 

крамниць. 

♦ Перевірка роботи депутатських груп на селі та у робітничих селищах 

показала, що вони практично не працюють. Доручено оргвідділу міськради 

направити на місця своїх інструкторів для "оживлення роботи". 

♦ Розпочато агіткампанію на селі з приводу виконання плану 

самооподаткування в 1932 р. Установка — зібрати до 20 вересня 50 % планових 

сум. 

♦ Темпи хлібоздачі в районі почали знижуватись (22-44 ц в день, проти 59-67 ц в 

серпні). Введено індивідуальну відповідальність всіх посадових осіб за 

виконання плану контрактації хліба. 

 

1 жовтня.  

♦ Зернорадгосп засіяв тільки 16% планових земель (2 тис. га). З 75 тракторів 

працює тільки 38. 

♦ За браком коней на посівну почали виводити в поле корів. 

♦ Розпочався місячник по виконанню директив у справі охорони коней. 

♦ План м'ясозаготівлі за 3 кв. у районі виконано на 99,7 % (одноосібники — 

122,2 %; свинотваринні ферми — 67,8 %). 

♦ Прийнято рішення про створення спеціальних їдалень для вчителів міста, 

видачу 3000 крб. на придбання приміщення та його обладнання. 
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♦ Інститут Профосвіти просить виділити з місцевого бюджету 5 тис. крб. на 

харчування студентів. (Відмовлено). 

♦ У басейні встановлено нові норми постачання для робітників. По 2-му списку: 

від 500 до 700 гр на працюючого в день та по 3-му списку — від 300 до 500 гр 

хліба. 

2 жовтня.  

♦ Створено районну земельну комісію для розгляду скарг колгоспників з питань 

землевпорядкування під головуванням Пантелеймонова. 

3 жовтня.  

♦ У рішенні обкому КП(б)У "О ходе хлебозаготовли" вказується про "почти 

полное прекращение борьбы за хлеб в подавляющем большинстве районов". 

Визначено черговий "останній" термін здачі хліба: 5.11.1932 р. 

♦ Постанова РНК УСРР "Про дозвіл підвищення розміру самообкладання в 

приміських селах колишніх окружних центрів УСРР", згідно якої дозволялось 

підвищувати податок на одноосібників на 200%, а для куркульських 

господарств — до 225 % від розміру сільгоспподатку на 1932 р. 

6 жовтня.  

♦ В одному з найбільших радгоспів району "Скотар" 3703 голів тварин не мають 

приміщення. 

♦ В сільському господарстві району почали вводити планову сівозміну. 

9 жовтня.  

♦ У багатьох школах району вчителям несвоєчасно виплачують зарплату; 

погане постачання, в школах відсутні гарячі сніданки, в деяких — не закінчено 

ремонт. 

♦ Під головуванням Ковальчука утворено міську податкову комісію, яка 

включає представників сільрад та колгоспів. 

10 жовтня.  

♦ Розпочалася підготовка до 1-го міжрайонного радгоспно-колгоспного ярмарку 

(тривалість 5 днів). 

♦ Розпочато мобілізацію коней і людей на городні роботи. 

♦ План сінозаготівель у районі виконано на 35,2 %. Прийнято низку заходів 

репресивного характеру для виконання плану до 1 листопада 1932 р. 

♦ Міськрада констатує, що в збиранні та заготівлі овочів у районі склався 

важкий стан, "дякуючи нереалізації попередніх постанов міськради і 

безвідповідальному ставленню з боку заготівельних організацій". 

11 жовтня.  

♦ Борги за насінневу позику в районі стягнуті на 55,3 %. 

12 жовтня.  

♦ Сталін "посилив" ЦК КП(б)У шляхом призначення М.Хатаєвича, колишнього 

секретаря Середньоволзького обкому, другим секретарем ЦК. 

♦ У районі затверджено план на 1933 р. заготівлі насіння соняшника (2550 т) та 

сої (85 т).   

13 жовтня.  

♦ На Криворіжжі закінчили сіяти озимину. 

15 жовтня.  

♦ Розпочався міжколгоспний ярмарок. 

♦ Відкрилась районна сільськогосподарська виставка "День врожаю та 

колективізації". 

♦ Нарада агрофахівців підвела підсумки осінньої засівкампанії. 

19 жовтня.  
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♦ В 26-ти сільрадах району відсутні фонди забезпечення вчителів. 

♦ Відмічається тенденція зростання спекуляції продуктами та товарами з боку 

державних, кооперативних організацій та приватних осіб. 

20 жовтня.  

♦ На 1-му міжрайонному ярмарку продано продуктів на суму 850 тис. крб. На 

ярмарок прибули 1742 підводи з сільгосппродуктами. 

21 жовтня.  

♦ План зяблювання виконано на 4%.  

♦ Зернорадгосп засіяв озимини 60% від плану; хлібоздача — 30%. За 3 роки 50% 

тракторів вийшло з ладу. 

22 жовтня.  

♦ У тваринницьких радгоспах розпочалася кампанія самозакріплення 

робітників. Через погані умови праці та харчування багато працівників 

покинуло будівництво, план якого виконано на 70%. 

♦ З метою "посилення хлібозаготівель" ПБ ЦК ВКП(б) прийняло рішення про 

відрядження на Україну на 2 декади "повноважних комісій" під керівництвом 

В.Молотова.  

23 жовтня.  

♦ У постанові МПК констатується, що заготівлі "продовжують залишатися на 

катастрофічно низькому рівні". 

♦ Міськрада прийняла оперативну постанову про розгортання загальної 

боротьби з гусінню озимої совки. 

25 жовтня.  

♦ Місячний план хлібозаготівлі виконано на 22%, річний — на 39%. Знижено 

план поставок хліба. У Дніпропетровську обл. для організації заготівель 

прибули М.Скрипник та В.Чубарь. 

27 жовтня.  

♦ МПК оголосив, що зяблювання знаходиться під загрозою зриву. 

28 жовтня.  

♦ Для збирання врожаю на колгоспно-радгоспні городи направлено робітничі 

бригади.  

29 жовтня.  

♦ Прийнято рішення про постачання сільських учителів продуктами, згідно 

якому це завдання розподілено по колгоспах. 

30 жовтня.  

♦ На засіданні ПБ ЦК КП(б)У прийнято постанову, в якій констатується факт 

повного провалу хлібозаготівель та йдеться про "демобілізаційні настрої у 

більшості парторганізацій і керівництва партійних і радянських кадрів". 

♦ Президією міськради прийнято оперативну постанову відносно щоденних 

зведень про зяблеву оранку в колгоспах. 

31 жовтня.  

♦ Розгортаючи свою продовольчу базу, Криворізьбуд завершив створення 

сільськогосподарського цеху.  

♦ На Криворіжжі почала працювати надзвичайна комісія з хлібозаготівлі 

(комісія В.Молотова). Наслідком її діяльності було насильницьке вилучення з 

сіл району майже всього товарного зерна. 

 

1 листопада.  

♦ На засіданні РНК УСРР прийнято рішення про зниження плану 

хлібозаготівель на Україні до розміру 282 млн. пуд. 
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♦ ЦК КП(б)У прийняв постанову "Про покращення матеріально-побутових умов 

керівних робітників районів". Норми постачання — вдвічі більші, ніж для 

робітників 1-ї категорії. Для номенклатури створюються закриті розподільники, 

підвищено зарплату курівним працівникам. 

3 листопада.  

♦ Обком КП(б)У наказав Криворізькому МПК у 3-добовий термін підібрати 

кандидатуру нового секретаря парткому в Зернорадгоспі. 

4 листопада.  

♦ Місцева влада заборонила заготівлю овочів у організаціях, які не виконали 

план держзамовлення. 

5 листопада.  

♦ Пройшли дощі, внаслідок чого знизились темпи хлібозаготівлі. 

♦ ЦК КП(б)У в своїй постанові відзначив, що Дніпропетровська область є 

"найбільш неблагополучною у відношенні хлібоздачі". 

♦ ЦК КП(б)У прийнято постанову про "забезпечення рішучої допомоги 

хлібозаготівлям з боку органів юстиції". У кожній області створюється 

додатково 5-10 роз'їзних судів з широким "розгортанням масової роботи 

навкруги цих процесів". 

♦ Постанова президії міськради про невиконання Новоселівською сільрадою  

плану здачі овочів. Суворі покарання керівників всіх рівнів для прикладу іншим 

сільрадам району. 

8 листопада.  

♦ Колгоспи і радгоспи почали вивозити посівний фонд у рахунок 

хлібозаготівель. 

9 листопада.  

♦ Підлеглими установами на місцях отримано директиву Наркомюсту УСРР про 

посилення репресій проти селян за невиконання хлібозаготівель в умовах 

голоду (на слідство відводиться 3 дні, судочинство — 5 днів). 

♦ План зяблевої оранки по району виконано на 17.1 % (радгоспи) і на 29,3 %  

(колгоспи). 

♦ Листопад оголошено "ударним по зяблевій оранці". 

♦ Завершила роботу Тимчасова особлива комісія з проведення земельної 

реєстрації. 

10 листопада.  

♦ Телеграма з Харкова в обком КП(б)У: "В отношении районов, не 

выполнивших план хлебосдачи, приостановить ввоз товаров, а имеющиеся на 

складах — изъять". 

♦ План силосування по району виконано на 43,8% (план 19351 пуд.). 

♦ Фінансовий план 4 кв. в районі виконано на 38,5 %, з ощадкас забрано 60479 

крб., кредити використано на 41 %. 

♦ Міськрада затвердила спеціальний протокол про надання щоденної інформації 

про хід хлібозаготівель. 

♦ У районі закінчився термін посадки лісосмуг. Ряд колгоспів та МТС не 

виконали планів. Вжито заходи до виконання. 

♦ Району спущено 15-ти міс. план по м'ясу (з жовтня 1932 р. по грудень 1933 р.) 

- 4488 ц. План 4 кв. виконано на 22 % (одноосібники — 8 %, колгоспні двори 

без ферм — 5,4 %). 

11 листопада.  

♦ Міськрада прийняла рішення про застосування фінансових репресій до 

сільських та селищних рад, які не виконують плану реалізації позики. 
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♦ Знижено план хлібозаготівель для одноосібників. 

♦ Прийнято рішення про перевибори правлінь колгоспів до 10.02.1933 р. 

♦ Постанова та інструкція РНК УСРР про застосування репресивних заходів 

(суд, висилка) для одноосібників, які не виконують план хлібоздачі. По 

відношенню до куркулів - заходи застосовуються негайно. 

♦ Засідання секретаріату Дніпропетровського обкому КП(б)У з питання роботи 

серед колгоспниць з метою залучення найбільш активних до роботи в 

керівництві колгоспами. 

♦ За телеграмою В.Косіора припинено відпуск товарів колгоспам та радгоспам 

району, які не виконали план хлібоздачі. 

♦ На спеціальному засіданні президії міськпрофради з виконання плану 

реалізації позики наводилися факти про самовільне рішення Райспоживспілки 

не відпускати товари колгоспам, які не виконали плану хлібозаготівель. 

12 листопада.  

♦ З намічених планом 1932 р. про створення 35 молочнотоварних ферм з 

поголів'ям 6560 корів фактично створено 28 ферм з 3382 гол.; з 18 

свинотоварних ферм з поголів'ям  в 3600 шт. створено 19 з 1964 шт. 

13 листопада.  

♦ Створено комісію з 5 чол. по організації овочевого господарства в районі. 

14 листопада.  

♦ Криворіжжя знято з централізованого постачання картоплею. Області, 

виділені для заготівель (Київська, Вінницька, Чернігівська) відмовились 

видавати наряди. 

15 листопада.  

♦ План заготівлі та переробки городини трестом "Громхарч" виконано у різних 

категоріях  від 61 % до 58 %; Соробкоп — 35,7 %, Міськробкоп — 24,5 %, ЗРК 

Кривбуду — 27,6 %. 

♦ Недостача пального призвела до зупинки Софієгейківської, Ларинської та 

Іванівської МТС.  

♦ Оголошено постанову ЦВК і РНК СРСР про звільнення за прогул без 

поважних причин. 

♦ З метою покращення матеріального стану голів сільрад останніх розподілено 

на 3 категорії в залежності від розміру господарства. Встановлено оклади 175, 

150 і 125 крб. відповідно. 

♦ Постанова президії міськради "Про форсування заготівлі продовольчих 

культур". 

♦ Затверджено проект оперативної постанови міськради по плану заготівлі 

олійних культур. 

♦ Оголошено штурмовий декадник мобілізації коштів. 

♦ Розпочато організацію бригад з "ліквідації недоїмок місцевому бюджету". 

♦ На середину листопада план заготівлі сировини для "другорядного" експорту 

(в основному хутра та шкіри) виконано у різних заготівельних організаціях від 

9,7 % до 3,2 %. 

16 листопада.  

♦ У більшості колгоспів району зірвано термін зяблевої оранки - відставання від 

20 до 58 %. 

17 листопада.  

♦ Перевірка показала, що більшість спеціалізованих тваринницьких господарств 

не підготовлені до зими. Особливо вузьке місце - водопостачання. 
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♦ Першою людиною, що постраждала на підставі Постанови РНК від 11.11.1932 

р. про застосування репресій щодо одноосібників, які не виконали плану 

хлібоздачі, став громадянин з Олександрівської сільради Павло Кондратенко, 

справу на якого передано до суду. 

♦ На хлібозаготівельну кампанію (посилку уповноважених на села) міськрадою 

виділено 15 тис. крб. 

18 листопада.  

♦ Надійшла директива "Про заходи посилення хлібозаготівель", якою 

передбачалися більш суворі репресії до відповідальних та посадових осіб. Ряд 

заходів аналогічного характеру по відношенню до колгоспів. 

♦ Постанова ЦК КП(б)У "Про мобілізацію робітників-комуністів на 

хлібозаготівлю до 1.01.1933 р." 

♦ Заборонено видавати натураванси в усіх колгоспах, що не виконали план, від 

них вимагають повернення "незаконно розданого хліба". 

♦ ЦК КП(б)У ухвалив постанову "Про роботу з колгоспним активом", особливе 

завдання якого полягає у "боротьбі з куркулями і об'єднанні всієї бідняцько-

середняцької маси селянства в справі проведення заходів партії і радянської 

влади на селі". Від місцевого населення вимагалося "забезпечення підтримки і 

схвалення репресивних заходів проти куркулів, злісних саботажників 

хлібозаготівель з числа керівників колгоспів, проти розкрадачів державного 

хліба, проти переродженців і комуністів, які розклались і яких партія виганяє з 

своїх лав". Ця постанова ініціювала початок діяльності в районі Надзвичайної 

комісії з хлібозаготівлі, головною метою якої було виконання плану за будь-яку 

ціну. 

♦ Утворено штаб з перевірки установ і організацій на готовність до боротьби з 

висипним тифом. 

19 листопада.  

♦ З 9 по 19 листопада в районі засуджено ГПУ 34 чол., з них: за антирадянську 

агітацію — 5 чол., саботажників, прихованих опортуністів — 2 чол., за 

крадіжку, розбазарювання, приховування — 4 чол.????? 

♦ Вперше застосовані репресії до групи громадян (на підставі рішення РНК від 

11.11.1932 р.), які проживали на території Веселотернівської сілради: А.Тац, З. 

Стаднік, А.Філімоненко, П.Бень, А.Сіренко, Гр.Чалий. 

20 листопада.  

♦ Відбулась нарада керівників Дніпропетровської області та ГПУ. 

♦ Розроблено ряд заходів щодо посилення репресій відносно районів, які не 

виконали план хлібоздачі, зокрема: здійснюється негайна перевірка керівництва 

відсталих колгоспів, радгоспів, МТС, агрономів, колишніх членів ВКП(б), 

виявлення "куркулів", що повернулись. Розпочато щодобову перевірку здачі 

хліба колгоспами. 

♦ Обком КП(б)У прийняв постанову "Про заходи по підсиленню 

хлібозаготівель", де планується мобілізація до 22 листопада робітників-

комуністів на село, виділення спеціальних уповноважених з "найбільш 

витриманих та перевірених комуністів" для організації виконання плану та інші 

репресивні заходи (створення спецбригад з активістів для трусів хліба. — Укл.). 

♦ За вказівкою обкому КП(б)У, ГПУ приступило до виконання в Криворізькому 

районі намічених заходів щодо "виявлення організуючого ядра, зв'язку між 

рахівничим апаратом колгоспів і МТС та особами, саботуючими 

хлібозаготівлю". Перевірка колишніх членів ВКП(б) та "виявлення куркулів, що 

повернулися, для їх наступного із'ятія". 
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♦ Прийнято постанову РНК УСРР "Про заходи для посилення хлібозаготівель", 

де передбачається застосування "натуральних штрафів", які мали стягатися за 

рахунок худоби колгоспів і  колгоспників з санкції облвиконкому. 

♦ Постанова РНК УСРР про завершення виконання плану хлібозаготівлі до 

1.01.1933 р. та утворення насінневого фонду до 15.01.1933 р. 

♦ Заборона витрат всіх натуральних фондів. 

♦ За "згодування" людям 1285 кг м'яса забитих чумних свиней (радгосп 

"Гірник") справу передано слідчим органам для притягнення винних до 

відповідальності. 

♦ За "абсолютну бездіяльність у виконанні планів хлібозаготівель" знято з 

роботи голову Широківської сільради Нежигая. Справу передано до суду. 

♦ Прийнято рішення про організацію сільськогосподарського виробництва при 

міськраді для забезпечення продуктами харчування співробітників та їх сімей. 

З 20 по 30 листопада.  

♦Кампанія повернення колгоспам боргів різними організаціями. 

21 листопада.  

♦ Визначено "останній" термін здачі хліба - 25.12.1932 р. 

♦ Постачання робітників МТС визнано як "цілковито ненормальне". Ухвалено 

рішення про збільшення норм видачі хліба на грудень. 

♦ Вийшла постанова РНК УСРР "Про одноразовий податок на одноосібні 

господарства". 

22 листопада.  

♦ Міськрада дала директиву колгоспам про необідність мобілізації відповідних 

фондів за рахунок батьків учнів для організації сніданків у школах. 

23 листопада.  

♦ У районі створюються трійки та "інститути контролерів" при молотарках. 

Колгоспний актив піднято на виявлення зерна, схованого в коморах, 

розкраденого, схованого в полові та соломі. Крім того, активістів націлено на 

"рішучий злом" контрреволюційного куркульського опору хлібозаготівлі 

всередені колгоспів. 

24 листопада.  

♦ "Червоний гірник" опублікував постанову РНК УСРР "про штрафи за 

невиконання хлібоздачі одноосібними господарствами". Постанова дозволяла  

облвиконкомам подвоювати розмір штрафу. 

♦ При Криворізькому РПК "проведено совещание, на котором выделена группа 

отстающих колхозов для взыскания штрафов задолженности". 

♦ У районі не обмолочено 1500 га хліба. 

♦ У ході перевірки обліку в колгоспі ім. Ворошилова виявилено велику кількість 

"позаприбуткового" зерна (більше 50%), вказано на низьку якість збирання 

врожаю, внаслідок чого в полі залишилась велика кількість зерна, інші 

зловживання. Винні притягнуті до кримінальної відповідальності. 

♦ Керівники 75 колгоспів (16%) заявили на нараді, що вони не виконають і 

зменшеного плану хлібозаготівлі. В ряді колгоспів виявлено "невиробничий 

хліб". 

25 листопада.  

♦ У ході перевірки колгоспів району виявлено факти "неоприходуваного хліба" 

або зменшення його фактичних обсягів. (Спроба створити резервний фонд у 

зв'язку з наближенням голоду. — Укл.). 
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♦ Селянство відкрито заявляє про нереальність зниженого плану. Факти зриву 

молотьби, переобмолоту соломи, перевіювання полови, небажання збирати 

"переотримані" хлібні аванси, посилення апатії серед керівників колгоспів. 

♦ Районною прокуратурою отримано термінову телеграму з розпорядженням 

Наркомюсту УСРР прокурорам щодо застосування репресивних заходів при 

проведенні хлібозаготівель. 

26 листопада.  

♦ "Червоний Гірник" опублікував наказ наркома юстиції і генерального 

прокурора республіки, в якому зазначалось, що "репресія становить один з 

могутніх засобів подолання класового опору хлібозаготівлям". Дозволяється  

застосовувати нещадну кару до куркулів і всіх класових ворогів, які зривають 

або гальмують успішну боротьбу за хліб". 

27 листопада.  

♦ Розширена нарада всіх голів профспілкових організацій району з питань 

підвищення ролі профспілки у хлібозаготівлях. 

♦ Обком КП(б)У прийняв постанову, в якій парткерівництво району 

попереджувалось про "відсутність з їх боку контролю і необхідного тиску в 

виконанні радгоспами плану хлібоздачі і, що у відношенні до них будуть 

прийняті суворі заходи, як по партійній, так і по державній лінії". 

♦ Постанова Президії міськради "Про порядок введення одноразового податку 

на одноосібні господарства в 1932 р.". 

28 листопада.  

♦ У 45-ти колгоспах району почався повторний переобмолот соломи. В 

результаті з 1 га намолочено до 6 пудів хліба (артіль ім. Калініна). 

♦ У районі важкий стан із заготівлею картоплі для робітників, держзамовлення 

на яку прирівняли до хлібозаготівель. Практично заготовлено тільки половину 

від реальної потреби. Через безгосподарність багато картоплі згнило в 

сховищах. 

♦ Найбільший у районі тваринницький радгосп "Скотар" не має необхідної  

кількості кормів на зиму. 

♦ Президії Христофорівської, Терноватської, Терноватокутської, 

Шестернянської, Михайлівської, Олександрівської, Глеюватської, 

Новоукраїнської та Широківської сільрад прийняли рішення про застосування 

різного роду репресій (від штрафів до висилки) по відношенню до 

одноосібників, які не виконали плану хлібоздачі. Постраждали десятки людей. 

29 листопада.  

♦ Виїзна комісія МКК РСІ перевірила роботу комуни "Зоря соціалізму", де були 

виявлені великі зловживання та розпродавання з боку голови і членів правління. 

♦ У с. Широке розпочався суд виїзної обласної сесії над керівниками сільради за 

"розбазарювання хліба" (6 чол). 

30 листопада.  

♦ Прийнято рішення про початок слухання Облсудом справи Макашенка — 

заст. голови сільради с. Широкого та інших управлінців по обвинуваченню у 

"зриві хлібозаготівель". 

♦ Притягнуто до відповідальності керівництво та членів колгоспу ім. 

Ворошилова (9 чол.) за "зрив хлібоздачі та утайку зерна". Двох чоловік 

засудженно до розстрілу, інших — до 5-10 років ув'язнення. 

Протягом листопада  
♦ КК РСІ розпочали (за участю профспілок) перевірку виконання рішення 

вересневого ленуму ЦК КП(б)У "Про прирівняння рудної промисловості за 
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нормами постачання до вугільної промисловості і наскільки покращилось 

постачання робітників". 

♦ Повідомлення, що в грудні видавати хліб МТМ не буде можливості. 

♦ Районне керівництво ставить питання про відміну підвищеного плану здачі 

соняшника в зв'язку з "напруженим положенням". 

♦ Керівництво "Скототресту" попереджено про відповідальність у випадку 

несвоєчасної здачі хлібозаготівель. 

♦ З телеграми облвиконкому: "У колгоспах, що не виконали план здачі хліба, 

зарахувати зерно з присадибних ділянок у рахунок натурвидачі за трудоднями, 

інше — забрати".  

♦ Проведення перевірки "кадрів рахівників, комірників, бухгалтерів, завгоспів 

та вагових". 

♦ Колгоспи, що не виконали план хлібоздачі, почали заносити на "чорну дошку" 

з припиненням завозу товарів і забороною вивезення сільгосппродукції.  

♦ Розпочато "чистку" колгоспів від "антирадянських елементів". 

♦ Деякі комуністи відмовляються виїздити на роботу до села, боячись 

труднощів або з інших причин. 

♦ Масове захворювання на так званий "безбілковий відтік, авітаміноз та інш., 

що супроводжувалось високою смертністю". 

♦ Дитбудинки в Кривому Розі переповнені втричі. 

♦ План хлібозаготівель виконано на 36%. 

♦ Засуджено голову артілі "Вільний Борець" (Авдотієвська сільрада) та 

комірника  (5 і 4 роки позбавлення волі). 

♦ Засуджено на 10 років трьох бригадирів-середняків за крадіжку зерна. 

♦ У зведеннях про внутрішній партійний стан відзначається "зростання 

відкритого саботажу і зради інтересів партії з боку ряду комуністів". 

♦ У районі частина уповноважених МПК "стала на шлях суцільних обшуків і 

трусів схованого хліба". 

♦ Виключено з партії голову комуни ім. Дзержинського Тернового за 

"правоопортуністичну критику". Голова к-пу ім. Енгельса Кірюшкін відданий 

до суду за саботаж хлібозаготівель. 

♦ В інформації Укрколгоспцентру до ЦК КП(б)У наведено факти 

адміністрування в управлінні колгоспами та їх внутрішньому розпорядку в 

Криворізькому районі. 

♦ Дії уповноваженого МПК по Новоселівській сільраді, який організував "повну 

перевірку шляхом обшуку хлібних запасів одноосібників", оцінено як "лівацька 

практика". 

♦ Випадки небажання виїздити на село та дезертирство мобілізованих 

уповноважених. 

♦ З місцевого бюджету, згідно розпорядження НКФ СРСР про економію, знято 

375 тис. крб. 

♦ Перевірка міськради показала, що в місті не виконуються постанови ЦК 

ВКП(б) від 5.09.1931 р. та від 25.08.1932 р. про забезпечення учнів шкіл 

гарячими сніданками, які продаються за високими цінами. Дана вказівка про 

зниження ціни обідів до 15 коп. (вона також не буде виконана. — Укл.). 

♦ Великі черги за хлібом на рудниках ім. Артема та ім. К. Лібкнехта. Винних у 

зриві постачання вирішено притягнути до судової відповідальності. 

 

1 грудня.  
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♦ У висновку Наркомюсту УСРР щодо поширення безпритульності та епідемій 

на Україні на грунті голоду згадується й Криворіжжя. 

♦ На 1 грудня фінансовий план у районі виконано на 57,6 %. 

♦ Затверджено протокол засідання РНК УСРР "Про необхідність скорочення 

постачання хлібом населення на грудень 1932 р. (зменшення за списками 2 і 3, 

зняття з постачання кустарів, зменшення фонду громадського харчування на 15 

% тощо). 

♦ Розпочався суд над керівництвом Широківської сільради "за зрив 

хлібозаготівлі та захист куркулів". Колишній секретар сільради Максименко, 

заступник голови сільради Муравський, стайняр Литвиненко засуджені до 

смертної кари. Інших позбавлено волі на термін від 2,5 до 5 років (всього - 8 

чоловік). 

♦ Опублікована постанова РНК УСРР "Про заборону торгівлі картоплею в 

районах, які не виконують зобо'язань і перевірку наявних фондів картоплі в 

колгоспах". 

♦ Скорочення на 93 т фонду відпуску муки на грудень для рудників та всіх 

інших категорій працюючих. 

♦ У районі визначений план заготовки на грудень 1932 р.: сорго — 114 т, 

олійних культур — 1341 т, пшениці — 6973 т, жита — 1465 т, всього зернових - 

14966 т  (колгоспних); 2172 т (одноосібних). 

♦ На розгляд обласної сесії суду передано справи керівників та посадових осіб 

колгоспів "Надія" (Широківська с/р), "Дружність" (Шестерянська с/р), "Шлях 

комуни" і "Червона армія" (Петрівська с/р), звинувачених у "саботажі 

хлібозаготівель та розбазарюванні зерна". 

2 грудня.  

♦ Міськрада прийняла рішення про організаційно-господарський стан колгоспів 

Лозуватської сільради, в якому вимагається розпочати чистку і скорочення 

управляючого апарату, мобілізацію активістів на виконання планів 

хлібозаготівлі (труси). Протягом 2-х днів наказано перевірити якість обмолоту 

та організувати переобмолот соломи, полови, "озадків", взяти на облік всі 

скирти соломи. 

♦ Міськрада прийняла рішення про збільшення випічки хліба та покращення 

його якості, організацію "нещадної" боротьби з крадіжками хліба на х/заводах, 

посилення обліку і контролю за рухом готової продукції. 

♦ Розпочато боротьбу з "мертвими душами" в системі постачання. 

♦ Нарада в Дніпропетровську, де заслухано доповідь начальника Криворізької 

Міжрайгрупи Гозліга, який повідомив про "засміченість чуждим елементом з 

голів артілей, рахівників, бухгалтерів і комірників". Відзначив "посилення 

тиску на уповноважених плану хлібоздачі." Результати арештів.???? 

♦ Надійшла телеграма В.Косіора про "зрадників в колгоспному будівництві, які 

повинні не тільки виключатись з партії, а й зразу ж арештовуватись і висилатись 

на північ". 

♦ Введені нові централізовані норми постачання робітників: а) робітникам 1-го 

основного списка — замість 600 гр — 400 гр; утриманцям — замість 300 гр — 

200 гр; б) робітникам 2-го списка: замість 400 гр — 300 гр; утриманцям — 

замість 300 гр — 200 гр; в) робітникам 3-го списка: замість 300 гр —  200 гр; 

утриманцям - замість 200 гр — 100 гр; г) службовцям 3-го списка: замість 300 гр 

— 200 гр, утриманцям — замість 200 гр — 100 гр. 

♦ Обком КП(б)У визнав роботу райкому щодо "правильного та економного 

споживання хліба" незадовільною. Перевитрати по тресту "Руда" склали 34 т, по 
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Міськробкоопу — 31 т (жовтень). Керівництво рудників зобов'язали 

персонально контролювати витрати хліба. 

3 грудня.  

♦ Оголошено контрольні цифри посіву ярових у районі: всього 68100 га, в т.ч. 

ярої пшениці 8200, ячменя 19700, вівса 5000, проса 2700, кукурудзи 6100, 

соняшника 4000, сорго 500, гороху 100, квасолі 200, люцерни 500, силосу 2500, 

картоплі 3500, городини 4200, бахчі 2600. 

♦ Постанова КП/б/У і Президії Обл. КК за участю членів ПБ ЦК КП(б)У 

В.Чубаря і М.Скрипника. Криворізький район згадано, як "недопустимо 

бездіяльний у справі виконання хлібоздачі". План за листопад район виконав на 

34,9%. Керівництво району критикується за "недопустиму бездіяльність в справі 

виконання директив партії та уряду". 

♦ РНК УСРР ухвалено постанову "Про заборону торгівлі м'ясом та худобою"  

під приводом "припинення спекуляції м'ясом, надання рішучої відсічі 

куркульським елементам - заборонити торгівлю м'ясом в Криворізькому 

районі". Постанова створила додатковий тиск на село й селянство, ще більше 

посилюючи кризу та голод. 

4 грудня.  

♦ Прийнято рішення про негайне закриття всіх млинів, що не ввійшли до 

списку, затвердженого облвиконкомом. Наказується "негайно приймати самі 

рішучі заходи впливу по відношенню до колгоспів, які своєчасно не повертають 

насінневу позику". 

♦ Розпочалася перевірка "ефективності репресивних заходів" у колгоспах. Дана 

директива щодо "застосування репресивних заходів і в подальшому при 

старанному виявленні всіх умов". 

5 грудня.  

♦ Одноосібникам вручили "нарахування" по одноразовому збору. З 

"куркульських" господарств наказано стягнути податок за 1-2 доби. 

♦ У районі Миколокозельської МТС не змолочено 1600 га. Виявлене значне 

перебільшення посівних фондів. 

♦ Низький показник здачі хліба з присадибних ділянок. 

6 грудня.  

♦ Міськрада видала спеціальну директиву про форсування заготівель картоплі. 

♦ Розпочався "фінансовий рейд преси", основним завданням якого є перевірка  

виконання фінплану з квартплати та сільськогосподарського кредиту Сільбанку. 

Сільради не виконують план внесення відповідних коштів. 

♦ Спеціальне засідання обкому КП(б)У за участю М.Скрипника і В.Затонського 

з приводу перевірки роботи Криворізького Зернорадгоспу. Різка критика 

директора Зубенка та парторганізації за зрив плану хлібоздачі. Створена комісія 

з чистки. 

♦ Бюро обкому КП(б)У направило в район свого представника Соколова для 

"перевірки роботи і допомоги в хлібоздачі". 

♦ Постанова РНК УСРР і ЦК КП(б)У "Про занесення на "чорну дошку" сіл, які 

злісно саботують хлібозаготівлі". Вимагаючи не тільки припинити доставку 

товарів, а й вивезти з магазинів усі наявні, вище керівництво наказує 

заборонити кооперативну й колгоспну торгівлю, будь-яке кредитування, 

провести негайне стягнення кредитних і інших фінансових зобов'язань, 

очистити від ворожих елементів державні і кооперативні установи, колгоспи, 

виявити контрреволюційні елементи й організаторів зриву хлібозаготівлі. 
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Вказані села фактично опинилися в блокаді й мали стати наочним прикладом 

для інших. 

♦ Оголошено, що збір кукурудзи в районі знаходиться в загрозливому стані. 

7 грудня.  

♦ Постанова президії міськради "Про складання умов з колгоспами, що 

виконали план хлібозаготівель, на продаж державі лишків зерна". 

♦ Постанова президії міськради про надання приміщення "Банку Фінансування 

Соціалістичного Хліборобства". 

♦ Міськрада виділила 10 тис. крб. на посилку "активістів" до сіл для 

"прискорення хлібозаготівель". 

♦ Надійшла директива "Про прискорення виконання збору буряка і добитися 

обов'язкової його здачі, включаючи урожай з присадибних ділянок". 

♦ Прийнята спеціальна постанова "Про Криворізький Зернорадгосп" - розпочато 

перевірку кадрів і роботи парторганізації з хлібозаготівлі. 

8 грудня.  

♦ Знято голову Шестерянської сільради Сахна за "опортуністичне ставлення до 

хлібозаготівель і потурання куркульському елементу". Справу передано до суду. 

♦ У протоколі засідання секретаріату ВУЦВКу про незадовільний стан 

хлібозаготівель на Україні з урожаю 1932 р. згадується Криворізький район. 

♦ Криворізьбуду передається безпосередньо ЗРК з метою покращення харчового 

і промислового постачання робітників-ударників і відсіювання тих, хто не має 

права на постачання. 

9 грудня.  

♦ Рішення обкому КП(б)У "Про поліпшення матеріально-побутових умов 

районних і керівних працівників". 

♦ Отримано директиву ЦК КП(б)У "Про витрачання зернових культур", згідно 

якої "за перевитрати хліба проти затвердженого плану винних в цьому 

притягати до суворої партійної та кримінальної відповідальності". 

10 грудня.  

♦ Розпочалася підготовка до конференції з робітничого постачання. 

♦ Стан Криворізького району в листі секретаря Обкому КП(б)У оцінюється як 

"растерянность… опортунисты, левацкие загибщики бросились вправо, а 

правые опортунисты - влево, отдельные части коммунистов взялись за саботаж, 

примиренчество, двурушничество". 

♦  До 10 грудня район повинен був здати 390693 пудів хліба. На 1 грудня план 

було виконано на 35,2 %. 

♦ Заборонено торгівлю м'ясом і посилено відповідальність за "спекуляцію 

м'ясом". 

♦ Оголошено про проведення протягом 1933 р. чистки партії і припинення 

вступу до лав партії. 

♦ Трест "Руда" подав клопотання до Чернігівського Облоргбюро про відведення 

3,5 тис. га землі для створення радгоспу з метою покращення продовольчого 

постачання робітників. Біля Кривого Рогу придатних вільних земель немає. 

11 грудня.  

♦ Прийнято рішення "Про проведення перевиборів правлінь колгоспів до 

10.02.1933 р." з метою "забезпечити підбір класово-витриманих керівників, що 

виявили себе особливо в питаннях заготівлі хліба". 

12 грудня.  

♦ Відзначається "совершенно недостаточное участие комсомола  в 

хлебозаготовле". 
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♦ Оголошено про скорочення фонду гарантованих централізованих поставок в 

області: з 16397 т до 11 297 т муки. В першу чергу для забезпечення осіб 

особливого і 1-го списку, закритих установ, Наркомздраву та Наркомосвіти, 

закордонних фахівців. Доручено розробити пропозиції про заміну м'ясних та 

рослинних продуктів "їх рівними сурогатами". 

13 грудня.  

♦ МКК прийняв рішення "Про зривачів, саботажників та дезертирів колгоспного 

фронту", згідно якого ряд голів та членів правління сільрад "вирішено судити 

показовим судом, як ворогів народу. Ряд комуністів, що не виїхали на село 

уповноваженими по хлібозаготівлі — виключити з партії". 

14 грудня.  

♦ Перевірка справи обліку в колгоспі "Вперед до комунізму" (с. Петрівка) 

виявила велику кількість зерна, схованого в полові та соломі, сотні центнерів 

"незаконно роздані, 550 ц — розкрадено". Прийнято рішення про повторний 

обмолот та перевіювання. 

♦ Встановлено останній термін здачі хліба під особисту відповідальність 

керівників: до кінця січня 1933 р. Всіх виключених  з колгоспів "за саботаж 

хлібоздачі" — виселити на північ нарівні з куркулями. 

15 грудня.  

♦  На спеціальній нараді в області за участю М.Скрипника і В.Затонського 

відзначалося, що за період з 10 по 15 грудня допущено зниження здачі хліба в 

районі на 174 тонни.  

♦ ЦК КП(б)У прийняв постанову "Про виключення з колгоспів  селян. що мають 

в індивідуальному користуванні коней". 

♦ У Широківській МТС в наявності 355 тракторів; у Ленінській — 540; у 

Софієгейківській — 470. 

16 грудня.  

♦ Колектив колгоспу "Реконструкція" звернувся з листом до тих колгоспів 

району, які  виконали план хлібозаготівель, допомогти в хлібоздачі відстаючим. 

♦ Правління Веселотернівської сільради віддано до суду за зрив планової 

хлібоздачі. Розпочалась чистка парторганізації за "опортунізм генеральній 

лінії". 

♦ Відбувся суд над керівництвом колгоспу "Червоний степ" Миколаївської 

сільради за зрив плану хлібозаготівель та перевищення норм авансування 

хлібом. 

17 грудня.  

♦ Партійне керівництво Шестерянської, Недайводської, Михайлівської, 

Новопокровської та інших сільрад звинувачено в шкідництві та потуранні 

"куркулям", в зриві хлібозаготівель. 

♦ Перший зліт передових колгоспів Криворіжжя, які закінчили хлібозаготівлю. 

♦ Обласне бюро КП(б)У прийняло рішення "Про посилення натурштрафів 

м'ясом, картоплею та грішми за невиконання хлібоздачі". 

18 грудня.  

♦ Розпочалась широка кампанія за "повернення незаконно розданого зерна 

колгоспам". 

♦ Повідомлення газети "Комуніст" про намагання колгоспів зберегти зерно для 

харчування при обмолоті урожаю 1932 р. 

19 грудня.  

♦ Прийнято рішення про перенесення "єдиного колгоспного дня" на 24.12.1932 

р. 
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♦ Серед одноосібників району виконання здачі хліба становить 34 %. 

♦ На спецнараді більшість директорів радгоспів заявила про нереальність планів 

хлібоздачі. 

20 грудня.  

♦ Селяни ховають хліб, боючись реквізицій. 

♦ Відмічається поганий стан догляду коней у колгоспах.  

♦ ЦК КП(б)У запропонував утримуватись від публікацій в місцевій пресі 

приговорів про винесення вищої міри покарання в справах "розкрадання та 

саботажу хлібозаготівель". 

21 грудня.  

♦ У передовій статті "Червоного Гірника", присвяченій хлібозаготівлі в районі, в 

заголовок внесено заклик відноситись до одноосібників, що не виконали план, 

як до ворогів народу. 

♦ Голова колгоспу "Зоря комунізму" Коваленко та уповноважений міськради 

Тітков звинувачені в опортунізмі, політичній короткозорості та визнані 

"куркульськими агентами". 

♦ Відбулася нарада партактиву з хлібозаготівель у Криворізькому районі, де 

були присутні 200 голів колгоспів. З великою промовою виступив секретар 

обкому Соколов. Була прийнята резолюція, де запевняли ЦК "що очистять свої 

лави від ворогів з партійними квитками, розтрощать куркульських і 

контрреволюційних саботажників". 

♦ Техсекретар партосередку колгоспу "Червоний Гірник" Широківської 

сільради Мельник видавав довідки куркулям про їх бідняцьке походження. Інші 

комуністи також виступили проти хлібозаготівель. 

♦ Розпочалась кампанія під лозунгом: "Геть куркуля з колгоспної стайні!". 

♦ Керівники Сергіївської та Миколаївської сільрад звинувачені в "зрадництві 

партії" та виключені з ВКП(б). 

23 грудня.  

♦ МК комсомолу виключив зі своїх лав ряд уповноважених по хлібозаготівлі, 

які "злякавшись труднощів боротьби за хліб, не виправдали довір'я партії та 

комсомолу" (7 чоловік). 

♦ На село почали виїздити "ударні робкорівські бригади" для допомоги в трусах 

хліба та "висвітлювання боротьби за хліб у пресі. 

♦ МПК розпочав додаткову мобілізацію уповноважених з хлібозаготівлі. 

♦ 9 колгоспів району занесено на "чорну дошку" області як злісних 

саботажників хлібозаготівель. 

♦ Облвиконком встановив для Криворізького району останній термін здачі хліба 

26.12.1932 р. За невиконання голови сільрад будуть віддані під суд. Головам 

правлінь та колгоспів рішення доведено під розписку. 

♦ Телеграма Дніпропетровського обкому КП(б)У про вивіз під план 

хлібозаготівель усіх наявних і резервних фондів зерна: "в 5-денний термін 

вивезти все, крім посівних фондів". 

♦ Рішенням обкому КП(б)У Криворізький район виділений як найбільш 

відстаючий. Вирішено "застосувати до району самі рішучі засоби нажиму з тим, 

щоб в короткий термін зламати куркульський саботаж". Направлена спеціальна 

трійка з необмеженими повноваженнями (вивезення всіх фондів, включаючи 

посівні, організація спеціальних судових процесів з вироками тощо). Прийнято 

рішення "про перегляд керівницького складу знизу до верху". 

♦ Встановлено остаточний термін здачі хліба — 26.01.33 р. 
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♦ У селі Широкому невідомими особами зроблено підпал приміщення суду 4-ї 

дільниці. Згоріли всі розглянуті і нерозглянуті справи.  

♦ Обласне бюро КП(б)У прийняло постанову "Про посилення репресій відносно 

колгоспів, що не виконали планів здачі хліба" (занести на "чорну дошку", 

грошовий борг розверстати на кожен двір і стягнути негайно, в 5-денний термін 

вивезти всі наявні фонди (крім посівних), які за згодою обкому виявити в 7-

денний термін. Виявити всі сховані в колгоспах фонди та вивезти після цього 

терміну. При виявленні схованого хліба притягати до судової відповідальності 

голів та всіх посадових осіб, винних в хованні". 

24 грудня.  

♦ Лист колгоспників артілі "Новий шлях" Чубарської сільради до ВУЦВК про 

"надпланові хлібозаготівлі за рахунок вилучення хліба, заробленого на 

трудодні". 

25 грудня.  

♦ З 330 тракторів, що працювали на ланах Криворізького району, 70 % вийшло з 

ладу і потребують капітального ремонту. 

♦ На Миколокозельській МТС за 2 місяці замість 55 тракторів відремонтовано 

лише 5. 

♦ План хлібоздачі в районі виконано на 65,7 %. 

26 грудня.  

♦ Триває кампанія "повернення державі незаконно розданого хліба". 

♦ Керівництво Авдотієвської сільради звинувачено в "опортунізмі і потуранні 

куркулям". 

♦ На сторінках рудничних багатотиражок почали друкувати портрети 

робітників-контрактантів, які не виконали план хлібоздачі та були вигнані з 

виробництва, а також робітників, які переховували у себе "куркульський хліб". 

♦ Важкий стан із заготівлею картоплі в Зернорадгоспі, частина якої згнила в 

сховищах. 

♦ Окремі колгоспи району почали продаж державі "зверхпланових лишків, але 

їх обмаль". 

27 грудня.  

♦ На підставі телеграми облвиконкому Міськрада прийняла рішення про 

негайний вивіз насінневих та всіх інших фондів колгоспів у рахунок виконання 

плану хлібоздачі. 

♦ Бюро обкому КП(б)У прийняло рішення "Про хлібозаготівлі в Геніченському, 

Криворізькому, Магдалинівському і Апостолівському районах, де Криворізький 

названо як найбільш відстаючий в області. Виділена спец. трійка з широкими 

повноваженнями щодо репресій. Почався "перегляд керівників району". 

♦ Виїзна сесія облсуду провела засідання в колгоспі ім. Ворошилова 

Недайводської сільради, де судили правління "за саботаж хлібозаготівлі". 2 чол. 

засуджено до розстрілу, 6 чол. — від 5 до 10 років ув'язнення з висилкою. 

♦ Правління колгоспу "Криворізьбуд" звинувачене в "саботажі хлібоздачі". 

♦ До колгоспів, що не виконали хлібоздачі і занесених на "чорну дошку", 

припинено завезення товарів і розпочато вивіз з крамниць наявних, дотерміново 

стягається план м'ясозаготівлі. 

♦ Правління колгоспу "Червона Армія" Веселотернівської сільради засуджено 

на терміни від 5 до 10 років за зрив хлібозаготівлі. 

Правління колгоспу "Червоний лан" засуджено за саботаж. 

28 грудня.  
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♦ Знято і засіджено голову колгоспу "Реконструкція" Добіна, як "перерожденця і 

зрадника". 

♦ Замінено керівництво колгоспу "Світовий велетень". 

♦ На село направлені студенти старших курсів, що здали сесію, для " допомоги в 

хлібоздачі". 

29 грудня.  

♦ Отримано телеграму: "О вывозе запасов зерна, включая семенной фонд, из 

колхозов, которые не выполнили план хлебозаготовок". 

♦ Колгоспи Петриківської сільради відмовились повернути "незаконно розданий 

хліб". 

♦ З колгоспів вивозиться засівне зерно в рахунок хлібоздачі. 

♦ На порядок денний ставиться питання про "щоденне підсилення тиску на 

нездатчиків хліба" — тобто трусів і конфіскацій. 

♦ Правління Карлолібкнехтовського ЗРК у складі Приходька, Шовкопляса і 

Злобинця за "розбазарювання хліба" виключено з партії, справи передано до 

суду. 

♦ Відмінено Постанову ЦК КП(б)У від 18.11.1932 "Про невивіз насінневих 

фондів". Всі колгоспи, що не виконали план, вивозять всі наявні фонди. 

♦ Прийнято постанову обкому КП(б)У "Про термін остаточного виконання 

плану". Для Криворізького району встановлено термін 26.01.1933 р. За 

виконання особисту відповідальність перед судом несуть голови правлінь 

колгоспів, за одноосібників - голови сільрад. 

30 грудня.  

♦ Кампанія боротьби з таємними помолами борошна. 

♦ У листі обкому КП(б)У секретарю МПК Кривого Рогу Фуксу повідомляється 

"о необходимости применения дополнительных репрессий к колхозам, не 

справившимся с планом хлебозаготовок. О желательном проведении публичных 

покаяний перед государством колхозников за укрывательство и обращение к 

остальным с призывом  сдать весь хлеб государству". 

♦ Колгоспники "14-річчя Жовтня" та "Успіх" Інгулецької сільради відмовились 

повернути хліб. 

♦ Заарештовано члена правління колгоспу "Зелене Поле" Лозуватської сільради 

Вербицького як "розтратника та розкрадача хліба". 

♦ Голову колгоспу "Жовтень" віддано під суд за опір хлібозаготівлі. 

♦ Керівництво колгоспу "Червоний маяк" звинувачується в саботажі хлібоздачі. 

31 грудня.  

♦ Постанова Дніпропетровського обкому КП(б)У "Про хлібозаготівлю в 

окремих районах", де сказано: "вважати за необхідність вияснити роль 

колишнього керівництва Криворізького району, одного з 4-х районів, 

виділеного в особливо відстаючі". Намічено ряд заходів показового покарання 

та виселення 25-30 сімей і 20-25 одноосібників на Північ як злісних 

саботажників, відібрати 50-55 злісних комуністів-саботажників для висилки на 

Північ з опублікуванням відповідної інформації в газеті, прискорити 

проходження справ у судах, особливо "найбільш крупних і характерних справ" 

на особисту відповідальність секретаря РПК. 

♦ Змінено керівництво Криворізького району (Постанова Дніпропетровського 

обкому КП(б)У від 31.12.1932 р.). 

♦ Виключено з партії директора Широківської МТС Коваченка і віддано справу 

до суду. 
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♦ Колгоспи, що виконали хлібозаготівлю, відправляють у відстаючі "буксирні 

бригади" для допомоги в трусах. 

♦ Ремонт тракторів на Ленінській МТС практично зупинився через відсутність 

запчастин. 

♦ Оголошено про введення єдиної паспортної системи і про обов'язкову 

прописку. 

♦ Оголошено похід "за здорового колгоспного коня". 

Протягом грудня  

♦ На підставі телеграми Облвиконкому введено спеціальний облік вивезення з 

колгоспних фондів посівматеріалу з щоденною інформацією в область. 

♦ Штрафи на одноосібників, що не виконали хлібоздачі коливаються від 0,3 тис. 

до 4,5 тис. крб., крім того багатьом доводять додатковий 15-місячний план 

м'ясоздачі (43 кг), позбавляють права на користування землею, включаючи 

садибну. Деяких висилають за межі області або притягують до судової 

відповідальності. 

♦ Міськрада прийняла рішення про стягнення протягом 3-х днів штрафів за 

невиконання планів хлібоздачі. 

♦ Колгоспи, що не здали буряк, позбавлені скидки по хлібоздачі. 

♦ Розпочалась масова відправка  засуджених за хлібосаботаж на Північ. 

♦ Ряд посадових осіб виключено з партії за опір вивозу хліба. 

Протягом 1932 р.  

♦ За 1 кв. 1932 р. трест "Громхарч" відпустив 11600 тис. блюд; 2 кв.— 12211 

тис.; 3 кв. — 8987 тис. Якість їжі погіршилась. Так, в 1 кв. кількість м'ясних 

блюд складала 8,6 %; у 2 кв. — 3,0 %; у 3 кв. — 2,4 %. Калорійність страв (обід) 

400-500 калорій, що явно недостатньо. Забезпечення овочами на зиму в 

загрозливому стані (картоплі 0,9 %, овочів 33 %). Ціни на їжу безпідставно 

завищуються з метою отримання високих прибутків. Продуктовий набір не 

виконується. Великі черги при отриманні їжі. 

♦ Смертність по Кривому Рогу в 1932 р. склала 15,6 чол. на 1 тис. населення (в 

1931 р. — 11,5). Природний приріст 10,2 і 18,9 відповідно. 

♦ Динаміка захворювань на інфекційні хвороби (на 10 тис. населення, 

1931/1932): черевний тиф — 234/634; сипний тиф 4706/8256; малярія — 

14776/30797. 

♦ У районі 40 % лікарських посад вакантні, бо відпущені ліміти по охороні 

здоров'я "надто обмежені". Необхідність додаткового асигнування в розмірі 1 

млн. крб. 

♦ План хлібоздачі по району 55406 т, з них пшениці — 18 тис., жита — 100030 

т. Колгоспних — 41917 т, одноосібних — 3489 т.  

♦ В колгоспі "Червона Україна" внаслідок поганого догляду за літо-осінь 

загинуло 27 коней. 

♦ Завдання року з видобутку 11 млн. тонн руди виконано на 72,1 %. 

     

1933 рік 

1 січня.  

♦ Почали ліквідовувати систему ЗРК "Криворізьбуду". 

♦ Міськрада прийняла постанову "Про загальний ветогляд коней у районі в 

зв'язку з епідемією" (відсутність кормів). У разі невиконання посадові особи 

мають бути притягнені до кримінальної відповідальності. 
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♦ У справі причетності до "Української військової організації" притягнуто до 

суду професора Криворізького педінституту В.Ю.Гаєвського та інших 

інтелігентів району. Вирок — 6 років концтаборів. 

♦ Порівняно з 1.01.1932 р. рівень механізації скреперними лебідками зріс на 53 

%, пневматичними молотками — на 40 %, компресорами — на 16 %, 

вагончикіами для руди — на 15 %. Додатково введені 2 повністю механізовані 

шахти на 2,86 млн. т руди. На рудниках працює 156 інженерів: в апараті тресту 

— 32, в апараті рудоуправлінь і підсобних підприємств — 89, в апараті шахт — 

27, з них 6 — завідуючі дільницями. З 297 техніків завідуючими дільницями 

працює лише 13 чоловік. 

2 січня.  

♦ Розглянуто справу правління артілі "Червона Армія". Засуджено 4 чол. 

терміном від 5 до 10 років за "агітацію проти виконання плану та зрив 

хлібозаготівель". 

♦ Із спецзведення ГПУ "Про боротьбу органів юстиції за хліб". За період з 10 по 

15 січня в районі засуджено 11 чол., з 16 по 20 січня — 10 чол., з 21 по 25 січня 

— 6 чол. З усіх засуджених 20 % позбавлені волі на 2-3 роки, 49 % — на 3-5 

років, 31 % — на 5-10 років. Всього позбавлено волі94 %, притягнуто до 

примусової праці — 6 %. 

3 січня.  

♦ Виїзна сесія Облсуду розпочала справу "про зловживання в колгоспі ім. 

К.Лібкнехта". Завгоспа Гофмана засуджено до розстрілу за крадіжку 4-х мішків 

зерна. 

♦ Виїзна сесія облсуду розпочала справу групи селян с. Терни (керівники артілі 

та колгоспники) за саботаж хлібозаготівель (розпродаж хліба та допомога 

селянам). "Куркуль" Голуб засудений до розстрілу за "систематичне крадіння 

хліба з ланів". 

5 січня.  

♦ В районі діє 5 комісій виїзної сесії облсуду. 

♦ Ухвалено РНК УСРР і ЦК КП(б)У постанову "Про виключення з партії і 

відданя під суд за злочинний зрив завдань партії і уряду в справі заготівлі 

хліба". Уповноважених з хлібозаготівлі та директорів радгоспів попереджено, 

що "у випадку невиконання ними річного плану хлібоздачі до них будуть 

застосовуватись надзвичайні заходи партійного і державного впливу". 

♦ Згідно постанови НКЗ УСРР колгоспам району заборонено використовувати 

солому, полову і сіно на інші потреби крім годівлі продуктивної худоби та їх 

роздачу колгоспникам. До 20 січня наказано відновити фонди грубих кормів. 

— 5 - 6 січня відбувся 1-й зліт робітниць і колгоспниць Криворіжжя. Основне 

завдання: "спрямувати активність робітниць і колгоспниць на ще посиленішу 

боротьбу за здійснення політично-господарчих завдань, проти куркуля та його 

агентури". 

♦ До 20 січня оголошено "похід за здорового колгоспного коня". 

6 січня.  

♦ У заяві колгоспника М.П.Бичка до дніпропетровського прокурора говориться, 

що сільрада видає 4 крб. в день, а буханка хліба коштує 10 крб. 

7 січня.  

♦ З деяких національних сіл виїздять євреї та представники інших 

національностей, мотивуючи це відсутністю хліба і вивозом посівних 

матеріалів. В окремих селах виїзди мають масовий характер.  

8 січня.  
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♦ Засуджені робітники радгоспу "Латівський" (3 чол.) за "куркульсько-

розкладницьку роботу". Бригадир Коган засуджений до розстрілу. 

♦ Правління колгоспу "Третій вирішальний" (Олександрівської с/р) 

звинувачується в "саботажі хлібозаготівель, потуранні куркулям та опорі в 

поверненні незаконнорозданого хліба колгоспникам". 

♦ Президія  Криворізької міськради прийняла рішення "Про занесення на "чорну 

дошку" колгоспів "Перше Травня" і "Третій вирішальний" з примусовим 

стягненням боргу і штрафу - 15-місячного плану м'ясозаготівель понад план". 

9 січня.  

♦ МПК прийняв рішення "Про проведення 11 січня єдиного районного партдня 

по питанням хлібоздачі". 

♦ Президія міськради затвердила план заготівлі молока в районі на 20 % вищий 

минулорічного. 

10 січня.  

♦ Затверджено ліквідком МКС під головуванням Журавського. 

♦ Обов'язкова постанова міськради "Про обладнання у всіх населених пунктах 

району скотомогильників з метою припинення пошесті тварин" (дохнуть з 

голоду. — Укл.). Винних у невиконанні притягують до кримінальної 

відповідальності. 

♦ Уповноваженним з хлібозаготівель заборонено без дозволу МПК залишати 

села. 

♦ Втечі з сіл стають поширеним явищем, яке розцінюється як результат 

контреволюційної агітації. 

11 січня.  

♦ Президія міськради прийняла постанову "Про передачу натурштрафів 

картоплею та м'ясом з колгоспів державним заготівельним організаціям". 

♦ Районна нарада з питань молокозаготівлі. 

♦ Правління колгоспів ім. Косіора (Запорізька с/р) та "Зелений лан" 

(Веселотернівська с/р) звинувачено "в саботажі хлібозаготівель, розкраданні 

державного хліба, потуранні куркулям". 

♦ Зривається програма ремонту тракторів. Основна причина - брак запчастин. 

♦ Колгосп ім. Чубаря (Широківська с/р) занесений "на чорну дошку" як злісний 

зривач хлібозаготівель. 

♦ У деяких колгоспах, згідно офіційних даних, до 20 % врожаю залишилось на 

полі. 

♦ Факти "неправильного обліку і розкрадання хліба" в колгоспах "Згода" 

(Михайлівська с/р) та "Труд" (Зеленопільська с/р). 

♦ Згідно постанови № 24 Колегії НКЗ УСРР від 7.01.1933 р. в усіх колгоспах 

району почали створювати фонди грубих кормів для коней та волів. Під сувору 

відповідальність керівництва наказано на одного робочого коня виділити 4 ц 

кормів, краще сіно й солому. 

12 січня.  

♦ З 338 тракторів, які потрібно відремонтувати до 1 березня, в районі 

відремонтовано близько 30. План на 1 січня — 67 тракторів. 

13 січня.  

♦ Влада рекомендує "ставити акценти на індивідуальне зестосування репресій 

до кожного саботажника і його внеску". 

♦ Почала працювати Криворізька філія Торгсину зі скупки дорогоцінних 

металів у голодуючого населення. 
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♦ Спільно з міськпрофрадою МПК прийняв Постанову "Про мобілізацію 

робітників до ремонтних бригад МТС Криворізького району". 

♦ Пленум МПФ з питань участі профспілок у хлібозаготівлі та підготовки до 

весняної кампанії. 

14 січня.  

♦ Незважаючи на репресивні заходи відносно колгоспів (15-місячного 

дотермінового стягнення плану м'ясозаготівлі та грошового штрафу до 15 тис. 

крб), план хлібоздачі не виконано. 

♦ Працівники Миколокозельської МТС звернулися з відкритим листом до 

робітників заводів "Пневматик" і "Червоний металист" з проханням допомогти у 

виготовленні запчастин до тракторів. 

♦ За зрив плану хлібозаготівель засуджено керівництво колгоспу ім. Сталіна 

(Недайводська с/р). Колишнього голову Нелупенка А.С. засуджено до розстрілу. 

15 січня.  

♦ При МТС почали створювати політвідділи з метою "політичного зміцнення 

МТС і радгоспів, підвищення політичної ролі впливу МТС на радгоспи та село". 

♦ Нове керівництво Широківської сільради звинувачено в "саботажі 

хлібозаготівель та захисті куркулів". 

16 січня.  

♦ Голова колгоспу ім. Жовтня (Олександрівська с/р) звинувачений "в злісному 

саботажі хлібозаготівель". 

17 січня.  

♦ Комуніст Дробот М. (с. Зелена Балка) відкрито виступив проти нереальності  

хлібозаготівель. 

♦ Голова колгоспу "Нова Зірка" (Недайводська с/р) Кияшко відмовився 

виконувати хлібозаготівлю. 

18 січня.  

♦ Весь персонал свиноферми колгоспу "Соцперебудова" (Новоукраїнська с/р) 

заарештовано й віддано під суд у звинуваченні в масовому отруєнні свиней (за 2 

години загинуло 32 свині). 

♦ В колгоспах почали створювати "бригади з найкращих ударників-

колгоспників" для повернення "незаконно розданого" хліба. 

19 січня.  

♦ Розпочалося слідство в справі керівництва робітничим постачанням 

"Криворізьбуду", яке звинувачене у "зриві робітничого постачання". 

♦ Рішенням міськради при міськвиконкомі створено "Єдине бюро" з видачі 

документів на отримання продуктів. Головне завдання - "боротьба з літунами, 

прогульниками, чистота контингенту, виявлення "мертвих душ". 

♦ Опубліковано постанову РНК СРСР і ЦКВКП(б) "Про обов'язкові поставки 

зерна державі колгоспами та одноосібниками", згідно якої колгоспи повинні 

здати від 2,7 до 3,1 ц/га, а одноосібники - на 5-10 % більше. За невиконання до 

1.10.1933 р. одноосібні господарства будуть притягнуті до судової 

відповідальності. 

20 січня.  

♦ Групу керівників звинувачено в шкідництві та в розвалі виробництва на одній 

з найбільших молочних ферм району (рудник ім. Дзержинського). Справу 

передано до суду. 

♦ МК КСМ прийняв рішення "Про збирання гостродефіцітних металів для 

ремонту тракторів (з 20 січня по 1 лютого). 



 130 

♦ Президія міськради прийняла рішення "Про репресії відносно керівництва 

колгоспів та установ, які не виконали плану "мобілізації коштів" (передача 

справ слідчим органам і зниження зарплатні. — Укл.). 

♦ З 20 січня по 20 лютого проголошено рейд з "виявлення класової боєздатності 

комсомольців, що працюють в кооперації". 

21 січня.  

♦ У місті відкрили пункти з купівлі зношеного одягу для його повторної 

переробки. 

♦ Робітники Ленінської МТС прийняли рішення про 10-годинний робочий день 

у період ремонту тракторів. 

22 січня.  

♦ Звинувачено в саботажі хлібоздачі керівництво колгоспу "Червоний Лан" 

(Новоселівська с/р) і "Країна Рад" (Софієгейківська с/р). 

♦ Розпочалась мобілізація членів партії в рахунок "400" на районну і низову 

роботу на селі. 

♦ У с. Лозуватка з метою пограбування вбито родину колгоспника-ударника 

Шкабського (6 чоловік).  

♦ Й.Сталін і В.Молотов розіслали директиву місцевим органам ДПУ "Про 

боротьбу з масовим виїздом населення з України", який, на думку керівництва,  

"організований ворогами Радянської влади". Наказано заарештовувати селян, 

що пробралися на Північ, і після "вилучення контреволюційних елементів" 

випроваджувати їх на місце проживання. 

23 січня.  

♦ У передовиці "Червоного Гірника" "На вирішальний етап хлібозаготівель" 

вміщено заклик: "нещадно розправлятися з тими, хто намагається саботувати 

боротьбу за хліб". 

♦ План з ремонту тракторів виконано на 10 %. 

24 січня.  

♦ Оголошено конкурс на кращий ремонт тракторного парку. 

♦ Москва звинуватила парторганізацію України у невиконанні плану 

хлібозаготівель. Постанова мала ряд організаційних рішень, зокрема, 

призначення другим секретарем ЦК КП(б)У П.Постишева, третім секретарем 

ЦК і першим секретарем Дніпропетровського обкому - М.Хатаєвича. Постанова 

ЦК ВКП(б)У, на підставі якої почалось фактичне знищення членів  ЦК КП(б)У, 

Українського радянського уряду та тотальний терор проти українських 

національних елементів у партії. 

25 січня.  

♦ Поширюється кампанія з "повернення державі незаконно розданого хліба". 

Більшість колгоспів відмовляється від здачі, мотивуючи це тим, що вони його 

вже з'їли. 

♦ На загальних зборах, що проводяться в колгоспах району, колгоспники 

вітають постанову ЦК та РНК "Про обов'язкове постачання хлібом". 

♦ Секретаріат МПК прийняв постанову "Про проведення 3-го лютого по всіх 

підприємствах зльотів з питань шефства підприємств над колгоспами". 

♦ Перебої з постачанням хліба міському населенню: хліб видають не о 9-й год. 

ранку, а  з 15-ї-16-ї год., або опівночі. 

♦ Бюро МПК прийняло рішення "Про мобілізацію на село найбільш стійких 

класово-витриманих товаришів". 

26 січня.  
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♦ Закінчився остаточний термін виконання річного плану хлібозаготівель, 

встановлений Дніпропетровським облвиконкомом та обкомом КП(б)У для 

Криворіжжя. 

♦ Почався перехід від контрактаційної системи до "твердих зобов'язань" щодо 

здачі (продажу) зерна державі за державними цінами. 

♦ Керівництво Миколокозельської МТС звинувачено в "безгосподарності і 

невмінні організувати роботу". 

♦ Почалось скорочення адміністративно-управлінського штату в колгоспах. 

27 січня.  

♦ Секретаря партосередку с. Олександродар Маренга за "бездіяльність та зрив 

хлібозаготівель" виключено з партії та віддано під суд. 

♦ Правління колгоспів "Світовий велетень" (Авдотієвська с/р) і "Згода" 

(Михайлівська с/р) звинувачено в зриві хлібозаготівель та в розвалі колгоспів. 

28 січня.   

♦ З 20-ти сільськогосподарських курсів, що з 1 січня повинні були розпочати 

роботу, 5 взагалі ще не починали, а інші працюють з перебоями та під загрозою 

зриву. 

29 січня.  

♦ Правління колгоспу "Нова Зірка" (Недайводська с/р) звинувачене в "злісному 

саботажі хлібозаготівель". 

♦ Факти виявлення в колгоспників схованого хліба розглядаються як 

куркульський саботаж. 

♦ Президія міськради прийняла рішення про проведення 4 лютого зльоту 

колгоспників та робітників радгоспів Криворіжжя з питань виконання 

хлібозаготівель та підготовки до сівби. 

30 січня.  

♦ Нарада комсомольців району з мобілізації на посівну роботу. 

♦ Керівництво Лозуватської МТС звинувачено в бездіяльності в справі 

хлібозаготівлі. 

♦ У результаті "безгосподарності та відсутності запчастин" зривається план 

ремонту тракторів у МТС. 

♦ Розроблено спеціальний план боротьби з бандитизмом і злочинністю, згідно 

якому створено спеціальні оперативні групи, які протягом 5 днів повинні 

очистити місто від "паразитуючих хуліганських елементів та безпризорних 

тощо". Мають бути проведені додаткові заходи "по викриттю бандитсько-

повстанського підпілля в районі". 

31 січня.  

♦ За самовільний виїзд з місця хлібозаготівель і "відкритий саботаж" 

виключений з комсомолу секретар комітету "Промкооперації", член бюро МК 

ЛКСМУ Мотков. 

Протягом січня  

♦ Ухвалено рішення ЦК ВКП(б) "про створення політвідділів при МТС". 

 

1 лютого.  

♦ Розпочались масові труси хліба в колгоспах. Заклик до "очищення колгоспів 

від куркулів". 

♦ Прийнято постанову облвиконкому "Про початок масової кампанії збору 

посівних фондів". Оголошено, що з боку держави насіннева допомога не 

передбачається. 
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♦ Розпочавсья місячник "чистки колгоспів та радгоспів від чужих, шкідницьких, 

класово ворожих елементів". 

♦ У радгоспі "Скотар" з 1.11.1932 р. по 1.02.1933 р. загинуло від недоїдання 120 

корів та 30 коней. 

2 лютого.  

♦ В інформаційному зведенні Наркомзему УСРР вказується на "вороже 

ставлення селян Криворізького району до колгоспного майна та до забезпечення 

зерном посівної кампанії 1933 р.". 

3 лютого.  

♦ План засипання насінневих фондів у районі виконано на 6,8 %. 

♦ Керівництво Новоукраїнської с/р звинувачується в опортунізмі. 

♦ Об'єднаний пленум МПК та МКК розглянув питання про "Підсумки пленуму 

обкому КП(б)У та завдання парторганізацій в справах весняної сівби". 

♦ Звинувачено в "саботажі хлібозаготівель" колгоспи "Воля" (Широківська с/р), 

"Перемога" (Божедарівська с/р), Олександрівська сільрада, уповноважений з 

хлібозаготівлі в Христофорівській сільраді Бондарець. 

4 лютого.  

♦ В.Косіор у своїй промові на нараді ЦК КП(б)У підтримав В.Постишева,  

назвавши тих комуністів, які заявляють про відсутність хліба, "куркульськими 

агентами", що користуються "куркульською арифметикою". 

♦ Відкрився районний зліт колгоспників і робітників радгоспів у клубі 

"Харчосмак". 

5 лютого.  

♦ Обласний Комітет КП(б)У виступив із зверненням до всіх комуністів та 

комсомольців про початок підготовки до сівби. 

♦ Опубліковано резолюцію об'єднаного пленуму Криворізького МПК і МКК, де 

роботу Криворізької партійної організації у виконанні плану хлібозаготівель 

оцінено як незадовільну.  

♦ В інформаційному зведенні Наркомзему УСРР вказується на незабезпеченість 

колгоспів району насінневим зерном в умовах голоду. 

6 лютого.  

♦  Розпочалася мобілізація комсомольців на постійну роботу на селі. 

♦ Секретар комсомольського осередку с.Зелена Балка Сердюк звинувачений "в 

захисті куркульських доньок - членів ЛКСМУ". 

♦ Секретар комсомольської організації с.Лозуватка Фурт організував КСМ-

бригаду з виявлення схованого хліба серед одноосібників. Знайдено 27 ям з 

зерном. Внаслідок цього план хлібозаготівель колгосп "Червоний переможець" 

виконав на 101 %. 

♦ Комсомольська організація с.Божедарівки звинувачується  "в благодушності 

до ворогів". 

8 лютого.  

♦ У районі розпочалась кампанія зі збору насінневого фонду (до 25 лютого). 

9 лютого.  

♦ Правління артілі "Згода" (Михайлівська с/р) звинувачено в "опорі 

хлібозаготівлі та розпроданні зерна". 

♦ Правління колгоспу "Шлях до комунізму" звинувачено в "саботажі 

хлібозаготівель". 

♦ Колгосп ім. Сталіна (Криворізька с/р) визнано найкращим у районі. 

♦ Оголошено про початок змагання за отримання мандату на обласний, 

всеукраїнський та всесоюзний з'їзд колгоспників. 
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10 лютого.  

♦ Бюро обкому КП(б)У надіслало в міськраду директиву про допомогу 

голодуючим за рахунок місцевих ресурсів. 

♦ На руднику ім. Дзержинського зафіксовано 19 випадків опухання робітників 

від голоду. На руднику ім. Чубаря  опухло 8 чоловік, в с. Широке — 7 

активістів. 

♦ Відбувся 7-й черговий пленум міськради з питань "підготовки до весняної 

сівби". 

♦ Розпочався рейд перевірок з виявлення класової боєздатності комсомольців, 

що працюють у кооперації. Створено 9 груп "легкої кінноти". 

♦ Надійшла директива з області "про необхідність знайти в середені району 

необхідну кількість хліба" для того, щоб нагодувати голодуючих колгоспників. 

З цією метою до пошуків схованого хліба планувалось залучити активістів, 

яким обіцяли віддати 10-15 % від знайденого. 

11 лютого.  

♦ Оголошено про кримінальну відповідальність голів сільрад за звільнення 

селян від податку по м'ясу. 

♦ Міськрада прийняла рішення  про обов'язкову госпіталізацію всіх хворих. 

13 лютого.  

♦ Затверджено постанову бюро обкому КП(б)У "Про видачу дітям колгоспників 

молока за вказівками і висновками лікарів". 

14 лютого.  

♦ Колгоспники колгоспу "Шлях соціалізму" (Лозуватська с/р) виступили зі 

зверненням до колгоспників району з вимогою "нещадної боротьби з куркулем, 

шкідниками, опортуністами". 

15 лютого.  

♦ Колгоспники, які не можуть здати зерно до насінневого фонду, виключаються 

з колгоспу, а майно конфісковується. 

♦ Згідно розпорядження бюро обкому, почали створювати загони для надання 

медико-санітарної допомоги голодуючому населенню. 

♦ На засіданні бюро Криворізького МПК прийнято рішення про створення при 

міськраді фонду з 2-х тонн хліба для надання допомоги колгоспникам, що 

захворіли на грунті "недоїдання" (допомога надаватиметься лише тим, що 

мають велику кількість трудоднів). 

16 лютого.  

♦ Членам бригад з виявлення схованого хліба в якості заохочення видається 15 

% знайденого зерна. 

♦ По району план збору зерна до насінневих фондів виконано на 10,6 % (план 

43253 ц). 

17 лютого.  

♦ Нарада з питань підготовки колгоспів рудного району до весняної засівної. 

18 лютого.  

♦ У листі секретаря Дніпропетровського обкому КП(б)У М.Хатаєвича 

секретареві ЦК КП(б)У В.Косіору повідомляється про переповнення в'язниць 

Кривого Рогу, де 6 чол. вмерло з голоду, а на 5-6 чол. у камерах припадає лише 

1 кв. м площі. Хатаєвич пропонує переглянути справи арештованих і звільнити 

селян, які "неправильно заарештовані". 

♦ Колгосп "Серп і Молот" (Олександрівська с/р) і артіль "Дружність" 

(Широківська с/р) план збору насінневих фондів виконали на 20 %. 

Колгоспників, що відмовляються давати своє зерно, висилають за межі України. 
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♦ План ремонту тракторів у районі виконано від 14 % (ЗРК) до 75 % 

(Лозуватська МТС). 

♦ У всіх колгоспах району організовані спеціальні "виробничі бригади" зі збору 

(виявлення) схованого хліба для насінневого фонду. 

♦ Створено районний штаб з медобслуговування весняної посівної кампанії. 

♦ Постанова обкому КП(б)У "Про створення дитячих ясел ударним порядком не 

пізніше 1.03.1933 р.". 

20 лютого.  

♦ Нарада керівників підприємств міста з питань забезпечення робітників 

продуктами. 

♦ Кампанія "За оздоровлення кінського тягла і піднесення відповідальності за 

коня, як за громадську власність". Прийнято рішення про кримінальну 

відповідальність за "хижацьке" відношення до коня. 

21 лютого.  

♦ На всіх підприємствах, у колгоспах і радгоспах почалась "проробка" відозви 1-

го Всесоюзного з'їзду колгоспників. Приймаються "зустрічні" більш високі 

плани. 

♦ Міський земвідділ оголосив себе самомобілізованим на весняну сівбу і виїхав 

у колгоспи  для організації збору зерна та підготовки до сівби. 

22 лютого.  

♦ По всіх колгоспах та радгоспах пройшли збори з "підтримкою лінії партії"  

про "сталу виробничу бригаду" і по підготовці до весняної сівби. 

♦ Всім одноосібникам та виключеним з колгоспів дають необроблені та 

покинуті землі й "твердий план засіву на весну". 

♦ Облвиконком рекомендує для обробки землі використовувати корів. 

♦ У переліку 29 районів області в захворюванні населення на грунті голоду 

Криворізький район знаходиться на 11 місці. 

23 лютого.  

♦ Розроблено заходи щодо надання допомоги (медичної) хворим на грунті 

голоду. 

♦ Постанова РНК СРСР і ЦК ВКП(б) "Про насінневу допомогу колгоспам і 

радгоспам України і Північного Кавказу". 

♦ На збори з обговорення відозви 1-го Всесоюзного з'їзду колгоспників 

залучають і дітей.  Школярі  "викривають куркульських агентів і саботажників". 

♦ Колишніх червоних партизан до 15-ї річниці РСЧА "об'єднали" в бригади для 

викриття схованого "куркульського" хліба. 

♦ Почались кадрові перестановки в зв'язку з невиконанням плану збору 

насінневих фондів та ремонту тракторів. 

24 лютого.  

♦ Вводиться в практику "індивідуальний підхід" до норм здачі зерна в 

насінневий фонд. Кожна бригада буде мати власну комору з зібраним насінням і 

нести за неї колективну відповідальність. 

25 лютого.  

♦ Криворізька міськрада прийняла постанову "Про знищення бур'янів в районі 

на всіх землях, незалежно від відомчої належності". Створено районну 

оперативну трійку. 

♦ Щоб зібрати насінневі фонди, в колгоспах почали створювати польові табори 

з переобмолоту соломи.  

♦ У колгоспах почали проводити навчання корів для їх використання під час 

весняної сівби. 
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26 лютого.  

♦ Районна нарада пропагандистів з питань партосвіти та весняної сівби. 

♦ Розширений пленум МК ЛКСМУ з питань організації весняної сівби. 

♦ Нарада робітників-ударників, що виїздять на село для проведення весняної 

посівкампанії. Нарада прийняла відозву до всіх колгоспників та робітників 

басейну. 

♦ Селяни с. Краснопілля подали скаргу до Президії ВУЦВКу про реквізиції 

продовольства в рахунок хлібозаготівлі. 

27 лютого.  

♦ План збору насінневих фондів для засіву район не виконав. Хвиля нових 

зборів у колгоспах з критикою помилок і зобов'язанням виправити ситуацію. 

♦ Керівництво Петриківської сільради зняло з роботи 2-х бригадирів і віддало їх 

під суд за "куркульську агітацію". 

♦ У доповідній записці секретаря обкому М.Хатаєвича про факти голоду 

звинувачується місцеве керівництво, яке відібрало незначні лишки хліба "у 

чесних колгоспників і трудящих одноосібників". 

♦ Криворізький район входить до групи, де стан не найгірший. Відзначається, 

що більшість захворювань та смертей спостерігається серед добре працюючих 

колгоспників (по 500-700 трудоднів). 

♦ Свідчення про початок захворювання на грунті голоду робітників групи 

Криворізьких промислових підприємств. Поширюються панічні настрої. 

28 лютого.  

♦ Згідно постанови УЕН Дніпропетровській області виділено 720200 пудів 

кормових відходів. 

♦ Знято з посади наркома освіти М.Скрипника — лідера національних 

комуністів і активного поборника "українізації". 

♦ У районі розпочалася боротьба зі "скрипнівщиною" (7 липня 1933 р. М.О. 

Скрипник покінчить життя самогубством. — Укл.). 

♦ Бюро обкому КП(б)У прийняло постанову "Про продовольчу допомогу 

колгоспам, радгоспам, МТС і МТМ",  де, зокрема, вказується, що в Кривому 

Розі велика кількість  дітей, покинутих батьками-колгоспниками. 

♦ Районні організації не надають реальної допомоги голодуючим колгоспникам 

і, боячись репресій, не інформують вищестоячі організації про важкий стан. 

Протягом лютого  

♦ Випадки поїдання м'яса дохлих коней, іншої падалі і забою коней, викрадених 

в колгоспах. 

♦ Виявлено факти спекуляції хлібом і симуляції голоду з метою отримання 

допомоги (паніка перед голодом), колгоспники зламують склади з хлібом. 

♦ Створено обласну комісію з питань допомоги голодуючим. 

♦ Секретарям РПК і головам РВК дана директива по попередженню 

розповсюдження голоду. 

♦ Райком, боячись репресій, не інформує своєчасно про масштаби лиха. 

♦ Відмічено зростання смертності в місті. 

♦ Заплановано організувати профілакторії для голодуючих — для більш 

виснажених і "найкращих колгоспників-активістів". 

♦ Створено фонд громадського харчування на період весняних робіт. 

♦ Проводиться робота з розвантаження ДОПРів, організації видачі гарячої їжі. 

♦ Заклади торгівлі та громадського харчування зобов'язані всі харчові сурогати 

продавати тільки після лабораторної перевірки на якість і наявність 

сертифікації. 
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1 березня.  

♦ Засідання міського посівкому з питань підготовки сівби. 

♦ Колгоспники колгоспу "Червоні Поди" написали відкритого листа, де 

вимагають покарати голову колгоспу ********** та завгоспа ***** як крадіїв 

зерна. 

♦ Колгоспників виключають  з колгоспів та знімають з довольства, виселяють з 

будинків за крадіжку кишені зерна. 

Перевірка показала, що сільськогосподарський цех "Криворізьбуду" до 

весняної сівби не готовий. Віддані до суду стайнярі, що з голоду крали 

комбікорми. 

2 березня.  

♦ Кущові наради з питань хлібозаготівлі. 

♦ Розпочалась видача насінневої допомоги (позики) колгоспам району від 

держави. 

♦ В колгоспах проходять збори бригад, де "очищують від куркульського 

елементу", виключають з колгоспів, штрафують, ставлять питання про 

виселення за межі України. 

♦ МК ЛКСМ прийняв рішення про проведення з 5 по 20 березня масового 

огляду бригад і пробний виїзд в поле в усіх колгоспах району. 

♦ Президія міськради прийняла рішення про направлення в колгоспи 

спеціальних "рахівничих бригад" для навчання обліковій справі. 

3 березня.  

♦ Перевірка стану організації бригад у колгоспах і їх підготовки до сівби в 

більшості випадків проведена формально. Назначено нову перевірку через 10 

днів. 

♦ Проведено єдиний день колгоспної молоді з вивчення відозви Всесоюзного 

з'їзду колгоспників-ударників. 

♦ МПР прийняла рішення "Про участь профспілкових організацій у весняній 

сівбі". 

4 лютого.  

♦ В колгоспі "Дружність" Шестерянської сільради замість 366 ц засівматеріалу 

зібрано всього 4 ц. Голова колгоспу заявив, що "більше взяти нема де". 

♦ Створено спеціальну комісію з перегляду справ комуністів і колгоспних 

активістів, "неправильно репресованих", за виключенням куркулів, що 

"пролізли до колгоспу, переродженців-комуністів, які проводили політичний 

саботаж". 

5 березня.  

♦ У зведенні "Про розміри голоду в Дніпропетровській області" в переліку 14-ти 

найбільш уражених районів Криворіжжя не значиться. 

6 березня.  

♦ Ленінська МТС відремонтувала 27 замість запланованих 39 тракторів, а 

Миколокозельська — 30, замість 96. Ремонт низької якості, трактори не 

випробовуються. Загроза зриву сівби. 

♦ На 6.03.1933 р. в офіційному огляді про уражені голодом села Криворізького 

району значиться 16 населених пунктів, де голодує 398 сімей, що нараховують 

1628 чоловік колгоспників та 136 сімей (538 чол.) одноосібників. З них у 

важкому стані 671 чол. (10 % з них незабаром помре. — Укл.). 

7 березня.  
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♦ Кампанія під гаслом: "Очистити колгоспні бригади від куркулів, ледарів та 

прогульників". 

8 березня. Отримано постанову ВУЦВКу про ліквідацію КНС. 

♦ Районний зліт ударниць-колгоспниць. 

♦ Семінар голів колгоспів з питань посівної кампанії. 

♦ Рейди-перевірки робсількорів виявили загрозливий стан кінського поголів'я в 

колгоспах. 

9 лютого.  

♦ Зі спецзведення ГПУ про факти голоду в Криворізькому районі: "За последнее 

время в Криворожском районе участились случаи заболеваний среди 

колхозников и единоличников на почве голода, а так же отмечаются случаи 

употребления в пищу павших лошадей". Особливо важкий стан спостерігається 

в колгоспах Лозуватської, Новокурської, Шестерянської, Веселотернівської, 

Широківської сільрад. 

10 березня.  

♦ На 10 березня в лікарнях зареєстровано на грунті голоду: цинга — 1 чол.; 

безбілкові набряки — 394 чол. (з них 17 дітей до 8 років, 10 колгоспників, 311 

робітників) — померло 12, вилікувалось — 75; виснаження — 80 чол. (з них 1 

колг., 54 робітн.) — померло 7, вилікувалось 11; різке малокров'я — 53 чол. (з 

них 7 дітей, 19 робітн.) — померло 2, видужало 2. 

♦ Районний зліт робсількорів з питань мобілізації та підготовки до сівби.  

♦ Бригада "Червоного Гірника" в результаті рейду на склади Сільгоспремснабу 

виявила, що тисячі гостродефіцітних запчастин лежать без руху. Вимоги 

віддати винних до суду. 

♦ Розпочався 5-денник перевідки готовності до сівби "механічного та живого 

тягла". 

З 10 по 20 березня.  

♦ У районі проходили пробні виїзди колгоспників в поле. 

11 лютого.  

♦ Розпочалась мобілізація комсомольців району на новобудови Далекого Сходу. 

Мобілізовано: 20 теслярів, 5 столярів, 15 будівельників, 2 пічники, 2 ковалі, 

(всього 56 чол). 

♦ Тракторний парк повністю відремонтовано лише в Лозуватській МТС. В 

інших МТС та господарствах — від 33 % до 71 %. 

♦ В колгоспі "Жовтень" (Олександрівська с/р) з 38 коней в задовільному стані 

лише 7. 

12 березня.  

♦ З інформації Дніпропетровського обкому партії в ЦК КП(б)У "Про тяжкий 

продовольчий стан": п.3. Відпустити для дітей харчування і покращити 

постачання робітників на Криворіжжі — кілька десятків тонн крупи, деяку 

кількість соняшникової олії і трохи цукру". М.Хатаєвич. 

♦ У деяких колгоспах району коней не годують протягом 5-ти діб. 

♦ Міськрада прийняла постанову про повторну перевірку (протягом 3-х діб)  

стану якості засівного матеріалу в районі. 

♦ Результати обслідування Зеленівської сільради: виснажених 380 чол., пухлих 

— 321 чол., всього — 701 чол. Серед індивідуального сектора: виснажених — 

95 чол., пухлих — 128 чол., всього — 223 чол. 

13 лютого.  

♦ В колгоспах повторний обмолот дає замість запланованих 1-2 ц щодня лише 

10-15 кг (голодні люди розтягують зерно по кишенях). 
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♦ Збір "незаконно розданого зерна" в колгоспах припинено через його повну 

відсутність. 

14 березня. 

У багатьох колгоспах зголоднілі люди виламують двері в коморах і крадуть 

засівматеріали. 

♦ В колгоспі "Ударник" (Новоукраїнська с/р) з 30 коней — жодного 

працездатного. 

♦ Бригади, які створено в багатьох колгоспах, не мають виробничих планів. 

♦ У "Червоному Гірнику" з'явилася стаття Л.Юхвіда, у якій засуджуються дії 

правління Інгулецької та Новоукраїнської сільрад відносно "необгрунтованих 

репресій проти колгоспників". 

15 березня.  

♦ Згідно доповідної записки парторганізації Катеринославської залізниці, на ст. 

Довгинцево зареєстровано ряд випадків захворювання транспортників 

безбілковими набряками на грунті голоду, - це в основному низькооплачувані та 

багатосімейні. 

♦ Погіршилось харчування робітників у закритих їдальнях. Факти розкрадання 

продуктів керівниками їдалень. 

♦ Всім бажаючим робітникам підприємств басейну дають городи. 

♦ В.Косіор у записці, адресованій ЦК ВК/б/У, цинічно писав: "Те, що 

голодування не навчило ще дуже багатьох колгоспів і колгоспників уму-розуму, 

показує незадовільна підготовка до сівби як раз в найбільш неблагополучних 

районах". 

16 березня.  

♦ У деяких колгоспах ("Перемога", ім. Чубаря та інш.) бригадири вимагають 

видати на харчування хліб з посівних фондів. 

♦ Не дивлячись на посівну позику з боку держави, в багатьох колгоспах району 

не вистачає посівного матеріалу. Роботи з "вилучення" його в населення 

практично припинились. 

♦ Розмір насінневої позики по району склав 20750 ц. Багато колгоспів не мають 

змоги перевезти насіння до своїх комор. 

♦ Ремонт тракторів у районі затягується. РСІ та прокуратура розпочинають 

слідства в пошуках винних у затримці постачання запчастинами. 

♦ В "Сведениях о пораженных голодом районах Днепропетровской области" 

вказується, що в Криворізькому районі голодує 4 населених пункти, померлих 3 

чол., опухлих  50 чол. 

♦ Криворіжжя отримало продовольчу допомогу: 700 пудів муки. На боротьбу з 

бур'янами виділено 850 пудів хімікатів. 

17 березня.  

♦ Відбулись кущові зльоти змінного складу робітників МТС району з питань  

підготовки до сівби. 

♦ Розпочався судовий процес над "розбазарювачами хліба з Криворізької 

кущової контори Заготзерно", викритими органами ДПУ. Керівництво контори 

звинувачується в "розтринькуванні" більш як 10 тис. пудів та псуванні сотень 

тонн зерна в результаті поганого зберігання. 

♦ МПК та міськрада прийняли постанову "Про знищення бур'янів". Для 

стимулювання роботи колгоспникам виділено борошно. 

♦ Міськрада прийняла постанову "Про заходи організації боротьби з 

розкраданням насіння в полі під час сівби", де встановлена персональна 

відповідальність посадових осіб та виконавців. 
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♦ Колгоспникам дозволили виїхати з колгоспів на сезонні роботи до 

промислових підприємств за умови укладання з останніми договору та 

реєстрації його в сільраді. 

18 березня.  

♦ Радгосп "Скотар" дійшов до повного господарчого розвалу. Офіційна причина 

— "засилля шкідників, куркулів, спекулянтів, пройдисвітів". З необхідних 1116 

ц насіння засипано лише 480 ц, з 206 ц посівматеріалу є тільки 30 ц, з 143 коней 

до роботи придатні лише 10. 

19 березня.  

♦ Нарада секретарів сільрад і статистів району з питань підготовки до весняної 

сівби. 

20 березня.  

♦ Засідання районного посівкому з підготовки до сівби. 

♦ Оголошено, що в районі погіршився стан з поголів'ям коней. В багатьох 

колгоспах більша їх частина непрацездатні та хворі. 

♦ Оголошено "штурмовий двотижневик" (до 5 квітня) підготовки до проведення 

сівби в районі. Всі комуністи та комсомольці, які працюють на селі, вважаються  

мобілізованими і закріплені у відстаючі бригади. За всіми виробничими і 

міськими організаціями закріплені підшефні колгоспи і радгоспи. 

♦ Президія Криворізької міськради прийняла постанову "Про терміновий 

перемол зерна у млинах колгоспів, отриманного від держави як допомогу, під 

особисту відповідальність голів сільрад". 

♦ Обов'язкова постанова міськради "Про суцільне знищення ховрахів", згідно 

якої всі землекористувачі протягом 15-ти днів повинні знищити ховрахів. Винні 

в невиконанні будуть притягатись до кримінальної відповідальності. 

21 березня.  

♦ З доповідної записки Дніпропетровського обкому партії: "…в лютому 

Криворізький залізорудний басейн не отримав ні цукру, ні жирів. Дозволити в 

Кривому Розі торгувати хлібом і м'ясом по комерційним цінам, виділивши для 

цього спеціальні фонди". 

♦ В колгоспах району, згідно рішення МПК, розпочалась "надрання сівба 

вручну". 

♦ Згідно рішення обкому КП/б/У, всі сільські комуністи та комсомольці повинні 

вийти на сівбу в поле до кінця кампанії. 

♦ У пресі розпочалась кампанія "негайного очищення колгоспів від куркулів, 

білобандитів - зривників підготовки до сівби". 

22 березня.  

♦ В інформаційному зведенні сказано: "В колгоспах часто крадуть зерно ті, кому 

доручено його вартувати". 

♦ Згідно плану, в Криворізькому районі необхідно провести яровізацію пшениці 

на 1350 га засіву. 

♦ Криворізький посівком своєю постановою ввів щоденну телефонну звітність 

про хід сівби. Призначено відповідальних за передачу зведень. 

23 березня.  

♦ На Ленінському та Першотравневому рудниках перевірка виявила значні 

розтрати та зловживання з боку керівників продуктових крамниць. 

25 березня.  

♦ Районний зліт бригадирів рільничих, тваринницьких, городних та тракторних 

бригад. 

♦ Нарада з питань культмасового обслуговування засівкампанії. 
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26 березня.  

♦ По профорганізаціях, що мають відношення до сільського господарства, 

проведено єдиний профдень з питань підготовки до сівби в приміських 

господарствах. 

♦ Міськрада прийняла рішення "Про цілодобовий відпуск нафтопродуктів, 

призначених для проведення сівби". 

♦ Міськрада оголосила територію району "небезпечною відносно шлунково-

кишечних захворювань". Обов'язкова госпіталізація всіх хворих. 

27 березня.  

♦ З Дніпропетровська надійшов лист про факти захворювання на грунті голоду 

робітників заводів. Пропонується приділити особливу увагу їх обслуговуванню. 

♦ Керівництво району написало доповідну записку в обком КП(б)У про випадки 

голоду та пов'язані з ним масові захворюваня  і смертність. 

28 березня.  

♦ Бюлетень НКЗ констатує зрив плану збору насіння багаторічних та 

однорічних трав у районі. 

31 березня.  

♦ Міськрада та МПК прийняли постанову "Про проведення конкурсу на кращу 

рільничу бригаду". Створено міську конкурсну комісію на чолі з секретарем 

МПК Скірком. 

Протягом березня  
♦ Згідно постанови РНК УСРР від 26 лютого 1933 р. колгоспам району почали 

надавати позику вівсом. 

♦ На 30 березня 1933 р. фуражну допомогу в районі отримало лише 13 %. 

Колгоспи не мають чим вивезти її з станцій. 

♦ План 1-го кв. з загального видобутку руди виконано на 85,7 %, з 

механізованого — 72,5 %. Порівняно з 1 кв. 1932 р. зниження на 4,6 %. 

♦ З Відомості про уражені голодом райони Дніпропетровської області: 

"Криворізький район: кількість уражених пунктів — 64, кількість голодних 

сімей колгоспників — 5, одноосібників — 3, кількість опухлих — 31, кількість 

опухлих одноосібників — 49, померло 3. Допомога по району: видано 1-го разу 

— 0; 2-го разу — 0". 

♦ У 1-му кв. року збільшилась кількість захворювань і смертності в зв'язку з 

недоїданням та значним виснаженням. Частішими стали випадки підкидання 

дітей, дитяча смертність зросла на 50 %. Розроблені заходи про надання 

допомоги дітям, але нічого не здійснено через відсутність коштів. Намічено 

організацію "санаторних установ" при школах для дітей з "послабленим 

харчуванням". 

 

1 квітня.  

♦ Серед важкоголодуючих районів області Криворізький не значиться. 

♦ Комуна ім. Дзержинського перша в районі закінчила сівбу ранніх зернових. 

♦ Криворізький міськземвідділ прийняв постанову "Про збереження 

молодняка", згідно якої на облік беруться всі телята в районі. За забій тварин 

притягають до кримінальної відповідальності. 

2 квітня.  

♦ Оголошено масовий комсомольський штурм у боротьбі з ховрахами. 

♦ В районі засіяно 28,4 % площі ранніх зернових (в т.ч. колгоспних — 25,9 %, 

одноосібних — 0,1 %). 

3 квітня.  
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♦ Відбулось засідання ліквідкому Криворізької міжколгоспспілки. Розписано 

ліквідаційний баланс. 

♦ Забезпеченість пальним та нафтопродуктами в деяких господарствах менше 

10 % від потреби. 

♦ МПК прийняла постанову про вивчення в усіх профспілках району і міста  

листа секретаря обкому  М.Хатаєвича, присвяченого питанням весняної сівби. 

4 квітня.  

♦ Президія міськради прийняла рішення про складання агроекономічного 

паспорту району. 

♦ Міськземвідділ прийняв постанову про заохочення борошном колгоспників, 

які працюють на боротьбі з ховрахами (за 50 шт. ховрахів видається 1 кг 

борошна). 

5 квітня.  

♦ Розпочалась кампанія з "суцільного знищення ховрахів на всіх без винятку 

площах" (триватиме до 25 квітня). 

♦ Міськрада видала розпорядження "Про щодекадний звіт про хід парувальної 

кампанії конярства". Невиконання розпорядження буде розглядатись як 

"злочинне ігнорування розпорядження уряду". 

♦ Ліквідовано районну організацію КНС. 

6 квітня.  

♦ Робітникам виділяють землю під городи, але їх нема чим обробляти і 

засаджувати. 

♦ Розпочалось засідання виїзної сесії облсуду у справі працівників Криворізької 

міжрайонної контори "Заготзерно". 

7 квітня.  

♦ Нарада жінорганізаторів міста з питань участі жінок у городній кампанії. 

♦ Бригада робкорів перевірила роботу їдалень ряду виробничих підприємств. 

Виявлено факти розкрадання продуктів керівництвом та співробітниками. 

8 квітня.  

♦ Почали надавати фуражну допомогу одноосібникам району та посилення 

ветнагляду за станом їх коней. 

♦ З Центру надійшло розпорядження про створення спеціальних бараків для 

бездомних та про їх харчування. 

♦ РНК УСРР ухвалило постанову "Про тимчасові правила трудового розпорядку 

в колгоспах", якою встановлено жорсткий контроль над процесом праці. 

Введені каральні санкції (штраф до 5-ти трудоднів, виключення з колгоспу) за 

невихід на роботу. Заборонено роботу поза колгоспом без дозволу правління 

колгоспу. Останнє отримало право регулювати тривалість робочого дня, 

відміняти вихідні тощо. 

9 квітня.  

♦ Рішення бюро обкому КП(б)У "Про виселення класово-чуждого і 

паразитуючого елементу з області". По Криворізькому району заплановано 

виселити 600 сімей та 300 одиноких. 

♦ Тракторна бригада № 13 Миколокозельської МТС відмовилась працювати, 

посилаючись на погане харчування. Факт оцінено як "саботаж і куркульська 

вилазка". 

♦ МК ЛКСМ провів поширену нараду з питань "включення до всеукраїнського 

походу в колгоспи". 

♦ Перевірка санстанції показала, що у Жовтневій пекарні випікають хліб, 

непридатний до вживання або дуже низької якості. 
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♦ Сільрадам дано директиву, яка забороняє вивозити дітей до міста. 

10 квітня.  

♦ РСІ виявлені чисельні факти розкрадання та розбазарювання продуктів, які 

призначені для робітничих їдалень, ясел, ІТР. 

11 квітня.  

♦ Створено комісію на чолі з представниками міськради для вилучення 

породистих коней в організаціях району для поліпшення стада (селекції). 

♦ Райколгоспспілка заборгувала колгоспам 3860,9 крб, а колгоспи РКС - 6917,5 

крб.  

♦ Облземуправління заборонило використовувати отриману фуражну допомогу 

для посівів - тільки для годівлі коней. 

12 квітня.  

♦ Міськрада видала розпорядження про забезпечення охорони насіння овочевих 

кормових культур, де говориться  про "рішучі заходи присікання їх крадіжки. 

Висадку провести в 10-денний термін". 

♦ Пленум сесії міськради з питань громадського харчування. 

♦ Оголошено комсомольський дводенник: штурм у боротьбі з бур'янами (в 

зв'язку з невиконанням попереднього рішення). 

♦ Міськрада прийняла постанову "Про взаємодопомогу колгоспів": насіння 

соняшника (лишки) передаються в борг малозабезпеченим колгоспам. 

13 квітня.  

♦ В районі розпочалась сівба пізніх зернових культур. План засіву ранніх 

культур виконано на 76,8 %. 

♦ У зв'язку зі зривом плану збору насіння кормових трав дано розпорядження 

міськради організувати міжколгоспний обмін. 

14 квітня.  

♦ "Єдиний день" походу учнів та школярів на масове знищення ховрахів. 

15 квітня.  

Райземуправління видало наказ про зменшення концентрованих кормів коням 

до 1 кг під час їх стояння в негоду. 

16 квітня.  

♦ В їдальні № 1 Ленінського рудника, за якою закріплено 1250 робітників, 

нараховується 30 мисок та 49 чол. обслуговуючого персоналу. 

17 квітня.  

♦ В доповідних записках ЦКК НК РСІ до РНК СРСР вказується на споживання 

населенням страв з дохлятини (продають страви на базарах з котів, собак, 

дохлих коней). 

18 квітня. 

♦ У багатьох колгоспах району в результаті поганого догляду та годівлі коні не 

можуть працювати в полі. Корми часто розпродаються. 

19 квітня.  

♦ Для ударників виробництва відкрито спеціальні крамниці і додатково 

видаються продукти харчування. 

♦ Керівництво комуни "Хлібороб" Миколаївської с/р звинувачується в "саботажі 

постанов уряду та МПК" відносно організації бригад в господарстві. 

♦ Міськрада прийняла постанову "Про посилання повідомлень про хід весняної 

сівби - кожну п'ятиденку". За невиконання посадові особи притягуються до 

відповідальності. 
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♦ Згідно розпорядження облвиконкому виділено додаткові кошти для 

прискорення похоронів померлих у лікарнях, де їх надмірно скопичилось в 

моргах. 

20 квітня.  

♦ Надійшло розпорядження про "евакуацію" на місце постійного проживання 

осіб, що пішли жебракувати з сільської місцевості. 

♦ Міськрада прийняла рішення "Про організацію радянсько-колгоспних 

базарів". 

23 квітня.  

♦ Обласний комітет партії звернувся до всіх працівників сільських господарств з 

посланням, в якому вказується, що план з сівби ранніх зернових мав бути 

виконаний до 10 квітня, у той час  як виконано лише на 80 %. 

♦ Міськземвідділ дозволив колгоспам продавати всі лишки продуктів крім зерна 

та хліба. 

♦ Міжколгоспний зліт кращих ударників колгоспів. Видані книжки ударника 

(вперше). 

24 квітня.  

♦ Для допомоги колгоспам у сівбі на село виїздять робітничі бригади, щоб 

завершити сівбу до 1 травня 1933 р. 

25 квітня.  

♦ Кущові наради при МТС помічників бригадирів по комсомольській роботі в 

"колгоспно-виробничих бригадах". 

♦ На рудниках  ім. Леніна та ім. Чубаря пройшли великі "радянські базари", на 

які було вивезено промислової продукції на суму 800 тис. крб. У них брали 

участь всі колгоспи району. 

26 квітня.  

♦ З облвиконкому прийшло розпорядження, щоб допомогу голодуючим в 

основному  "вирішували через власні ресурси". 

27 квітня.  

♦ Розпочалась мобілізація зооветлікарів району для безпосередньої роботи в 

полі на весь час весняної сівби та контролю якості заготівлі кормів у зв'язку з їх 

попередньою неякісною заготівлею. 

30 квітня.  

♦ В інформаційному бюлетні МПК вказується на посилення спекуляції 

продовольством в умовах голоду. 

Протягом квітня   
♦ Офіційно: на грунті голоду в районі захворіло 76 чол., з них:  померло 36 чол., 

видужало 40 чол. 

 

2 травня.  

♦ Всі колгоспники працювали на сівбі в дні Першотравневих свят. 

4 травня.  

♦ В колгоспі "Кам'яне Поле" зірвано засів картоплі. Жовтневий ЗРК не дав 

засівматеріалу. 

5 травня.  

♦ В деяких колгоспах приміського господарства закінчено сів ранніх городніх 

культур. 

6 травня.  

♦ Правління артілі "Згода" Михайлівської сільради звинувачується в зриві сівби 

і потуранні розкрадачам хліба. 
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♦ Промислові підприємства міста та рудники організували робочі бригади "для 

ліквідації прориву в сівбі городніх культур". 

10 травня.  

♦ Заплановано зробити лісонасадження в районі на площі 75 га — початок 

кампанії лісонасаджень вздовж доріг та полів. 

11 травня.  

♦ Пленум Криворізької міськради з питань перебігу городньої кампанії в 

приміських господарствах. 

♦ Розпочалась чистка апарату "Соробкоп Руда" — найбільшого на Криворіжжі. 

Перевіркою встановлено, що за перші 4 місяці року було розкрадено робітничих 

фондів на суму 13 тис. крб. і 25 % продуктів зі складів. 

12 травня.  

♦ Бюро МК ЛКСМ видало постанову "Про штурмовий тиждень закінчення 

нищення ховрахів". Місячник, що проходив до цього, визнано "незадовільним". 

♦ Міськрада та МПК прийняли рішення "Про підняття чистих парів", де справа 

визнана як "загрозлива". Розроблені заходи прискорення роботи. 

♦ Обов'язкова постанова міськради "Про заходи боротьби з бур'яном в весняно-

літній період". Розроблено план звітувань - кожні 5 днів. За порушення посадові 

особи притягуються до відповідальності. 

13 травня.  

♦ Обробку землі на робітничих городах оцінено як "погану". 

14 травня.  

♦ Оголошена "комсомольська облава на зелені бур'яни". Виділені "бур'янові 

розвідники", складаються карти розвитку бур'янів. 

♦ Колгосп "Прогрес" (Довгинцево) 1-й в районі закінчив посадку городів. 

16 травня.  

♦ Оголошено про завершення посівної кампанії в районі. 

♦ Міськрада прийняла рішення "Про охорону засівів". Виділено спеціальних 

об'їздчиків та організовано цілодобову охорону. 

17 травня.  

♦ Міськземвідділ наказав всім колгоспам, які закінчили сівбу, дати коням 

перепочити 10 днів. 

18 травня.  

♦ Міськпрофрада прийняла рішення "Про включення у всесоюзний, 

всеукраїнський і обласний конкурси приміських господарств". 

19 травня.  

♦ Постановою РНК УСРР почала надаватись допомога сіном колгоспам за 

готівку. 

♦ Міськрада прийняла постанову про підняття чистих парів, згідно якої всі 

тракторні бригади потрібно буде кинути на оранку. 

20 травня.  

♦ Викрито великі розтрати в ЗРК РУ ім. Чубаря (за період з жовтня 1932 р. по 10 

квітня 1933 р.) незаконно видано і розкрадено близько 10 тонн дефіцітних 

харчових продуктів. За 1932 р. зафіксовано 70 розтрат на суму більше 62 тис. 

крб. 

♦ Перевірка ходу посівних робіт у радгоспі Латівка показало їх низьку якість. 

21 травня.  

♦ Міськрада прийняла постанову "Про стан засіву промгородів у колгоспах 

МТС", де визнано, що він є "загрозливим". Розроблено ряд екстрених заходів 

щодо виправлення стану. 
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22 травня.  

♦ Пленум голів секції РСІ з питань посівної кампанії та боротьби з бур'яном. 

23 травня.  

♦ У багатьох колгоспах, незважаючи на заборну використовувати коней для 

роботи в період відпочинку, це порушується, що веде до скорочення поголів'я. 

24 травня.  

♦ В районі залишається напружений стан із засівом городів приміських 

колгоспів. Промислові підприємства неохоче надають допомогу. 

26 травня.  

♦ В ЗРК РУ ім. Артема органами РСІ викрито великі розтрати та факти 

привласнення робітничих продуктів. 

♦ Перевірка показала, що на городах приміських колгоспів вкрай запущено 

облік, що знижує трудову активність. 

28 травня.  

♦ "Єдиний колгоспний день". 

29 травня.  

♦ Нарада з питань прополки та постачання робітників городиною. 

30 травня.  

♦ Нарада ветпрацівників району з питань боротьби з "носатинкою". 

♦ Колгосп "Нове Життя" (Лозуватська с/р) 1-й в районі завершив полоття 

просапних культур. 

31 травня.  

♦ Міськрада звернулась до підприємств всіх форм власності з вимогою 

перерахування грошей у районний фонд колективізації та літнього 

оздоровлення дітей. 

Протягом травня  
♦ На грунті голоду захворіло 186 чол., з них: видужало 112 чол., померло — 66 

чол. По Криворізьбуду захворіло 30 чол. 

♦ Згідно постанови НКЗ УСРР від 9.05.1933 р. в районі почали виділяти площі 

свинофермам для посіву кормового буряка, гарбуза, силосних культур та під 

пасовиська. 

♦ Розпочато ліквідацію місцевого товариства "Друзі радянського фотокіно". 

 

1 червня.  

♦ У результаті чистки апарату робітничого постачання та передачі ряду справ до 

слідства, різко покращилась робота їдалень. 

2 червня.  

♦ У ряді колгоспів району стан з прополкою визнано як "поганий". 

5 червня.  

♦ Вся робоча сила колгоспів з другорядних робіт терміново перекидається на 

прополювання. 

7 червня.  

♦ Почали практикуватись так звані "червоні списки", куди заносили назви 

колгоспів, що завершили прополку просапних культур та за високі показники в 

роботі. 

♦ Перевірка показала, що в багатьох колгоспах не ремонтується техніка до 

жнив. 

♦ Облземуправління віддало розпорядження про негайне відведення з 

державного місцевого фонду сіножатей колгоспам району, яким не вистачає 

своїх для годівлі худоби.  
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З 8 по 11 червня.  

♦ Пленум ЦК КП(б)У обговорював питання про підготовку і проведення жнив 

на Україні. 

♦ Міськрада та МПК прийняли рішення про відбирання землі (після збору 

врожаю) у тих господарств, підприємств, поля яких будуть засмічені бур'яном. 

♦ Багато колгоспів не виконують норм підняття парів. Віддано розпорядження - 

всіх коней поставити на оранку. 

9 червня.  

♦ Трактористи в багатьох випадках не виконують норм оранки, машини 

простоюють з різних причин. 

♦ МПК прийняв постанову про покращення постачання робітників молочними 

продуктами. 

♦ Міськрада прийняла рішення про охорону площ травостою на насіння. 

10 червня.  

♦ Деякі колгоспи району розпочали повторну прополку полів. 

♦ Право на переробку олії приватним особам, згідно розпорядження міськради, 

надається тільки з дозволу виконавчої влади. 

12 червня.  

♦ В результаті обласного конкурсу на кращу колгоспну бригаду серед 20-ти 

призових не було жодної з Криворізького району. 

13 червня.  

♦ В зв'язку з тим, що Татарська республіка викликала на змагання 

Дніпропетровську область, міськрада та МПК видали відозву до колгоспників 

та МТС із закликом "до скорішого закінчення жнив та здачі плану 

хлібозаготівель". 

♦ Міськрада прийняла постанову про скошення всіх бур'янів вздовж всіх 

шляхів. по ярах, толоках ті інших місцях  протягом  3-х днів. 

♦ Згідно наказу № 145 по Державному управлінню металургійної 

промисловості, розпочалось переведення інженерно-технічних працівників з 

управлінських контор безпосередньо на виробництво. 

14 червня.  

♦ Розпочалась масова організація громадського харчування для голодуючих 

колгоспників. Кампанія під гаслом: "Ударнику — ударне постачання". 

15 червня.  

♦ Міськрада оголосила місячник підготовки шляхів до збиральної кампанії. 

Розроблено план робіт та призначено відповідальних. 

♦ На 15 червня в районі на молочних фермах нараховується 4076 голів худоби, в 

т.ч. корів — 1768, свиней — 987, (з них свиноматок — 317), овець — 325. 

Молочних ферм з кількістю корів до 10 голів — 3, до 20 голів — 3, до 30 голів 

— 6, до 50 голів — 3, до 75 голів — 11, до 100 голів — 4, до 150 голів — 4, 

вище 150 голів —  нема. Дев'ять колгоспів району замовили 9 бугаїв німецької 

породи та 10 колгоспів - 10 хряків білої англійської породи. Замовлено 

будівництво 20 корівників на 1835 голів, 40 телятників на 338 голів, 75 

свинарників на 214 голів. 41 ферма замовила посів спеціальних культур на 

площі 2763 га і силосних — 8833 тонни. Планується продати колгоспникам у 21 

колгоспі 221 теля та в 10 колгоспах 260 поросят. 

16 червня.  

♦ Колгоспи району приймають рішення про включення в конкурс з Татарською 

республікою на випуск сільгосппродукції. 

♦ У багатьох колгоспах на прополку почали виводити пенсіонерів та школярів. 
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17 червня.  

♦ У районі оголошено семиденник з закінчення ремонту с/г техніки до жнив. 

20 червня.  

♦ Постанова РНК СРСР і ЦК ВКП(б) "Про обов'язкову поставку зерна державі 

колгоспами, одноосібниками, радгоспами з врожаю 1933 р. на основі закону від 

19.01.1933 р., згідно якого термін хлібоздачі скоротили до липня-вересня. З 

1.07.1933 р. категорично заборонялося нав'язування або прийняття будь-яких 

"зустрічних" планів по зернопоставках. 

♦ Криворізька міськрада та МПК оголосили 5-денник з перевірки готовності до 

збиральної кампанії.  

♦ Незважаючи на вартових, які виставлені на кожному полі, продовжується 

крадіжка картоплі. 

21 червня.  

♦ Розпочалась самоперевірка колгоспів на готовність техніки до жнив. 

22 червня.  

♦ У доповіді начальника політвідділу Лозуватської МТС Кондакова сказано: 

"Розкрадання  колгоспного майна, симуляція та ледарство, прихований та 

відвертий саботаж запроводжуваних партією та радянською владою заходів - 

явища не поодинокі". 

23 червня.  

♦ Збирання сіна на силосування в колгоспах району під загрозою зриву. План 

виконано на 0-40 %. 

♦ Мобілізація на нищення городніх та польових комах-шкідників. 

♦ У багатьох колгоспах на прополку в польові табори вивезено всіх, хто може 

ще працювати, включаючи старих та дітей. 

♦ Розпочато облік всіх борошномельних, круп'яних та олійних підприємств 

району. 

25 червня.  

♦ Опубліковано звернення обкому КП(б)У та облвиконкому до колгоспів. У 

ньому головним завданням при збиранні врожаю визначено: "…організація 

найпильнішої охорони полів та рубання підлої руки ворога, що тягнеться до 

колгоспної власності". 

♦ Розширений пленум міськради з питань підготовки до жнив. 

26 червня.  

♦ В колгоспах почали спішно створювати додаткові охоронні дружини шляхом 

виборів. 

27 червня.  

♦ Розпочався судовий процес над селянином Литвиненком Данилом, який на 

колгоспному полі викосив пшеницю для годівлі коня. Вимога: "рішучої, суворої 

кари, що буде засторогою для інших". 

♦ Відбулося засідання комісії при ЦК КП(б)У по Криворізькому басейну. 

Констатувалось, що простій механізмів у 1-му півріччі склав 28 %; з 2,2 тис. 

молотків вийшло з ладу 500 шт, плинність кадрів — 50 %. Прийнято рішення до 

1 липня закінчити перекидку інженерно-технічних кадрів на підземні роботи. 

Прийнята окрема постанова про направлення в басейн 3-х тис. в'язнів (прибули 

8 липня). Реорганізація ЗРК Кривбасу в відділ робітничого постачання, 

прирівняння басейну у постачанні м'ясом та жирами до вугільного Донбасу. 

З 28 по 30 червня.  
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♦ Згідно постанови міськради почато перевірку врожайності радгоспів району, 

до яких направлені представники міськради. Перевірка показала, що один з 10-

ти найбільших радгоспів району "Згода" непідготовлений до збирання врожаю. 

♦ Розпочався обласний з'їзд колгоспів, що виконали план хлібоздачі. 

29 червня.  

♦ ДПУ заарештувало керівництво радгоспу "Скотар", яке звинувачене в 

шкідництві, знищенні молодняка, розвалі кормової бази та польового 

господарства, розбазарюванні продукції. 

♦ У результаті порушення санітарних норм роботи бойні та ковбасної фабрики, 

велика кількість робітників отруїлась неякісною продукцією. Керівництво 

притягнуто до судової відповідальності, фабрику закрито. 

♦ В обіжнику облвиконкому констатується зрив плану силосування в районі. 

Наказано протягом 5-ти днів добитись виконання плану. 

30 червня.  

♦ Багато колгоспів дали занижену оцінку врожайності, щоб мати запас зерна. 

Робиться повторний переоблік врожаю. 

♦ Оголошено "Обласний сталінський перелік-естафету колгоспів 

Дніпропетровщини на якнайшвидше виконання зобов'язань на здачу хліба 

державі". 

Протягом червня  
♦ Згідно постанови № 704 Колегії НКЗ СРСР від 5.05.1933 р., по всіх колгоспах 

району почали виділятись ділянки під індивідуальні та колгоспні пасовиська з 

розрахунку 0,5-0,75 га на одну голову худоби. 

♦ МТС заборонено розорювати багаторічні посіви трав минулих років з метою 

восени отримати насіння. 

 

3 липня.  

♦ Міськрада, МПК та міськпрофрада прийняли спільну постанову "Про 

допомогу промислових підприємств у збиранні врожаю колгоспам та 

радгоспам". 

4 липня.  

♦ НКЗ констатує, що збирання та скиртування сіна в районі на грані провалу. 

8 липня.  

♦ Рада громадських організацій прийняла рішення про мобілізацію своїх членів 

на збір урожаю. 

9 липня.  

♦ Почалася підготовка до чистки парторганізацій. 

♦ Деякі колгоспи району розпочали жнива (Лозуватська та Андріївська с/р). 

11 липня.  

♦ На період жнив у районі відкрито 140 дитячих майданчиків, які охоплять 2,3 

тис. дітей віком від 6 місяців до 8 років. 

♦ Деякі промислові підприємства міста, незважаючи на обіцянки, не надають 

колгоспникам допомоги в зборі врожаю. 

12 липня.  

♦ Оголошено про створення політвідділів на залізниці "для боротьби з класовим 

ворогом та для ефективного вирішення господарчих задач". 

♦ В обласне змагання на першість у здачі хлібозаготівель в районі включились 

49 колгоспів. 
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♦ Всі підприємства бачейну, які мають власні посіви зернових та соняшника, 

обкладені половинною нормою здачі хлібозаготівель (порівняно з колгоспами) - 

1,65 ц/га. 

♦ Секретар Дніпропетровського обкому М.Хатаєвич звернувся в Наркомюст про 

присилку додатково в Кривбас ще 2-х тис. в'язнів для роботи на шахтах. 

13 липня.  

♦ За відмову виїхати на збирання врожаю виключають з профспілки, знімають з 

роботи та відбирають талони на продукти. 

♦ На допомогу колгоспам і радгоспам району виїхало 1140 робітників та 

службовців. 

14 липня.  

♦ Екстрена нарада всіх житлових кооперативів міста з питань допомоги в зборі 

урожаю. 

♦ Міськземвідділ прийняв рішення "Про виготовлення спеціальних капелюхів 

для коней з метою захисту від сонця". 

♦ Осередки ТСО "Авіахіму" міста виділили людей для охорони врожаю. 

15 липня.  

♦ Розпочався процес над "шкідниками робітничого постачання" Соробкопу 

"Руда" (всього 32 звинувачених). 

♦ У с. Лозуватка організовано 23 дружинника з охорони врожаю, озброєних 

малокаліберними гвинтівками. 

♦ Розпочалась масова косовиця, яка показала погану підготовку багатьох 

колгоспів. 

♦ Президія місьпрофради прийняла рішення про негайне відправлення бригад 

промислових підприємств до підшефних колгоспів, під особисту 

відповідальність голів профкомів. 

♦ Міськземвідділ прийняв постанову "Про вихід дітей шкільного та 

дошкільного віку в поле на збирання колосків". 

♦ За 15 днів липня від передплати держпозики відмовилось 7 тис. робітників. 

Відтік коштів оцінюється в 715 тис. крб. 

16 липня.  

♦ Розпочався суд над головним санітарним лікарем міста Радіоновим, зав. 

бойнею Чижиком та ветлікарем бойні Пригарою за "допущене масове отруєння 

жителів міста зараженим м'ясом". 

♦ У пресі розпочалась кампанія боротьби з "українськими націоналістами". 

♦ На допомогу колгоспам у жнивах відправлено 1 тис. домогосподарок. 

17 липня.  

Заборонено викошувати на сіно насінні трав, особливо люцерну, заорювати 

конюшину. Наказано забезпечити охорону насінників. 

♦ Перевірка ходу виконання заготівлі овочів у системі робітничого постачання 

показала фактичне виконання плану від 4,9 % до 50 %. 

♦ Оголошено, що деякі колгоспи в своїх звітах роблять великі приписки та 

перекручення показників роботи. 

18 липня.  

♦ Фізкультурники басейну виїхали в колгоспи для допомоги в збиранні врожаю. 

♦ Міськрада прийняла постанову про початок масової боротьби в районі з 

хлібним жуком ("кузькою"), що створив небезпеку втрати значної частини 

врожаю. 

19 липня.  
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♦ Продовжується суд над групою колишніх працівників Соробкопу "Руда". 

Список звинувачених поповнюється. 

♦ Криворізька міськрада прийняла постанову про обов'язкове створення дружин 

протипожежної охорони в селах, колгоспах та комунах району. 

20 липня.  

♦ Десятеро велосипедистів виїхали на МТС Криворіжжя для налагодження 

оперативного зв'язку. 

21 липня.  

♦ Міськрада оголосила, що більшість сільрад району не провели необхідних 

нарахувань з обліку сільгоспподатку. 

♦ Міськземвідділ прийняв постанову про обов'язкове причеплення до тркакторів 

не менше 3-х жаток та складання в копиці протягом доби всіх снопів, 

розкиданих по полях. 

♦ Міська організація ТСО "Авіахіму" додатково мобілізувала на село 286 

чоловік для охорони врожаю і "допомоги хлібоздачі". 

23 липня.  

♦ Закінчився суд над колишніми керівниками громадського харчування міста. З 

32-х звинувачених до трьох застосовано вищу міру, інших засуджено на різні 

терміни ув'язнення. 

♦ Міськпрофрада мобілізувала до колгоспів 50 рахівників для "допомоги в здачі 

хлібозаготівель". 

24 липня.  

♦ Колгоспам дозволили протягом 15 днів зробити помол 10 % свого зерна для 

забезпечення хлібом під час збиральння урожаю. 

♦ Згідно рішення міськради, відбувся масовий вихід всіх працюючих міста, що 

мали вихідний, та членів їх родин на прополку в колгоспи. 

♦ Всіх учнів шкіл, піонерів та підлітків кинуто на збирання зернового жука-

кузьки. 

25 липня.  

♦ Заочна конференція з питань громадського харчування виявила в робітничих 

їдальнях чисельні факти розкрадання продуктів та зловживання. 

♦ План заготівлі овочів у районі виконано на 20 %. 

♦ Скошено 36 % посівних площ. 

26 липня.  

♦ Сільгоспцех "Криворізьбуду" — один з найбільших у районі (1 тис. га засіву), 

маючи нову техніку, не підготувався до жнив. 

♦ Міськрада та МПК прийняли спеціальну постанову "Про зрив збиральної 

кампанії у колгоспі "Перемога" (Зеленобалківська с/р). Голову колгоспу знято з 

роботи. Розпочато слідство. 

27 липня.  

♦ У районі розгорнуто 39 пунктів елекрифікованої молотьби: 23 - в колгоспах, 

16 - в радгоспах. 

♦ 11 колгоспів району виконали липневе завдання здачі хліба державі. 

♦ У результаті "поганої організації" праці та підготовки механізмів, у багатьох 

колгоспах виявлено втрати врожаю, "зерно закопується в землю". 

♦ Рішенням облвиконкому та обкому КП/б/У на косовицю мобілізовано всіх 

корів, що належать колгоспникам, заборонено використовувати коней на інших 

роботах, широко впроваджується ручна косовиця на полеглих хлібах. 

28 липня.  

♦ План косовиці виконано на 38 %. Темпи в 2 рази нижчі від запланованих. 
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♦ Рішенням Міськради дозволено позбавляти права на отримання хлібного 

авансу колгоспників, які погано виходять на роботу. 

♦ МТС району не виконують добової норми косовиці. 

♦ Оплату праці робітників, які працюють на жнивах, прирівняно до оплати 

колгоспників, включаючи натуроплату (хліб). 

♦ Прийнято спеціальне рішення "Про роботу тракторів та комбайнів". 

Заборонено чіпляти менше 4-х жаток, заправку вести, не виходячи з борозди, 

ремонт та регулювання - вночі. 

29 липня.  

♦ Правління городницьких колгоспів часто знижує фактичну врожайність овочів 

для зниження плану поставок. 

30 липня.  

♦ У клубі "Харчосмак" розпочалося слухання у справі колишніх керівників 

Латівського радгоспу.  

31 липня.  

♦ РСІ повідомило, що ряд правлінь колгоспів "з метою ошукання держави 

подало знижені дані про фактичну врожайність". 

♦ Створено районну комісію (конвенція) з заготівлі та продажу коней, без 

дозволу якої купівля-продаж заборонені. 

♦ У результаті приготування їжі в їдальні сільгоспцеху Криворіжбуду з 

зіпсованого м'яса 150 чоловік отримали гостре отруєння. Винних віддано під 

суд. 

 

1 серпня.  

♦ З постанови ПБ КП(б)У "Про план продовольчого постачання України на 

серпень 1933 р.": "…п.3. Встановити для робітників другого списку норму 

постачання хлібом 600 гр на день; 4. Зобов'язати уповкомзаг СНК тов. 

Степанського і Заготзерно тов. Меламеда відновити протягом серпня 

нормальний перехід для робітничого постачання в м. Кривому Розі;  5. 

Встановити для робітничого постачання в Україні з 15.08.1933 р. наступний 

асортимент муки по окремим промцентрам: Криворізькому басейну … 50% 

пшениці і 50 % жита". 

♦ Рішенням Президії ЦКК в м. Кривому Розі відновлено раніше ліквідований 

трест громадського харчування "Руда". 

♦ Президія міськради прийняла рішення про негайне (протягом 24-х годин) 

відрядження до підшефних колгоспів робітничих бригад підприємствами, які ще 

цього не зробили. 

♦ Липневий план завозу овочів до міста виконано на 13-73 %. Надзвичайна 

трійка розробила низку заходів з виправлення становища. 

3 серпня.  

♦ Міськрада та МПК оголосили звернення до всіх працівників сільського 

господарства "Про заходи про підвищення обмолоту та виконання серпневого 

завдання хлібозаготівель". 

♦ Для крамниць, їдалень та буфетів, що розташовані на вул. К.Маркса м. 

Кривого Рогу, ввели другу зміну роботи (з 20.00 до 24.00). 

4 серпня.  

♦ Ставиться питання притягнення до відповідальності керівництва колгоспів 

"Шлях Леніна", ім. Ворошилова, "Пролетар", "Серп і молот" за зрив збиральної 

кампанії. 
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♦ У багатьох колгоспах Лозуватської сільради люди працюють голодні, хліб 

авансом не видається, харчування не налагоджено, косовиця затримується. 

♦ У колгоспах почали запроваджувати нічну молотьбу. 

5 серпня.  

♦ Міськпартком направив у ЦК КП(б)У телеграму про систематичну недодачу 

залізницею вагонів, через що зривається план відгрузки руди. Недостача 

робочої сили в басейні - 9796 чол. по тресту "Руда" та 4842 по Криворізьбуду. 

♦ Хід овочезаготівлі оцінено як "незадовільний". Багато ЗРК не вивозять з полів 

замовленої продукції.  

♦ План заготівлі овочів по басейну на серпень виконано на 2,5 %. 

6 серпня.  

♦ Місту Кривому Рогу збільшено хлібний пайок до 800-1000 гр робітникам, 300-

400 гр утриманцям. 

7 серпня.  

♦ У багатьох колгоспах не виконано рішення міськради про створення дитячих 

ясел на період косовиці. 

10 серпня.  

♦ Керівники колгоспів не відпускають колгоспників, що завербувалися на 

роботу в шахти. 

11 серпня.  

♦ Віддано під суд директора радгоспу "Скотар" та головного бухгалтера за 

порушення фінансової дисципліни та розтринькування коштів. 

♦ Колгосп "Кам'яне Поле" (Латівська с/р) і "Полтавка" перші в районі виконали 

план хлібоздачі. 

♦ Президія міськради прийняла спеціальну постанову "Про прискорення 

розгляду усних та письмових скарг трудящих". 

12 серпня.  

♦ Оголошено вирок у справі колишніх 20 керівників Латівського радгоспу. До 

вищої міри засуджені 2 чоловіки, інші отримали від 1 до 10 років позбавлення 

волі. 

♦ При охороні врожаю вбито бригадира колгоспу ім. Ворошилова Ю.Гардаша. 

На мітигах колгоспники вимагали вищої міри покарання "куркульській 

наволочі". 

13 серпня.  

♦ Колгоспам району дана установка молотити цілодобово у дві зміни, поставити 

максимальну кількість корів на возіння снопів. 

♦ Керівництво комуни "Зоря Соціалізму" (Веселотернівська с/р) звинувачено в 

саботажі хлібозаготівель. 

♦ Міськрада та МПК прийняли рішення про хід хлібозаготівлі в районі. Деякі 

керівники колгоспів віддані під суд. Всі, хто не виконує планів хлібоздачі, 

попереджені про наступне застосування репресій при невиконанні плану. 

♦ Міськрада та МПК прийняли рішення про форсування скирдування і 

залучення до робіт максимальної кількості корів. Зволікання зі скирдуванням 

буде розглядатись як опір хлібозаготівлям і посадові особи будуть притягнуті до 

кримінальної відповідальності. 

14 серпня.  

♦ Уповноважений РНК СРСР на Криворіжжі розпорядився відрахувати 2 % 

зданого зерна на утримання вчителів, агрономів та медпрацівників. 

15 серпня.  
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♦ Нарада з питань організації Всесоюзного рейду "легкої кінноти" у збиранні та 

заготівлі городини. 

♦ В Кривбасі діє 75 їдалень з пропускною спроможністю 180 тис. страв щодоби; 

при їдальнях 38 буфетів. Громадським харчуванням охоплено 40 тис. 

робітників. 

♦ Міськрада та МПК прийняли рішення "про вивезення овочів колгоспниками". 

Розроблено заходи щодо нормалізації сховищ. Попереджено ряд голів колгоспів 

та посадових осіб. 

♦ Наркомпостачання прийняв рішення про збільшення в серпні-вересні  

контингенту робітників у басейні на 5 тис. чол., з них 3 тис. — підземних. 

16 серпня.  

♦ Закінчилась заочна конференція з громадського харчування, на якій виступило 

близько 80 чол. Головна тема: боротьба з ворогами, "що засіли в їдальнях та 

розкрадають продукти". 

18 серпня.  

♦ Опубліковано постанову МПК "Про боротьбу з прогулами". 

19 серпня.  

♦ Інгулецька сільрада (3 єврейські колгоспи) стала переможницею в районі з 

хлібоздачі. Колгоспи отримали  Червоний Прапор "Сталінської естафети".  

♦ Ставиться питання про реорганізацію роботи сільських споживчих товариств з 

метою покращення обслуговування населення. 

20 серпня.  

♦ План завозу овочів до міста на серпень — 14128 т. Завезено лише 3207 т (20 

%). 

22 серпня.  

♦ Завідувача крамницею №1 Заславського віддано під суд за відпуск тканини 

сторонній особі; завідувача торговельним відділом міськробкопу Вібіцького 

знято з роботи за послаблення контролю. 

♦ Міськрада прийняла постанову "Про хід виконання плану заготівлі овочів", у 

якій констатується факт його зриву. Намічено ряд заходів щодо виправлення 

становища. 

23 серпня.  

♦ За постановою № 7391 НКЗ СРСР колгоспникам почали виділяти грубі корми 

для худоби згідно вироблених трудоднів. 

25 серпня.  

♦ Розпочалася кампанія допомоги безкорівним колгоспникам у придбанні корів. 

♦ Міськрада та МПК прийняли постанову "Про якість збирання врожаю", де 

стан оцінюється як "вкрай незадовільний" у більшості сільрад. У всі колгоспи 

відправлено комісії з перевірки якості збирання врожаю. 

28 серпня.  

♦ Районний зліт передових колгоспів. 

♦ План хлібоздачі район виконав на 70,8 %. Повністю завдання виконали понад 

50 колгоспів. 

♦ У Дніпропетровську відкрився обласний з'їзд передових колгоспів. Велика 

делегація від Криворізького району. 

♦ Комісія у справах перевірки якості збиральної кампанії, обмолоту та 

підготовки осінньої сівби констатує погану якість по всім наведеним 

показникам у більшості колгоспів. 

♦ Валовий продукт (в середньому по району) на 1 колгоспдвір склав 1600 — 

1700 крб, а вартість трудодня — 2 крб. 
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30 серпня.  

♦ Прийнято рішення про забезпечення всіх колгоспників до 1 січня 1934 р. 

коровами або телицями. 

31 серпня.  

♦ Однією з причин поганої хлібоздачі — є низька якість ремонту молотарок у 

МТС. 

Протягом серпня  
♦ План завозу городини в місто виконано на 38 %. 

♦ Керівники колгоспів Криворіжжя не відпускають колгоспників, що 

завербувались на роботу на підприємствах тресту "Руда". 

♦ У Криворізькому районі нараховується 34 молочні ферми, 19 свинарних, 2 

вівчарські. З 146 колгоспів району в 31-му було по одній товарній фермі, з них 

22 молочних, 9 свинарних; 12 колгоспів мало по 2 ферми, з них 10 молочних, 2 

вівчарські. Колгоспів з 3-ма фермами в районі немає. 

 

2 вересня.  

♦ Перевірка показала, що робітники промислових підприємств практично не 

забезпечені овочами, коли сотні тонн городини лежать на полях колгоспів та 

радгоспів. 

3 вересня.  

♦ Вийшла постанова міськради "Про порядок вільного продажу хліба". 

5 вересня.  

♦ Згідно постанови Наркомпостачання, в басейні відкрито 27 крамниць з 

продажу хліба.  

♦ Розпочалась перевірка виконання колгоспами плану хлібозаготівель: всі 

рахівники колгоспів разом з документами прибули в міськраду. 

7 вересня.  

♦ У постанові бюро Дніпропетровського обкому КП(б)У вказується на 

"недоліки у відвантаженні і перевозці хліба" в Криворізькому районі. 

9 вересня. 

♦ Квартальний план здачі м'яса в районі виконано на 30,3 %, молока — на 65,4 

%. 

10 вересня.  

♦ Нарада комсомольського активу колгоспів і радгоспів району з питань 

підсумків збиральної кампанії. 

♦ План засіву озимини в районі виконано на 18,8 %, обмолоту — на 61,1 %, 

скирдування - на 46,6 %. 

11 вересня.  

♦ Більшість клубів та "будинків колективіста" на селі знаходяться у 

занедбаному стані й вимагають негайного ремонту. 

♦ Перевірка показала, що ударники виробництва не забезпечуються, згідно 

рішення МПК, в першу чергу продуктами харчування, в торгівлі процвітає 

зловживання в розподілі продуктів. 

12 вересня.  

♦ МКК  і РСІ  прийняли обов'язкову постанову про негайне введення обліку 

хліба з-під молотарок та організації біля них "сигнальних постів для контролю 

за правильним обліком". 

♦ Відбулось урочисте засідання жюрі районної колгоспно-радгоспної 

спартакіади, де кращим учасникам було вручено 38 значків. 

13 вересня.  
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♦ Розпочалось змагання районів, МТС і колгоспів за завершення хлібоздачі і на 

краще проведення с/г робіт. Утворена конкурсна комісія і "великий преміальний 

фонд". 

15 вересня.  

♦ РСІ в колгоспі ім. Сталіна (Веселівська с/р) виявила "розкрадання хліба та 

кормів, неправильне авансування та заплутаність обліку". 

♦ Міскпрофрада прийняла рішення про направлення в підшефні колгоспи 

представників промислових підприємств для допомоги в організації засівної 

кампанії та збиранні колосків. 

16 вересня.  

♦ Колгоспникам, що виконали план здачі соняшникового насіння, дозволено 

переробити на олію по 2 кг на їдця в місяць. 

♦ МПК прийняв спеціальне рішення "про опрацювання в усіх колективах 

рішення обкому КП(б)У "Про змагання районів, МТС і колгоспів". 

17 вересня.  

♦ Міськрада прийняла постанову "Про участь в автошляховому будівництві всіх 

МТС, радгоспів та організацій, які мають сільськогосподарське виробництво в 

межах району". 

20 вересня.  

♦ Перша руднична конференція домогосподарок РУ ім. Кагановича звернулась 

до всіх домогосподарок басейну з закликом прийняти активну участь у заготівлі 

овочів. 

22 вересня.  

♦ В РНК УСРР відправлено телеграму про відсутність у басейні динаміту та 

інших вибухових речовин. 

25 вересня.  

♦ Заготівля овочів у районі складає 34 % від плану. 

26 вересня.  

♦ Завербовані селяни з Київської та Вінницької областей, що прибули на 

будівництво КМЗ, змушені самі заробляти на харчування сторонніми роботами. 

♦ Стан заготівлі овочів у районі "сигналізує про повне ігнорування постанов 

партії та уряду". 

♦ Міськрада прийняла рішення "Про хід постачання та заготівлі картоплі". План 

виконано на 12 %. Посадових осіб зобов'язано виконати план до 1.10.1933 р. 

♦ Міськпрофрада направила рахівників до підшефних колгоспів для перевірки 

результатів роботи. 

27 вересня.  

♦ План заготівлі картоплі в районі виконано на 13 %. 

♦ ЦК КП/б/У надіслав листа, в якому категорично пропонується забезпечити 

авансуванням  колгоспи в розмірі 10-15 % від намолоченого зерна, незалежно 

від стану вивозу на зсипні пункти. 

28 вересня.  

♦ Проводиться кампанія "по мобілізації мішкотари". 

♦ Дільничного агронома колгоспу "Хлібороб" (Олександрівська с/р) 

Харламовича і бригадира Тютюника віддали під суд "за саботаж". 

♦ Створено комісію з перевірки стану сівби в усіх колгоспах району. 

29 вересня.  

♦ Нарада голів редколегій стінних колгоспних та польових бригадних газет 

району з питань осінньої сівби. 

30 вересня.  
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♦ Згідно підрахунків, 20 % врожаю картоплі залишилось у землі. 

 

1 жовтня.  

♦ На 1 жовтня завантаження руди в басейні доведено до 2,5 тис. вагонів на добу. 

На вантажні роботи мібілізовано 900 колгоспників. Недостача робітників у 

басейні — 2,6 тис. чол., з них 600 бурщиків. 

2 жовтня.  

♦ Розпочалась масова мобілізація колгоспників на шахти для ліквідації 

відставання у видобутку руди. 

5 жовтня.  

♦ МПФ прийняла рішення про мобілізацію 100 працівників обліку на 2 тижні 

для налагодження облікової роботи в колгоспах. 

7 жовтня.  

♦ Відбулось виїзне засідання трійки парткомісії з підготовки до партчистки. 

8 жовтня.  

♦ Президія Криворізької міськради прийняла рішення про початок щоденного 

спостереження за розповсюдженням гусені озимої совки (шкідник зернових) та 

організацію боротьби з нею. 

9 жовтня.  

♦ В міськпрофраді розпочато реєстрацію всіх ветлікарів міста та району. 

10 жовтня.  

♦ 53 колгоспи району закінчили сів озимини. 

♦ Розпочато терміновий забір місячного плану м'ясозаготівель для громадського 

харчування з метою покращення планових показників у видобутку руди. 

11 жовтня.  

♦ Керівництво заводу "Пневматик" звинувачується в "потуранні колишнім 

куркулям та  прийнятті їх на роботу". 

12 жовтня.  

♦ План картоплепоставок район виконав на 39,5 % (останнє місце в області), по 

олії - на 17,5 %. 

13 жовтня.  

♦ Розширена нарада з питань розвитку "колгоспно-радгоспної торгівлі". 

♦ Посадові особи рудників заключили договори з колгоспами про поставку 

продуктів за матеріали та техніку, що не було виконано з боку промислових 

підприємств. Судом повернуто гроші колгоспам за комерційними цінами. 

15 жовтня.  

♦ Розпочав роботу міжрайонний колгоспно-радгоспний ярмарок. Планується 

провести товаро-оборот на 2,3 млн крб. 

18 жовтня.  

♦ Районна нарада щодо боротьби з розтратами в торговельних та кооперативних 

організаціях. 

19 жовтня.  

♦ Керівництво колгоспів "Новина" (Широківська с/р), ім. Ворошилова 

(Недайводська с/р), "Перше травня" (Шестернянська с/р) звинувачено в 

саботажі та "розкладництві". 

♦ Криворізький МПК дозволив колгоспникам, що пішли працювати на шахти, 

викупити за готівку хліб, який їм було нараховано за трудодні і який вони мали 

отримати, працюючи в колгоспі. 

21 жовтня.  
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♦ Перевірка постановки обліку трудоднів виявила його відсутність у деяких 

колгоспах району ("Новина", ім. Шевченка, "Своя Праця" та ін.). 

22 жовтня.  

♦ Недосів зяблевого клину по Миколокозельській МТС становить 1,5 тис. га. У 

більшості колгоспів оранка не розпочалася. 

27 жовтня.  

♦ Перевірка стану утримання коней у колгоспах виявила їх поганий догляд. Так, 

в колгоспі ім. Петровського (Новопокровська с/р) з 72-х коней немає жодного в 

робочому стані. 

♦ Вийшла постанова міськземвідділу, згідно з якою вчителям, що працюють на 

селі, та їх утриманцям підвищено норми постачання.  

♦ Перевірка показала, що більшість рудників не підготувались до прийому нової 

робочої сили: на ряді рудників прибулі 4-5 днів не отримували талонів на 

харчування і не забезпечувались житлом, спецодягом, постіллю. 

30 жовтня.  

♦ Радгоспи Латівський та "Червоногвардієць" заключили договір на змагання за 

краще "вивершення" осінніх робіт та організацію зимівлі тварин. 

Протягом жовтня  

♦ На рівні ЦК ВКП(б) прийнято рішення, що вся продукція радгоспів району 

має бути віддана на забезпечення басейну. 

 

1 листопада.  

♦ Уповноважений комітету заготівель сільгосппродуктів при РНК СРСР по 

Криворізькому району заборонив всім виробникам продавати лишки зерна на 

ринку - тільки в пунктах "Заготзерно". 

♦ Відмінено районну сільськогосподарську виставку. 

♦ Колгосп "13-річчя Жовтня" Богоблагодатської сільради (нині ім. Кірова. — 

Укл.) перший в районі завершив зяблеву оранку. 

♦ Міськрада прийняла постанову "Про хід зяблевої оранки в районі", в якій 

відмічається загрозливий стан з виконанням плану. Наказано в дні свят 

працювати в полі всьому керівному складу колгоспів та радгоспів. Розроблено 

інші заходи ліквідації відставання. 

2 листопада.  

♦ "Хлібний борг державі" по Криворіжжю складає 20 тис. ц. 

Перевірка роботи їдалень Дзержинського рудоуправління виявила цілу низку 

зловживань, незаконне підвищення цін та розкрадання продуктів. 

6 листопада.  

♦ Облвиконком прийняв постанову "Про план зимового ремонту тракторів", 

відмічається "важкий стан справ". Створено спеціальну комісію й розроблено 

план заходів щодо прискорення  ремонту. 

♦ У результаті великої засміченості полів бур'янами та великої кількості мишей 

і інших шкідників, втрати врожаю, згідно офіційних підрахунків, складають 30-

35 відсотків. 

8 листопада.  

♦ Район не виконав зобов'язань до 7 листопада завершити оранку на зяб. 

♦ Надійшла постанова РНК "Про розробку районного (по МТС, колгоспах та 

радгоспах) оперативного плану по винищенню шкідників сільського 

господарства з широким залученням комсомольців і піонерів". 

9 листопада.  
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♦ Припинено переробку всіх олійних культур "до повного виконання 

держзавдання". 

10 листопада.  

♦ План зяблевої оранки в районі виконано на 33,2 %. 

11 листопада.  

♦ Вийшла постанова обкому КП(б)У "Про форсування справи землеустрою та 

раціонального розмежування земель колгоспів". 

15 листопада.  

♦ Пошесть мишей та пацюків у районі. Прийнято ряд рішень про термінову 

організацію спеціальних бригад для нищення й мобілізацію на боротьбу 

дорослого населення. 

18 листопада. 

♦ Міськрада прийняла спеціальне рішення "про снігозатримання". 

♦ Міськрада прийняла рішення, яке зобов'язує всіх садокористувачів провести 

ряд робіт у боротьбі з садовими шкідниками. 

З 18 по 21 листопада.  

♦ Пройшов об'єднаний пленум ЦК і ЦКК КП(б)У, який розглянув питання "про 

український націоналістичний уклін", визнано, що на даний момент "головною 

небезпекою є український націоналізм, який поєднується з імперіалістичними 

інтервентами". Постановою Пленуму припинено політику українізації. 

20 листопада.  

♦ Криворізька міськрада зобов'язала всіх голів виконати план поставок 

соняшника й картоплі. 

22 листопада.  

♦ В колгоспах району поширюється рух "похід за культурне життя", 

спрямований на покращення культурного та побутового обслуговування  на 

селі. 

23 листопада.  

♦ При Миколокозельській МТС відбулась перша в районі конференція  з 

питання "включення в похід за опанування агротехніки". У ній взяло участь 200 

чол. Вирішено при кожному колгоспі організувати агротехнічні гуртки, де раз 

на 6 днів мають проводитись заняття. 

24 листопада.  

♦ Деякі колгоспи району не виконали план засипання насінневого фонду, інші - 

засипали непротруєне зерно, яке нищиться шкідниками. 

25 листопада.  

♦ Ліквідовано один з найбільших кооперативів району  Соробкоп "Руда" і ряд 

кооперативів на рудниках. 

26 листопада.  

♦ План засипки насінневих фондів район виконав на 74 %. 

♦ Міськрада прийняла рішення "Про стан м'ясоздачі в районі", де констатується, 

що план виконано на 42 %. 

27 листопада.  

♦ Президія Міськради прийняла постанову "Про передачу штучних водоймищ 

та ставків Криворізькому рибокомбінату з метою прискорення розведення 

риби". 

29 листопада.  
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♦ РСІ разом з редакцією "Червоного гірника" провела рейд-перевірку стану 

зберігання картоплі та овочів на рудниках. Виявилось, що більшість з них не 

підготувалися належним чином. 

 

1 грудня.  

♦ Машино-тракторна майстерня Криворіжжя (МТМ) реорганізована в 

тракторно-ремонтний завод. 

2 грудня.  

♦ На будівництві "фабрики-кухні" Дзержинського рудника перевитрати склали 

32 тис. крб. (кухню планується здати в серпні 1934 р). 

9 грудня.  

♦ Оголошено "похід за міцну тваринницьку базу у забезпеченні доброї зимівлі 

худоби та розвитку кормової бази". 

♦ Внаслідок поганих санітарних умов у радгоспі "Червоний Шахтар" виникла 

епідемія тифу з смертельними випадками. Вжито нагальних заходів з 

поліпшення стану. 

10 грудня.  

♦ З колгоспників та одноосібників району зняли заборону на вільний продаж 

власного хліба. 

♦ У рішенні міськради вказується, що споживкооперція, незважаючи на 

спеціально виділені для торгівлі товари, не розгорнула її в потрібному об'ємі. 

12 грудня.  

♦ Прийнято постанову облвиконкому, де наголошується на необхідності  

"організації ремонту тракторів в 2-3 зміни, не чекаючи поставок запчастин, їх 

треба виготовляти на місцях". 

13 грудня.  

♦ Стан ремонту тракторів на Широківській МТМ оцінено як "загрозливий". 

14 грудня.  

♦ Прийнято рішення про проведення міжрайонного колгоспного ярмарку на 

початку січня 1934 р. 

15 грудня.  

♦ На основі постанови облвиконкому від 12 грудня 1933 р. оголошено 

"порядком бойового наказу похід проти мишей і пацюків з 15 січня по 1 лютого 

1934 р.", з мобілізацією населення. 

16 грудня.  

♦ Пройшли судові процеси над колгоспниками, які "наносили травми та 

каліцтва коням". 

18 грудня.  

♦ Створено спеціальні комісії для перевірки якості засипаних насінневих фондів 

у колгоспах і радгоспах району. 

19 грудня.  

♦ Міськрада прийняла рішення про суцільний облік спеціалістів сільського 

господарства з метою їх часткової мобілізації на роботу до МТС. 

20 грудня.  

♦ Згідно рішення обкому КП/б/У розпочався громадський огляд "готовності 

коня до весняної сівби".  

♦ Стан роботи Криворізького тракторного заводу оцінено як "загрозливий". 

Рішення про допомогу КТЗ з боку промислових підприємств не виконується. 

21 грудня.  
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♦ Оголошено боротьбу з льодовою кіркою, що покрила поля і може призвести 

до "задихання посівів". 

♦ Міськрада почала створювати комісії з перевірки роботи правлінь колгоспів "у 

всіх напрямках". 

22 грудня.  

♦ При політвідділах МТС пройшли наради голів колгоспів і представників 

шефів з питань посилення шефської роботи. 

♦ Уповноважений РНК СРСР  з заготівель у Криворізькому районі дозволив 

замінити деякі сорти олійних рослин на інші олійні  "з метою полегшення здачі 

селянами держподатку". 

♦ Ставиться питання про виділення Нікополь-Марганцевого басейну в 

самостійний трест. 

23 грудня.  

♦ На прийомі у Й.Сталіна та Л.Кагановича побувала делегація колгоспників 

Дніпропетровської області, до складу якої входили представники передових 

колгоспів Криворіжжя. 25 грудня делегацію прийняв голова РНК СРСР 

В.Молотов. 

24 грудня.  

♦ Середній заробіток селянина за трудодень в районі складає 8,3 кг хліба. 

25 грудня.  

♦ Оголошено в пресі,  що "колишній секретар Криворізької МПК (Скірко) був 

активним членом української військової організації, що він розвалив ряд 

ділянок соціалістичного будівництва на Криворіжжі". 

26 грудня.  

♦ Медпрацівниками виявлено в місті 202 грубих порушення санітарних норм, з 

яких ліквідовано тільки 23. 

27 грудня.  

♦ Оголошено нове виробниче завдання тресту "Руда" на 1934 рік — 13,5 млн. т 

руди. По геологорозвідувальних роботах: буріння — 7570 м, пошукових — 5,2 

км, на суму 2 млн крб. 

28 грудня.  

♦ Термінова нарада лікарів міста разом з депутатами міськради з питань 

боротьби з епідемією черевного тифу. 

29 грудня.  

♦ Розпочалось переселення в Криворізький район колгоспників з інших 

територій країни (близько 500 господарств). 

Протягом грудня  

♦ У зв'язку зі спробою пустити ДП-1 до 17-го з'їзду партії на КМЗ робітники, 

службовці та ІТР три останні місяці працювали без вихідних.. 

  

   ВИТЯГИ З ДОКУМЕНТІВ 

№ 17. З рішення обкому КП(б)У "Про хід хлібозаготівель".  

3 жовтня 1932 р.  

План хлебозаготовок на ноябрь 1932 г. 

Криворожье на ноябрь — 12500 т, в том числе пшеницы — 4500 т, по секторам: 

колхозники — 10273 т, единоличники — 2227 т. 

План хлебозаготовок по Днепропетровской области на 1932 г. 

Криворожский городской совет 

                         В том числе                          По секторам 
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пшеницы рожь колхозы единоличники 

18000 10030 41917 3489 

Сроки окончания хлебозаготовок районами (утверждены бюро 21 ноября сего 

года). 

Криворожский — 25.12; Апостоловский —  20.12; Долинский — 1.12; 

Пятихатский —  20.12; Софиевский — 25.12; Сталиндор. — 5.12. 

ДАДО, ф. 19, оп. 1, с. 65, л. 66, 81. 

 

№ 18.  З протоколу наради обласної трійки з питань боротьби з саботажем  

хлібозаготівель.  

     19 листопада 1932 р. 

 

Цифровые данные об операции, проводимой в порядке директивы Председателя  

ГПУ УССР от 9.11.1932 г. по Днепропетровскому облотделу ГПУ по состоянию 

на 19.11.1932 г. 

районы всего 

арест. 

анти-сов. 

агитация 

саботаж, 

сопрот., 

оппортун. 

хищения, 

разбазар., 

утайка 

спекул. 

Криворожский 34 15 7 12 - 

Апостоловский 71 58 - 13 - 

Божедаровский 39 20 9 7 3 

Долинский 16 7 2 2 5 

Пятихатский 91 54 14 23 - 

Софиевский 12 3 6 3 - 

Сталинский 11 2 2 7 - 

Всего в области 1993 923 281 671 118 

   Районы                                                   Политпрошлое арестованных 

 уголовн. полит. 

бандит. 

бывш. 

антисов. 

элемент 

бывш. чл. 

анти-сов. 

партий 

Криворожский - - - - 

Апостоловский - 5 - - 

Божедаровский - - - - 

Долинский - 1 - - 

Пятихатский - 15 4 - 

Софиевский - 4 - - 

Сталинский 2 1 - - 

Всего в области 525 42 97 33 

Зам. нач. СПО Д/П облотдела Хозе 

ДАДО, ф 19, оп. 1, с. 485, л. 86.  

 

№19. З протоколу вузької опернаради Дніпропетровського відділу ДПУ під 

головуванням секретаря обкому КП(б)У Строганова, за участю заступника 

голови ГПУ УРСР Карлсона і голови раднаркому УРСР В.Чубаря.  

      20 листопада 1932 р.  

Спецповідомлення про розглянуту справу по колгоспу Ворошилова 

Криворізького району: голова Зінченко (бідняк), Яценко — син куркуля — 

заступник голови, Савостра — махновець, голова ревкомісії, Сафрошенко — 

рахівник (бідняк), Угніч — бідняк, комірник, Друцький — куркуль, рахівник 
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колгоспу, Какуша — вагар,  бувший петлюрівець., Нелупенко — бідняк, вагар. 

Вороже поставились до виконання хлібозаготівлі з самого початку кампанії 

1932 р., вели з приводу цього агітацію. Писали в квитанціях зменшену кількість 

зерна з метою утайки. Виявили неоприбуткованим 100 ц ячменю, 450 ц різних 

суржикових культур. Судом Яценко А. и Савоста З. — до розстрілу, Друцького 

— 10 р., Сафрошенко, Угніча, Філутенка, Зінченка — 10 р. Какушу по 

інвалідності до 5 р. Шкуров І. — мірошник софіївського млина до 10 р. 

Спецповідомлення про розв'язання справ. 

…По Криворізькому р-ну — артіль "Червона Армія" — Кобець — голова 

колгоспа, Міроненко — комірник і скарбник, Погорілий — відповідальний за 

молотьбу, член правління. Проводили контрагітацію проти виконання плану 

хлібозаготівель. Кобець на зборах заявив під час прийняття плану "Мы вам 

заявляем, что если вы будете вывозить хлеб, то можете остаться голодными".  

План виконано на 69 %. Міроненко, Погорілий — 7 років, Коваль — 10 років, 

Кобець — 5 років.  

ДАДО, ф. 19, оп. 1,с.485, л.36,44. 

 

№ 20. З протоколу інформаційної наради про хід хлібозаготівель на 

Дніпропетровщині. 

      23 листопада 1932 р. 

На 20 ноября сельхозналога по области поступило 697872 т и 52,9 % к общему 

плану. За последнюю пятидневку поступило 28715 т, из которых 27984 т от 

совхозов, колхозов и единоличников. 

По телеграфным данным за 21 ноября поступило 27464 тонны. 

В исполнение принятых ЦК и Обкомом решений преобладающее большинство 

районов организовало тройки, создано институты контролеров при 

молотарочных гарнитурах, поднят путем массовой работы колхозный актив на 

выявление зерна, спрятанного в коморах, розкраденного, в полове и соломе. 

Кроме того актив мобилизован на решительное преодоление 

контрреволюционного  кулацкого сопротивления хлебозаготовкам внутри 

колхозов. 

ДАДО, ф. 19, оп. 1, с. 92, л. 1. 

 

№21. З інформаційного повідомлення про хід заготівель на Дніпропетровщині. 

      27 листопада 1932 р. 

Всего с мирчуком  и семссудой - 7522589 т. 

Криворожье. После обсуждения решений ЦК на Совещании 24 ноября  

выделена группа более отстающих колхозов для взыскания штрафа и 

задолженности (15), по Петровскому сельскому совету в отходах обнаружено 

2000 пуд. хлеба, 10 % зерна в пшеничной соломе. Снят председатель сельского 

совета. За 25 ноября заготовлено 357 цент. (телеф. информ Агитмасса РПК от 

27.11.1932 г.). 

Колхозы "Труд Селянина", "Веселый Луг", "Спільна праця", "Реконструкция", 

"Петровского", "Зеленый Гай" — план хлебозаготовки выполнен 20 ноября. 

По 25 колхозам (16 % колхозов р-на) руководители заявили, что и 

уменьшенного плана хлебозаготовок они не выполнят. На 25 ноября в районе 

еще не обмолочено 1500 га. 

Выявлен непроизводственный хлеб в к-зе "Вперед до коммуны" — 700 пудов, в 

колхозе "Нове життя" неоприходовано 74 ц., а фактически выявлено 114 ц. 
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Председатель этой артели в оправдание заявил: "Мы считали, что нужно 

оставить 25 % зерна на усушку". В артели "Вольный" Зеленовского сельского 

совета  и по артели Курского сельского совета с самого начала молотьбы на 

одну лошадь расходуется по 3-4 кг зерна. 

В артелях Свердловского, Авдотьевского, Широковского, Александродарского 

сельских советов обнаружены бронированные фонды для выдачи колхозникам 

сверх 15 %, массовое их переполучение и пуск зерна в солому и полову. 

В артели "Червоний хлібороб" правлением неоприходован и продан на рынок 61 

ц хлеба. В селе  Лозоватке раскрыто 2 ямы с хлебом единоличников (с 

информписем секретаря  РПК 27 ноября 1932 г.). 

ДАДО ,ф.19, оп.1, с. 92, л.11-13. 

 

№22. З протоколу наради обласної трійки з питань боротьби з саботажем 

хлібозаготівель.  

      29 листопада 1932 р. 

Дело с. Широкое Криворожского района в отношении заместителя председателя 

сельсовета петлюровца Максименко; секретаря сельского совета сына 

раскулаченного Жулай; секретаря партячейки Кушенко, конюха раскулаченного 

Литвиненко, статистика петлюровца Коромушки — в разбазаривании хлеба — 

переданы выездной сессии облсуда. Срок исполнения 3 дня. 

ДАДО, ф. 19, оп. 1, с. 485, л.1. 

 

№23. З постанови  Дніпропетровського обласного комітету КП(б)У "Про 

хлібозаготівлі в окремих районах" (за участю П.Постишева та В.Косіора).  

      31 листопада 1932 р. 

1. Считать необходимым выяснить роль бывшего руководства Криворожского 

района, одного из 4 выделенных в особо отстающие… 

2. Снять с черной доски по Криворожскому р-ну колхозы "Червона Україна" и 

им. Ворошилова как неправильно зачисленные по представлению районного 

начальства. Привлечь к ответственности. 

3. Подтвердить исключение из партии директорара Широковской МТС 

Криворожского района Коваленко, снять с работы, привлечь к уголовной 

ответственности. 

10. Поручить наметить Строганову и Крауклису в 23-х районах 

Днепропетровской обл. наиболее злостных саботажников — наметить по 25-30 

семей и 20-25 одиночек (главы семей) для немедленной высылки на север как 

злостных саботажников и врагов советской власти. 

11. Также отобрать наиболее злостных коммунистов-саботажников 

хлебозаготовок (50-55 чел.) для высылки на север с опубликованием  в печати. 

12. Поручить комиссии по репрессиям проверить количество судебных дел и 

обеспечить быстрое прохождение в судах. 

Обязать секретарей РПК при каждом выезде на село для просмотрения дела 

нарсудов, обеспечить быстрое проведение процессов наиболее крупных и 

характерных дел. 

ДАДО, ф 19, оп. 1, с. 65, л.143. 

 

№ 24. З рішення бюро обкому "Про хлібопостачання на грудень місяць".  

   2 грудня 1932 р. 
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Работу по правильному и экономному расходованию централизованых ресурсов 

хлеба считать неудовлетворительной. Перерасход по "Руда" — 34 т, 

Криворожский Горкооп в октябре — 31т. 

— Бюро обязывает секретарей горпарткомов, Кривстрой — т. Горький, 

Октябрьский рудник — т. Портной, Ленинский — т. Сидоренко, Чубаревский  

рудник — т. Красный, Шварцевский рудник — т. Глоба, Коминтерновский 

рудник — т. Кожевников… взять контроль над расходованием  хлеба. 

- Прокуратура и облсуд уже выслушали дела. 

3. В связи с сокращением централизованого фонда муки на декабрь месяц 

внести следующие изменения в нормы хлебоснабжения: а). рабочим 2-го 

основного списка — вместо 600 гр, 400 гр, их иждивенцам — вместо 300 гр, 200 

гр. 

б). Рабочим 2 списка — вместо 400 гр - 300 гр, их ижд. в. 300 гр - 200 гр. 

в). Рабочим 3 списка — вместо 400 - 200 гр, их ижд. вм. 200 - 100 гр. 

г). Служащим 3 списка сохранить норму в 200 гр и их  ижд. вместо 200 - 100 гр. 

— Сократить декабрьский фонд муки по металлургии — 63 т, по руде 93 т, по 

новостройкам — 56 т, по предприятиям, планируемым областью — 307 т, по 

кустарям села — 28 т, по общественному питанию — 381 т. Провести 

широкоразъяснительную работу. 

ДАДО, ф. 19, оп. 1, с. 20, л.26-27. 

 

№25. З Протоколу наради обласної трійки з питань боротьби з саботажем 

хлібозаготівель. 

   2 грудня 1932 р. 

Информация начальника Криворожской межрайгруппы Говлича. 

Он передал о проведенном нажиме в районах, где резко не выполнен  план 

хлебозаготовок, останавливал внимание на Апостоловском  и Долинском  

районах. 

…Колхоз "Надія" Криворожского района Широковского сельского совета 

счетовод Белобородько, бывший петлюровец, бывший участник 

ликвидированной повстанческой организации — сознался во вредительстве — 

умышленно не выписывал беднякам трудодней, а приписывал кулакам. 

Разбазаривал хлеб. (Передать выездной судебной сессии). 

— Артель "Дружность" Шестернянского сельского совета Криворожского  

района. Завхоз артели Сазонов А.М. в 1919 г. — в банде Петлюры, Самокиша, 

за волынку в 1930 г. был под следствием. В 1931 г. судим за невыполнение 

плана хлебозаготовок, продал на рынке 50 пуд. семян и 10 пуд. пшеницы. В 

1932 г. украл и продал на рынке 15 пуд. пшеницы (передать выездной судебной 

сессии). 

— Колхоз им. Петровского Криворожского района. Председатель правления 

Коленко и счетовод колхоза Бондаренко — сын кулака утаили 12 ц  ячменя, 8 ц 

кукурузы, 3 ц овса и продали колхозникам сверх 15 %. Кроме того, из-за 

отсутствия учета обнаружена недостача 272 ц овса и 4 ц кукурузы. (Передать 

выездной судебной сессии). 

— Артель "Шлях Комуни" Криворожского района. Счетовод колхоза Путря — 

осужден в прошлом за растрату, не оприходовал 117 ц зерна, 10 ц проса, 17 ц 

кукурузы и 8 ц ржи. Вывез в хлебозаготовку 63,8 ц ячменя и провел как 

пшеницу. Единоличник, у него в бесспорном порядке изъято хлеба 20 пудов. 

(Передать выездной судебной сессии). 
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- Артель "Червона Армія" Веселотерновского сельского совета Кобец — 

председатель правления, в прошлом осужден к принудительным работам за 

невыполнение плана хлебозаготовок. Погорелый - член правления, (осужден в 

прошлом за кулачество), Мироненко — в прошлом кулак, завхоз, член 

правления. Обвиняются в растрате 100 ц хлеба. (Передать выездной судебной 

сессии). 

— О мельнице с. Братолюбовки Криворожского мелькомбината. Заведующий - 

Слюсаренко, секретарь партячейки систематически присваивает себе муку и 

зернохлеб. Уже осужден на 1 год условно в 1931 г., систематически пьянствует. 

(Передать выездной судебной сессии). 

— Дело Софиевской мельницы. Заведующий — Шкуров — занимался 

систематическим разбазариванием муки и продажей муки. В Кривом Рогу 

предложил продать 25 п. по 100 руб. Неоприходовал муку при ремонте.  

(Передать выездной судебной сессии). 

ДАДО, ф. 19, оп. 1, с. 485, л. 13-16. 

 

№26. З постанови Політбюро ЦК КП(б)У "Про заходи з посилення 

хлібозаготівель". 

           6-8 грудня 1932 р. 

"О Криворожском Зерносовхозе". 

Сообщить в ЦК ВКП/б/ и ЦК КП/б/У:  

1. Что директор Криворожского Зерносовхоза т. Зубенко систематически не 

выполняет пятидневных и суточных заданий по хлебосдаче и почти прекратил 

вывоз хлеба . За 3 полных пятидневки: 5-я пятидневка ноября — 69 т; 

           6   "-"                     — 67 т; 

           1-я декабря                    — 27 т; 

2. Он заявил, что обмолот и переобмолот соломы (где находится 12 % зерна) в 

срок не закончит, вывезти сам не сможет, 2 месяца подряд только кричит - не 

знает всего. Поэтому Криворожскому и Апостоловскому районам дать 50 

подвод и направить группу для работы и проверки. 

Сами еще и инициативу выдвигали, чтобы снизить нормы хлеба комиссии по 

чистке парторганизации. 

Утвердили постановление о штрафе в пределах 15-месячного плана и о 

занесении на Чорную доску. 

ДАДО, ф. 19, оп. 1, с. 20, л. 34, 36. 

 

№ 27. З постанови бюро обкому КП(б)У.  

   7 грудня 1932 р. 

"О Криворожском Зерносовхозе: 

— поручить отделу кадров командировать для проверки состояния кадров 

совхоза и работы партколлектива "для помощи последнему в налаживании 

работ по хлебозаготовке". 

ДАДО, Ф. 19, оп. 1, с. 65, л.101. 

 

№28. З протоколу бюро Дніпропетровського обкому КП(б)У "Про покращення 

матеріально-побутових умов районних керівних працівників".  

   9 грудня 1932 р. 

В области руководящих работников: 1402 основных и 1898 иждивенцев. 
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— Прикрепить к одному из открытых распредов областного центра всех 

секретарей МПК, РПК и председателей  горсоветов, председателей Городских 

профсоветов, председателей городских райфинотделов для снабжения 

продтоварами на равных началах с ответственными  работниками области. 

— Ответственность за выполнение директивы ЦК об организации во всех 

районах закрытых столовых и подсобных предприятий (молочное, огородное, 

свинное и т.д.) для райактива в месячный срок. Обязать облисполком 

обеспечить финансирование этой операции. 

— Госбанк и облпотребсоюз: выделить в 10-дневный срок средства для 

децентрализованных заготовок из кредитов. 

— Предусмотреть ассигнование специальных средств на развертывание 

жилищного строительства в районных  центрах. 

ДАДО, ф. 19, оп. 1, с. 65, л. 104. 

 

№29. З протоколу засідання бюро обкому КП(б)У за участю В.Косіора та 

П.Постишева.  

 23 грудня 1932 р. 

"О хлебозаготовках в Геническом, Криворожском, Магдалиновском и 

Апостоловском районах". 

Постановление  утвердить (прилагается). 

1. Отобрать 40-50 колхозов для занесения на Черную доску. В отношении этих 

колхозов организовать действительно серьезное проведение всех репрессий, в 

первую очередь взыскание всех досрочных платежей с колхозников, как то: 

сельскохозяйственный налог, мясозаготовки, страховка и страховая 

задолженность. Денежную задолженность колхозников в целом разверстать на 

каждый двор колхозника с тем, чтобы взыскать эту задолженность немедленно. 

Обязать райпарткомы и райисполкомы, уполномоченных обкома, а так же 

областные и районные финорганы обеспечить проведение этих мероприятий 

незамедлительно. 

Вопрос о хлебозаготовках. Обязать секретарей РПК, председателей РНК и 

председателей колхозов в пятидневный срок вывезти все наличные фонды 

(кроме семенных), вывоз которых разрешается постановлением Обкома и 

Облисполкома в счет выполнения государственного плана хлебозаготовок по 

всех колхозах, не выполнивших план. 

В семидневный срок выявить все скрытые фонды в колхозах и вывезти в счет 

плана хлебозаготовок. По истечении установленного семидневного срока, в 

случаях обнаружения скрытых фондов, привлекать председателей колхозов и 

всех лиц, виновных в укрытии, — к  суровой судебной отвественности. 

…Выделить как наиболее отстающие, удельный вес хлебозаготовок  которых в 

областном плане занимает значительное место, и применить к этим районам 

самые решительные меры нажима с тем, чтобы в самый короткий срок сломить 

кулацкий саботаж хлебозаготовок в колхозах. 

…Дополнительно послать Павлова, Бойко, Тодрес в Кривой Рог. Им поручить: 

а). Немедленно вывезти из колхозов в счет хлебозаготовок все фонды, включая 

сюда и посевные фонды;  

б). Вместе с ГПУ выявить по колхозам наиболее злостных саботажников, 

расхитителей, утайщиков хлеба, пролезших в колхозы и парторганизации, 

кулацкие контрреволюционные, петлюровские элементы и через выездные 

сессии облсуда организовать специальные судебные процессы, выносить самые 
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суровые приговоры к этим элементам, вплоть до высшей меры социальной 

защиты. 

в). Выделить в каждый из этих районов дополнительное количество колхозов 

для занесения на Черную доску и для наложения натурштрафов с проведением 

немедленно и решительно всех вытекающих отсюда последствий. 

г). Такие же суровые меры нажима применить к несдатчикам хлеба 

единоличникам (суд, арест, конфискация имущества и высылка наиболее 

злостных несдатчиков хлеба, лишение земли,  в т.ч. и усадеб, штрафы). 

Кроме того, выделить на каждый из этих районов специальную тройку в 

составе: 

— по Кривому Рогу — т. Тодрес и Говлич - от бюро обкома и Козлова от 

областной  КК; 

— по Апостолово  — Ледман и Мумевко от бюро обкома.  

Они должны рассмотреть весь руководящий состав снизу доверху и свои 

предложения по ним представить на бюро. По людям смотреть — обман в 

посевных площадях, фальшивые показания по урожайности, замолчание 

фондов, искусственные трудодни, формальное снижение плана и неборьба за 

него, разбазаривание хлеба, — в частности,  получение  хлеба в колхозах на 

самоснабжение, как выявлялись чуждые контрэлементы и факты 

примиренческого отношения, как боролись за хлеб — кого под суд, кого к 

ответственности, прикрытие опортунистов и кулацких элементов, срыв плана. 

… представить свои соображения в обком для немедленного исключения их из 

партии, ареста, предания суду и высылки. 

О сроках окончательного выполнения плана хлебозаготовок. 

Установить окончательные сроки выполнения годового плана по 

Криворожскому р-ну до 26.01.33 г. 

Для тех колхозов, что занесены на Черную доску : 

а). прекратить завоз товаров и вывезти из лавок все товары; 

б). запретить полностью торговлю колхозам и колхозникам; 

в). досрочно взыскать все платежи; 

д). досрочно взыскать план мясозаготовок и применить натуральные штрафы —  

мясо в размере 15-месячной нормы; 

е). прекратить помол. 

Судебным органам срочно рассмотреть общие с этим дела. 

ДАДО, ф. 19, оп. 1, с. 20, л. 86-87, 94-97. 

 

№30. З постанови бюро Дніпропетровського обкому КП(б)У.  

    Таємний відділ. 

 30 грудня 1932 р.  

"Всем ГПК и РПК". 

Высылаем вам постановление ОК от 30.12. о применении дополнительных 

репрессий к отдельным колхозникам и колхозам особо саботирующим 

хлебозаготовку.  

Считать необходимым в каждом районе в 3-5 колхозах, особенно 

саботажнических, найти по 3-5 хозяйств — "гнезда" кулацкого саботажа. 

Продать у них за долги по корове личной. Рассказать колхозникам, предложить 

сдать укрытый хлеб государству и что тот, кто сдаст укрытый хлеб государству 

добровольно, того карать не будем. 
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При проведении этого мероприятия было бы хорошо, если бы в каждом колхозе 

нашлось 3-5 колхозников, покаявшихся перед государством в том, что они 

укрывали хлеб, незаконно полученный или взятый, и сдают его государству и 

призывают последовать их примеру всех колхозников. В организации этого 

мероприятия РПКам должны помочь органы ГПУ. 

ДАДО, ф. 19, оп. 1, с. 65, л. 141. 

 

№31. З протоколу Дніпропетровського відділу ДПУ. 

     6 січня 1933 р. 

3.01.1933 р. Виїзна сесія облсуду в с. Тернівка Криворізького району розглянула 

справу про зловживання в артілі ім. Шевченка. 

Шульженко — голова (куркуль), Фурс(куркуль) — машиніст молотарні, Коротя 

(куркуль) — рахівник, Лазаренко (куркуль) — член правління, Ткаченко 

(куркуль) — комірник, Артеменко (куркуль) — польовод. Артіль засмічена 

куркулями, керували на розвал колгоспу та опір плану хлібозаготівлі. Самі 

крали хліб і не забороняли красти іншим. В послідах було зерна до 70 % — 

віддавали колгоспникам як послід, пускали в солому 95 %, склали акт на 

маленький врожай. 

Шульженко, Лазаренко, Ткаченко — до розстрілу,  решту — до 8-10 р. 

…3 січня також до розстрілу присудили куркуля Голуба за систематичні 

крадіжки хліба з ланів, найшли 6 ц зернохліба. 

ДАДО, ф. 19, оп. 1, с. 485, л. 44-47. 

 

№ 32. З спецповідомлення Дніпропетровського обласного відділу ДПУ.  

     8 січня 1933 р. 

Криворізький р-н, артіль К.Лібкнехта — Швейкерт — комірник, Вільгаук — 

комірник, Гофман — завгосп, Целлер — конюх розбазарювали хліб, класово 

чуждий елемент. Гофман і Целлер — вкрали 4 т борошна. Гофман — до 

розстрілу, Швейкерт і Целлер — 10 р., Вільгаук — виправдано за 

недоведенністю. 

ДАДО, ф. 19, оп. 1, с. 485, л. 49. 

 

№ 33. З протоколу бюро Дніпропетровського обкому КП(б)У.  

   10 січня 1933 р. 

Частушка, котрої завідуючий семирічкою Бабенко, комуніст Копановскої 

ячейки, навчав своїх учнів: 

Як був цар Микола—дурачок, 

Був фунтик хліба — п'ятачок,  

А як стала республіка — 

Фунтик хліба — три рубліка, 

Як став Совєт — хлєба нєт. 

 

В 32-му году ми вже їли лободу, 

Нема хліба, нема сала, —  

Комсомолія забрала. 

Питається СОЗ морозу: 

"Чи будуть чоботи для СОЗу?" 

"Нема чобіт, самі лапті, 

Розколовся СОЗ на клапті. 
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Нема хліба, нема моні, —  

Ми прохлопали в долоні. 

  

Жито та пшеницю 

Вивезли за границю. 

А ячмінь та кукурудзу —  

Для Радянського Союзу. 

Лише трошки буряків  

Для Радянських дураків. 

 

Лежить Ленін у почоті,  

А Сталін — в багноті, 

Що робили куркулям,  

Те буде бідноті. 

 

ДАДО, ф. 19, оп. 1, л. 113. 

 

№34. З протоколу засідання бюро Дніпропетровського обкому КП(б)У.  

   12 січня 1933 р. 

"О мерах борьбы с бандитизмом и преступностью в г. Днепропетровске и др. 

городах области". 

…"Для окончательной очистки от уголовного элемента создать специальные 

оперативные  группы из работников облмилиции в Кривом Роге и др. городах.  

В 5-дневный срок закончить очистку базаров, ночлежек, вокзалов от 

паразитирующих хулиганских элементов, беспризорных и т.д. 

Усилить работу по вскрытию элементов политического бандитизма, 

перерастания уголовного в политический бандитизм, использовании 

кулачеством уголовщины в качестве орудия классовой борьбы и т.д. 

Провести дополнительные мероприятия по вскрытию бандитско-

повстанческого подполья в районах бывшего Криворожского округа и на 

Мелитопольщине." 

ДАДО, ф. 19, оп.1, с. 1865, л. 7. 

 

№35. З постанови бюро Дніпропетровського обкому КП(б)У.  

           10 лютого 1933 р. 

Директиву райпарткомам и райисполкомам о случаях голодания и голодных 

смертей — утвердить. 

…Вы обязаны найти внутри колхозов и в р-не необходимое количество хлеба, 

для того, чтобы этих колхозников, если действительно не осталось хлеба, 

накормить. Они должны привлечься  к поиску ям с хлебом — им дадут оттуда. 

Факты проверять — ибо слухи ходят, распространяемые классовым врагом, 

кулаком. Кто вскрыл хлеб — 10-15 % отчислений — так что пусть ищут. 

Фонд помощи по хлебу в области будет давать хлеб тройкой Григорьева, 

Крауликса, Яблонского после проверки заявлений через органы ГПУ. 

Обком обязывает Вас, в связи с этим не возлагать особенных надежд на 

получение продовольственной помощи, не потакать в собственной среде и 

среди колхозников иждевенческого настроения". 

Секретарь Обкома КП/б/У Хатаевич. 

ДАДО, ф. 19, оп. 1, с. 1865, л. 14. 
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№36. З постанови Дніпропетровського обласного бюро КП(б)У.  

           10 лютого 1933 р. 

Слушали: О выселении классово чуждого и паразитирующего  элемента  из 

области. 

Постановили: Установить по области выселение классово-чуждого и 

паразитирующего элемента в количестве 17000 семейств и 5000 одиноких. 

2. Директиву о порядке подготовки к выселению секретарям РПК, начальникам 

политотделов и начальникам  райотделений ГПУ — утвердить. 

3. Предложить всем ГПК и РПК в декадный срок точно установить 

индивидуальные хозяйства, злостно уклоняющиеся от выполнения заданий по 

всему селу, с тем, чтобы выселить такие за пределы области, согласно 

директиве Обкома и Облисполкома по данному вопросу.  

Выселение в течение мая и июня, чтобы создать благоприятную обстановку к 

началу уборки. 

Списки составить: к 5.05 — составляют секретари РПК, председатели РНК, 

начальник  райотдела ГПУ, начальники  политотделов МТС и совхозов. 

В директиве оставить места для цифр, примерно 

— семейств кулацких и других чуждых элементов; 

— одиночек; 

— выселяют и нежелающих работать в колхозах и совхозах. 

…Контрольные цифры о выселении классово-чуждого, контрреволюционного, 

уголовного и паразитирующего (им заменили слово "бездомного") элемента по 

Днепропетровской области. 

№ 

п/п 

Наименование районов          Подлежат выселению 

семейные одинокие 

10. Апостоловский р-н 295 30 

14.  Софиевский 350 50 

15. Долинский 300 25 

20. Криворожский 600 300 

42. Сталиндороский  50 50 

45. Божедаровский 250 30 

47. Пятихатский 325 70 

 всего по 48-ми районам 17000 5000 

ДАДО, ф. 19, оп. 1, с. 1865, л. 27, 33-34. 

 

№37. З листа секретаря Дніпропетровського обкому КП(б)У М.Хатаєвича  

секретарю ЦК КП(б)У В.Косіору.  

     18 лютого 1933 року. 

В связи с началом введения паспортной системы в крупных городах Союза 

значительно усилился приток в промышленные центры области (в т.ч. Кривой 

Рог) разного рода преступного, антиобщественного, паразитирующего 

элемента. 

Арестованные содержатся в помещении милиции, в невероятно тяжелых 

условиях, благодаря чрезмерной перегрузке, и недостатка питания. В одном 

только Криворожье установлено 6 случаев смерти от голода в камерах при 

милиции. Арестованные находятся по 5-6 чел. на 1 кв. метр. Каждое дело 
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пересмотреть и всех неправильно арестованных (а таких очень много) - 

освободить. 

Прошу поставить этот вопрос на обсуждение ПБ. 

ДАДО, ф. 19, оп. 1, с. 587, л. 33. 

 

№38. З доповідної записки відділу охорони здоров'я виконкому 

Дніпропетровської обласної ради депутатів трудящих.  

     23 лютого 1933 року. 

"О мероприятиях по оказанию помощи районам с повышенной смертностью и 

заболеваемостью".  

"В течение последних месяцев в ряде городов и сельских районов 

Днепропетровской области отмечается значительное повышение смертности и 

заболеваемости на почве недоедания, многочисленные явления отравления 

употребляемыми в пищу различного рода суррогатами, резкий рост 

подкидывания детей, переполнение больничных учреждений, как городских, так 

и сельских, крайне истощенными больными, нуждающимися в основном не в 

лечении, а в усиленном питании. 

…Получаемые ежедневно из районов сведения свидетельствуют, что эти 

явления не одиночного, случайного характера, а чем дальше, тем все больше 

приобретают увеличивающиеся размеры.  

…Следует отметить значительный рост смертности населения как в городах, так 

и в сельских районах, особенно заметно увеличившийся в 4-м квартале 1932 г., 

что видно из нижеприводимой таблицы смертности (на 1000 душ населения). 

Категории местностей и отдельные 

города 

1 кв. 32 г. 4 кв. 32 г. Всего за 

32 г. 

Всего за 

31 г. 

города и поселки сельского типа 3,7 4,2 17,0 12,6 

сельские местности 3,8 4,5 17,1 14,3 

всего по области 3,8 4,5 17,1 13,9 

г. Днепропетровск 3,9 4,0 16,9 12,1 

г. Камянское 4,6 4,6 20,1 11,7 

г. Кривой Рог 3,1 4,2 15,6 11,5 

Прочие города и поселки 

городского типа 

3,2 3,9 15,4 14,1 

Зав. облздравотделом Шрайбер. 

ДАДО, ф. 2240, оп. 1, с. 75, л. 19-20. 

 

№39. З доповідної записки обласного відділу охорони здоров'я "Про заходи по 

наданню допомоги районам з підвищеною смертністю і захворюваністю".  

26 лютого 1933 року. 

Коефіцієнт природнього руху людності у 1932 році по Дніпропетровській 

області (попередні дані). На 1000 душ населення припадає: 

Категорія місцевості та 

окремі міста 

1 кв. 2 кв. 3 кв. 4 кв. за рік 1931 р. 

                              н а р о д ж е н ь 

1. Міста та селища 

міського типу 

5,9 5,4 5,2 4,7 21,2 21,1 

2. Сільські місцевості 7,9 6,3 5,8 5,4 25,4 33,2 

3. По області разом 7,3 6,1 5,6 5,1 24,1 30,6 

4. м. Дніпропетровськ 5,0 4,7 5,0 4,3 19,0 18,6 
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5. м. Запорожжя 7,3 7,1 5,4 6,2 26,0 17,8 

6. м. Кам'янське 5,7 4,5 5,0 4,4 19,6 20,8 

7. м. Кривий Ріг 7,7 6,7 6,9 4,5 25,8 30,4 

8. інші міста та селища 

міського типу 

5,7 5,0 5,1 4,3 20,1 23,6 

                               с м е р т е й  

1. 3,7 4,7 4,4 4,2 17,0 12,6 

2. 3,8 4,4 4,4 4,5 17,1 14,3 

3. 3,8 4,5 4,4 4,4 17,1 13,9 

4. 3,9 4,4 4,6 4,0 16,9 12,1 

5. 3,8 5,5 4,5 4,3 18,1 11,4 

6. 4,6 5,9 5,0 4,6 20,1 11,7 

7. 3,1 4,1 4,2 4,2 15,6 11,5 

8. 3,2 4,2 4,1 3,9 15,4 14,1 

                           природнього приросту 

1. 2,2 0,7 0,8 0,5 4,2 8,5 

2. 4,1 1,9 1,4 0,9 8,3 18,9 

3. 3,5 1,6 1,2 0,7 7,0 16,7 

4. 1,1 0,3 0,4 0,3 2,1 6,5 

5. 3,5 1,6 0,9 1,9 7,9 6,4 

6. 1,1 - 1,4 0,0 - 0,2 - 0,5 9,1 

7. 4,6 2,6 2,7 0,3 10,2 18,9 

8. 2,5 0,8 1,0 0,4 4,7 9,5 

Нач. соц. культсектору обл. УНГО Букша 26.02.33 р. 

ДАДО, ф. 2240, оп. 1, с. 75, л. 26. 

 

№40. З доповідної записки про випадки голоду, пов'язані з ними масові 

захворювання і смертність в ряді районів Дніпропетровщини.  

           27 лютого 1933 р. 

В Кривом Роге по Дзержинскому району отмечено 19 случаев заболеваний и 

опухания на почве недоедания. В числе опухших: 

— Волошин Кирилл — слесарь, на производстве 30 л, зарплата в среднем 176 

руб. 

— Третьяков Иван — бурщик шахты "Косиор", на производстве с 1925 г., семья 

3 человека (сводка Обл.  ГПУ — 20.02.). 

— В с.Широкое,  колхоз "Червоний Гірник"" отмечено 10 заболеваний, в числе 

которых 7 активистов и 1 симулянт. Среди них семья беднячки Мамыш Ульяны 

— 265 трудодней, отравления суррогатами с лепешек ячменя, взятого на пивном 

заводе (информсообщение ГПК 25.02). 

— По Чубаревскому р-ку опухли и сильно истощены от недоедания 8 человек, 

сведения проверены оппаратом  ГПУ (Письмо ГПК 19.04). 

ДАДО, ф. 19, оп. 1, с. 609, л. 18. 

 

№41. З відомості Криворізької міськради про кількість зареєстрованих 

лікарняними установами району хворих на грунті недоїдання.  

             1 березня 1933 р. 

Цинга 1 (15-18 лет). Рабочий  кооператив.  Смычка. 

Безбелковые отеки 394 (17 детей до 8 лет, 10 колхохников, 311 рабочих, умерло 

12, вылечилось 75). 



 173 

Истощение 80 (1 колхозников, 54 рабочих, 7 умерло, 11 выздоровело). 

Резкое малокровие 53 (7 детей), 19 рабочих. Умерло — 2, выздоровело — 2. 

ДАДО, ф. 2240, оп. 1, с. 86, л.16-17. 

 

№ 42. З постанови Дніпропетровського бюро КП(б)У про допомогу колгоспам 

та робітникам МТС і МТМ.   

               Квітень 1933 р. 

На почве тяжелого продовольственного положения мы имеем ряд случаев, когда 

колхозники — и не только мужчины, но и женщины бросают свои семьи на 

произвол и сами уходят в неизвестном направлении. Последние дни имеется 

большое число покинутых детей (Пятихатки,  Кривой Рог). 

ДАДО, ф. 19, оп. 1, с. 609, л. 1. 

 

№43. З листа голови Дніпропетровського облвиконкому І.Алексеєва.  

 19 квітня 1933 р. 

За последнее время отмечаются случаи задержки похорон, умирающих в 

больницах больных и накопление этих трупов в приемных покоях больниц, из-

за недостатка ассигнования на погребения по сметам больниц. 

Отпустить дополнительные ассигнования. 

ДАДО, ф. 2240, оп. 1, с. 75, л. 50. 

 

№44. З відомості про хворих на порушення обігу речовин по Криворізькій 

міськраді за квітень 1933 року. 

        Поч. травня 1933 р. 

Не підлягає оголошенню. 

Вік/назва 

хвороби 

цинга, 

безбілкові 

набряки 

виснаження 

до 8 років 1 4 

від 8 до 15 6 4 

від 15 до 25 47 53 

від 25 до 45 70 33 

старші 37 11 

з них: колгоспн. 22 11 

робітників 95 46 

службовці 3 - 

інші 41 48 

зареєстровано 162 105 

видужало 132 45 

вмерло 60 42 

Зав. міськздоровінспектурою статистик 

Примітка: безбілкові опухолі по Кривбуду 30 %, але не вказано про вік та 

соцстан. 

ДАДО, ф. 2240, оп. 1, с. 86, л. 8. 

 

РЕПРЕСИВНА ДІЯЛЬНІСТЬ ОРГАНІВ МІСЦЕВОЇ ВЛАДИ  

ПІД ЧАС ГОЛОДУ 1932-1933 РОКІВ 

Дослідження голодомору 1932-1933 р.р. на Криворіжжі відноситься до важливої 

категорії тем, як історичного, так і морального значення. Про вагомість даного 



 174 

питання говорять Укази Президента про вшанування пам'яті жертв голодомору 

від 20 березня 2002 р. (№ 275/2002) та недавні слухання (лютий-травень 2003 

року) в парламенті України. 

Важливим науковим аспектом проблеми голодомору є репресивні заходи влади 

та органів ДПУ в цей період. 

На жаль, обмеженість джерел, опрацьованих на сьогодні, не дають нам 

можливості повноцінного розгляду цього явища. В даному дослідженні 

використані (основне джерело) — місцева газета "Червоний гірник" за вказані 

роки та матеріали справ №№ 6352, 6353 з фонду 1, опис 20, ЦДАГО. Перша 

справа має назву: "Спецзведення секретно-інформаційного відділу ЦК КП(б)У 

за 1.01.1932 — 16.01.1933 рр. Залучено також і дані з фондів ДАДО: ф. 19, оп.1, 

с. 493: "Спецдонесення і доповідні записки обласної міліції і органів 

прокуратури про кримінальні злочини і факти порушення революційної 

законності в області за 1932 рік". 

Слід зауважити, що обмеженість джерельної бази дозволяє нам виявити лише 

головні тенденції та відносні показники. Так, у "Червоному гірнику" більшість 

повідомлень про репресивні заходи по відношенню до ворогів народу 

закінчуються інформацією, що справу передано слідчим органам або до суду. 

Вироки наводяться рідко. Спецзведення дають, в основному, цифрові показники 

та відсотки за п'ятиденки без деталізації. Деякі заходи примусу з боку місцевої 

влади вирішувались в адміністративному порядку. Так, загальні збори 

колгоспників могли прийняти рішення про накладення штрафів, позбавлення 

права користування садибною землею, виключеня з колгоспу, виселення за межі 

району або області. Згодом, президія міськради на своєму засіданні могла 

затвердити таке рішення, яке після цього набирало чинності. 

Тому ми при розгляді видів репресій будемо розділяти їх на адміністративні та 

судові (відкриті суди, "трійки", "Особливі наради"). 

За нашими підрахунками в адміністративному порядку були накладені такі 

покарання за нездачу хліба, саботаж хлібозаготівель, переродження тощо: 

Тал. 1. 

№ Вид покарання кількість  

осіб 

% від   

загалу 

1. Знято з роботи за невідповідність посаді (директори 

радгоспів, голови колгоспів, голови та члени сільрад) 

28 

 

4,8 

2. Знято з роботи членів правлінь колгоспів 25 4,3 

3. Виключено з колгоспів за саботаж хлібозаготівель 182 31,1 

4.  Оштрафовано від 100 до 3000 крб., на 15-місячну норму 

м'ясозаготівель 

бл. 330 56,2 

5. Виключено з членів міськради за "опортуністичне 

збочення, потурання класовому ворогу" 

21 3,6 

 Всього: 586 100 

Суттєвих покарань зазнали і працівники в сфері робітничого постачання. 

Більшість з них стала жертвою пошуку винних в погіршенні продуктового стану 

в місті, хоча при регулярному скороченні централізованих поставок вийти із 

скрутної ситуації об'єктивно вже було не під силу. Щоправда, велика частка 

посадових осіб здійснювала і кримінальні злочини, спекулюючи продуктами 

харчування та збагачуючись. 

В 1932-1933 рр., за нашими підрахунками, було знято з роботи за різні 

проступки 43 чол., притягнуто до адміністративної відповідальності (штрафи) 
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157 чол., знято з роботи і притягнуто до судової відповідальності 62 чол. 

Більшість з них отримали термін ув'язнення до 3-х років. 

Але найбільше молот репресій вдарив по селу, де карались практично всі — від 

директорів радгоспів і голів колгоспів до рядових робітників та колгоспників. 

Найважчі часи в цьому відношенні припали на листопад-грудень 1932 р. та 

січень-травень 1933 р. 

Розглянемо динаміку судових розправ над селом, до яких залучались і органи 

ДПУ. 

Розподіл заарештованих за видами злочинів був такий (дані з "Червоного 

гірника": 

Табл. 2. 

№ Обвинувачення заарештов.  

осіб 

% від  

загалу 

1. Розкрадання та розбазарювання хліба, шахрайство 53 38,1 

2. Саботаж та опір хлібозаготівлі 47 33,8 

3. Шкідництво в радгоспах та колгоспах 21 15,2 

4. Антирадянська агітація 18 12,9 

 Всього: 139 100 

З таблиці видно, що приблизно однакову кількість було звинувачено у 

розкраданні та розбазарювані хліба та саботажі і опорі хлібозаготівлям. Таким 

чином, основна маса заарештованих репресована саме за дії, пов'язані 

безпосередньо з голодомором. 

За соціальним станом, посадами та родом занять репресовані на селі 

розподіляються таким чином: 

Табл. 3.  

№ Соціальний стан, рід занять, посада заарештов.  

осіб 

% від   

загалу 

1. Середняки-одноосібники 5 3,6 

2. Рядові колгоспники 33 23,7 

3. Куркулі 10 7,2 

4. Завгоспи та комірники колгоспів 12 8,6 

5. Службовці (лікарі, вчителі) 6 4,3 

6. Голови колгоспів, директори радгоспів 22 15,8 

7. Члени правлінь колгоспів, радгоспів 15 10,8 

8. Бухгалтери та рахівники 14 10,0 

9. Бідняки 1 0,7 

10. Робітники 3 2,2 

11. Бригадири 7 5,1 

12. Голови, члени та працівники сільрад 7 5,1 

13. Секретарі парторганізацій та уповноважені 

райкому 

4 2,9 

 Всього: 139 100 

Найбільша частка заарештованих припала на рядових колгоспників, включаючи 

селян-одноосібників, трудівників, які працювали у різних формах власності. 

Кількість куркулів була значно меншою — приблизно в 4 рази. 

 

Всередені основних груп розподіл був такий: 

Табл. 4. 
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№ Рід занять, посада заарештован. 

осіб 

% від   

загалу 

1. Рядові колгоспники 33 32,0 

2. Директори радгоспів, голови колгоспів 22 21,4 

3. Члени правлінь колгоспів, радгоспів 15 14,6 

4. Бухгабтери та рахівники 14 13,6 

5.  Завгоспи та комірники 12 11,6 

6. Бригадири 7 6,8 

 Всього: 103 100 

Серед колгоспників рядові становили третину репресованих, третину склали 

директори радгоспів, голови колгоспів та члени правлінь (загалом 33,0 %). Ще 

третину склали бухгалтери, рахівники, керівники, завгоспи. Коли взяти до 

уваги, що чисельність різного роду управлінців та службовців на селі була 

набагато меншою, ніж рядових, можна зробити висновки, що репресії були 

спрямовані в першу чергу проти найбільш впливової та авторитетної частини 

працівників села. Середняки-одноосібники, куркулі і бідняки загалом складають 

16 чол., або 3,0 %.  

В деяких повідомленнях наводиться "контрреволюційне минуле" підсудних, які 

були віднесені до соціально-ворожих класів: 

Табл. 5. 

№ Групи з КР минулим заарештован. 

осіб 

% від   

загалу 

1. Колишні куркулі або їх діти 34 68,0 

2.  Колишні петлюрівці 5 10 

3. Колишні повстанці 4 8 

4. Колишні поліцаї 3 6 

5. Колишні махновці 2 4 

6. Інші учасники КР рухів 1 2 

7. Колишні офіцери  1 2 

 Всього: 50 100 

Таким чином, близько 70 % осіб з "КР минулим" склали колишні куркулі. Всі 

інші групи достатньо малочисельні. Підрахунки дають підставу для висновку, 

що репресії були зорієнтовані на ті категорії населення, що могли становити 

потенційну загрозу для планів "соціальної перебудови сільського господарства". 

Розглянемо розподіл обвинувачень заарештованих у ході хлібозаготівель: 

Табл. 6. 

№ Формулювання звинувачення у суді притягну- 

то осіб 

%    від 

загалу 

1. Розкрадання, розбазарювання та приховування хліба 66 47,5 

2. Шкідництво в колгоспах та радгоспах 31 22,3 

3. Саботаж хлібозаготівель 15 10,8 

4. Агітація проти с/г заготівель 9 6,5 

5. Опір вивозу хліба 7 5,0 

6. Невизначено 6 4,3 

7. Спекуляція хлібом 5 3,6 

 Всього: 139 100 

Таблиця показує, що практично половина репресованих була звинувачена у 

розкраданні, розбазарюванні та приховуванні хліба. Менша частка (46 чол.- 33,1 
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%) — в різних формах шкідництва і саботажі хлібозаготівель. Виходить, що 

левова частка (112 чол.) засуджених звинувачено у діях, спрямованих проти 

хлібозаготівель. 

Загальна кількість керівних працівників сільського господарства, репресованих 

за саботаж хлібозаготівельної кампанії склала: 

Табл. 7. 

№ Категорії працівників репресован. 

осіб 

% від     

загалу 

1.  Голови колгоспів та директори радгоспів 22 25,3 

2. Члени правлінь колгоспів та радгоспів 15 17,2 

3. Бухгалтери та рахівники 14 16,2 

4. Завгоспи та вагарі 12 13,8 

5. Бригадири 7 8,0 

6. Голови сільрад та їх заступники  7 8,0 

7. Інші колгоспні керівники та службовці 6 6,9 

8. Секретарі сільських партосередків та уповноважені 

райкому 

4 4,6 

 Всього: 87 100 

Таким чином, голови колгоспів, директори радгоспів та члени правлінь сумарно 

становили майже 43 % репресованих керівників у сільському господарстві 

району. На них було покладено основну відповідальність у забеспеченні 

хлібозаготівель і як результат — максимально покарано. Водночас, низові 

партійні керівники склали менше 5 % репресованих по цій категорії.  

Справи на заарештованих по хлібозаготівлях після проведення слідства 

направлялися в суди. Згідно повідомлень "Червоного гірника", судові рішення 

розподілились таким чином: 

Табл. 8. 

№ Рішення суду кількість осіб % від 

загалу 

1. Вищий захід соціального захисту - розстріл 7 5,0 

2. 10 років концтаборів 16 11,5 

3. 5-9 років концтаборів 26 18,7 

4. 3 роки і менше концтаборів 9 6,5 

5. Примусові роботи 6 4,3 

6. Заслання 12 8,6 

7. Невідомо 56 40,4 

8. Виправдано 7 5,0 

 Всього: 139 100 

Отже, до розстрілу, за опублікованими даними, було засуджено 6,1 %. 

Найбільша частина людей, вироки яких нам відомі, засуджені на ув'язнення до 

концтаборів — сумарно 44, 7 %. З їх числа отримали 10 років 14 %, від 5 до 9 

років 22,8 %, більшість з яких отримали 5 років. 

Наведені вище дані отримані з місцевої газети і відображають тільки тактику 

відкритих судових процесів. В "Червоному Гірнику" нічого не писалось про 

практику судових трійок та Особливих нарад ГПУ, де справи розглядались у 

закритому порядку. Слід також пам'ятати, що інформація про суди у періодиці 

того часу була суттєво обмежена. Влада не була зацікавлена в афішуванні 

справжнього масштабу та розмаху репресій на селі, щоб приховати їх масовий 

характер. Висвітлювалась відносно невеличка частка про судові розправи з 



 178 

метою остраху тих, хто ще продовжував опір системі хлібозаготівель. Для 

встановлення можливої кількості репресованих звернемось до даних, що 

наводяться в справі № 6352 (ЦДАГО) "Судові процеси по хлібозаготівлях". 

Відомо, що найбільш "результативним" періодом репресій на Україні були два 

останні місяці 1932 року та період з січня по травень 1933 року. В цей час в 

Криворізькому районі заарештовуються за місяць 48-66 осіб, — в середньому 57 

чоловік. Таким чином, за сім місяців на Криворіжжі могло бути репресовано не 

менш як 400 чол. Розглянемо, як приклад, зведення № 26 від 2 січня 1933 р. 

"Про боротьбу органів юстиції за хліб", де підводяться підсумки за грудень 1932 

р. Згідно наведених в документі даних, середня кількість засуджених по району: 

3-я п'ятиденка — 11 чол., 4-а п'ятиденка — 10, 5-а — 6 чол. Розподіл термінів 

ув'язнення за "розкрадання хліба" заарештовано в грудні, згідно рішення суду: 

5-10 років — 55 %; 3-5 років — 26 %; 2-3 роки — 19 %; примусова праця — 5 

%. Позбавлення волі по всім категоріям злочинів: від 5 до 10 років — 27 %; від 

3 до 5 — 47 %; до 3-х років — 26 %; примусові роботи — 2%. 

По диференціації репресій: позбавлено волі куркулів — 100 %; заможних — 100 

%; середняків — 91 %; бідняків 87 % від загальної кількості заарештованих. 

Відносно керівництва колгоспів та радгоспів (саботаж та опір хлібозаготівель) 

на першому місці були голови колгоспів, потім йшли члени правлінь колгоспів, 

комірники, рахівники, бригадири, завгоспи, голови сільрад. Розподіл за 

тенденцією відповідає раніше наведеному за даними місцевої газети. З 

заарештованих засуджено до розстрілу 8 %, до ув'язнення в концтаборі  на 10 

років — 45 %; до ув'язнення на 5-8 років — 10 %, до 3-5 років — 16 %,  менше 

3-х років — 29 %; до примусових робіт — 8 %.  З них членів партії близько 10 

%. 

Суттєво картина не змінюється і в січні 1933 року. Так, згідно спецзведення № 

36 за 14 лютого 1933 р. в середньому протягом 5-ти днів заарештовувалось 8 

чоловік. За соціальним складом вони розподілялись так: куркулі — 20 %; 

заможні — 7 %; середняки — 65 %; бідняки — 8 %. Вироки за всіма типами 

злочинів: ув'язнення 8-10 років — 14 %; 5-8 років — 22 %; 3-5 років — 47 %; до 

3-х років — 17 %. З них 94 % заарештовано за нездачу хліба. До примусових 

робіт засуджено 6 %. За "класовим напрямком" репресії розподілялися: всі 

заарештовані куркулі засуджені; з заможних ув'язнено 95 %; з середняків — 95 

%; з бідняків — 56 %. З них позбавлено волі на термін більше 3-х років: 

куркулів — 98 %; заможних — 95 %; середняків — 80 %; бідняків - 48 %. 

За звинуваченням у розкраданні хліба розстріляно 3,4 %; отримало 10 років 

концтаборів — 12 %; від 5 до 10 років — 38 %; від 3 до 5 років — 26 %; менше 

3-х років — 24 %; до примусових робіт — 6 %. Таким чином, 90 % 

заарештованих засуджено до різних термінів ув'язнення та до розстрілу. 

Репресії відносно осіб, які не здали мірчук (частину хліба за дозвіл перемолу. — 

Авт.): до примусових робіт засуджено 30 % заарештованих, 50 % — позбавлені 

волі на термін до 3-х років. 

За статтею "спекуляція хлібом" позбавлено волі 94 % заарештованих, з них 70 % 

— на термін більше 3-х років. 

Відносно керівників сільськогосподарських колективів у січні 1933 року 

репресії у Дніпропетровській області вийшли на перше місце в Україні. 

Найчастіше заарештовували голів колгоспів, потім комірників, завгоспів, 

рахівників, голів сільрад, польоводів. З них засуджено до розстрілу 12,5 %;  від 
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5 до 10 років ув'язнення — 58 %; від 3 до 5 років — 21 %; менш, як до 3-х років 

— 21 %; до примусових робіт — 7 %. 

Таким чином, ми можемо припустити, що загальна кількість заарештованих і 

репресованих в 1932-1933 рр. могла досягти не менше тисячі чоловік (400 

чоловік за 7 місяців - найбільш масштабні репресії; на інші 17 місяців припадає 

600 чоловік). Всього від репресій постраждало близько 9 % сільського 

дорослого чоловічого населення району. 

Одже, аналіз політичних репресій на Криворіжжі 1932-1933 рр. дає підставу 

стверджувати, що порівняно з Київським та Харківським регіонами 

переслідування незгодних з політикою держави у сільському господарстві було 

більш м'яким, але суворішим, ніж у Донецькому, Одеському, Чернігівському, 

Вінницькому та Молдавському. 

Взагалі, діяльність репресивних державних органів була багатоплановою. 

Головним їх завданням було придушення стихійного опору сільського 

населення, вилучення зернових та інших сільгосппродуктів у процесі 

хлібозаготівель. Одночасно проводилась соціальна чистка, спрямована проти 

куркулів та заможних селян. Часто влада використовувала попереджувальні 

заходи відносно потенційних ворогів системи. Масштабність репресій свідчить 

про їх координацію і вказує на наявність загальнодержавного плану 

придушення опору селянства. За багатьма ознаками і методами їх можна 

кваліфікувати як репетицію майбутньої "генеральної чистки" 1937-1938 рр. 

 

СПИСОК СКОРОЧЕНЬ 

1. Райруда — районне управління з видобутку руди в Криворізькому басейні. 

2. КГВК — Катеринославський губернський виконавчий комітет. 

3. ЧК (рос.) — Чрезвычайная комисия (Надзвичайна комісія). 

4. ЄСТ — Єдине споживче товариство. 

5. РНК — Рада Народних Комісарів. 

6. КНС — Комітет незаможних селян. 

7. ЦП ПРП — Центральне правління південнорудних підприємств. 

8. ВСГ — Всесоюзна спілка гірників. 

9. ЦК — Центральний комітет. 

10. РКП/б/ — Російська комуністична партія більшовиків. 

11. РПК — Районний партійний комітет. 

12. РСІ — Робітничо-селянська інспекція. 

13. УРНГ — Українська Рада Народного Господарства. 

14. РПО — Рада Праці та  Оборони. 

15. ПЕН — Повітова економічна нарада. 

16. Ревком — Революційний комітет. 

17. КП/б/У — Комуністична партія більшовиків України. 

18. АРА — Американська адміністрація допомоги голодуючим в Росії. 

19. ВУЦВК — Всеукраїнський центральний виконавчий комітет. 

20. ХВО — Харківський військовий округ. 

21. АФК — Американський Федеративний Комітет допомоги. 

22. ВЦВК — Всеросійський центральний виконавчий комітет. 

23. ГЕН — Губернська економічна нарада. 

24. УЧХ — Український Червоний Хрест. 

25. ДУГП — Державне управління гірничою промисловістю. 

26. КК РСІ — Контрольна комісія робітничо-селянської інспекції. 
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27. МПК — міський партійний комітет. 

28. Укрруда — Управління гірничорудною промисловістю України. 

29. Опродком — Особливий продовольчий комітет. 

30. Повітвиконком — повітовий виконавчий комітет. 

31. Джойнт ("Джойнт дістрібюшн комітеті") — єврейська благодійна 

організація. 

32. Цупнадзвичком — Центральна надзвичайна комісія України. ???? 

33. СД — Соціал-демократична робітнича партія  Росії. ??? 

34. СР — Партія соціалістів-революціонерів. 

35. ГубЧК (рос.) — Губернська надзвичайна комісія. 

36. КривРОСТа — криворізьке відділення УкрРоста, газета. 

37. Повітпрофбюро — повітове бюро професійних спілок. 

38. ПРНГ — повітова рада народного господарства. 

39. Цекомпостач — Центральна комісія з постачання робітників промисловості. 

40. Ревтриб — Революційний трибунал. 

41. Особком — Особливий комітет палива й продовольства при РНК УСРР. 

42. Повітпродком — повітовий продовольчий комітет з широкими 

повноваженнями. 

43. ПБ — Політбюро. 

44. Повітрадпроф — повітова рада професійних спілок. 

45. Повітпартком — повітовий партійний комітет. 

46. Повітвоєнпрод (1920-1922) — повітова військово-продовольча комісія. 

47. УЕН — Українська економічна нарада. 

48. КСМ — Комуністична Спілка Молоді (комсомол). 

49. Допгол — комітет допомоги голодуючим. 

50. Опродкомгуб — Особливий продовольчий губернський комітет. 

51. НКЗ — Народний комісаріат землеробства. 

52. ГУГП — Головне управління гірничої промисловості. 

53. Зернорадгосп — одне з найбільших державних господарств України (площа 

орної землі до 30 тис. га), розташовувалося на території сучасного 

Криворізького району.  

54. Соробкоп — спілка робітників кооперації. 

55. Церобкоп — центральний робітничий кооператив. 

56. МТС — машинно-тракторна станція. 

57. МПК — міський партійний комітет. 

58. МКК РСІ — міська контрольна комісія робітничо-селянської інспекції. 

59. Місьпостачком — міська комісія з продовольчого постачання Криворізького 

р-ну. 

60. Владлен — колгосп ім. Володимира Леніна. 

61. ЗРК — заводський робітниций кооператив. 

62. Укрколгоспцентр — Всеукраїнська спілка сільськогосподарських 

колективів. 

63. КМЗ — криворізький металургійний завод. 

64. Укрцивільбуд — трест, що будував Соцмісто. 

65. Сількор — сільський кореспондент на громадських засадах. 

66. Робкоп — робітничий кооператив. 

67. МПР — міська рада професійних спілок. 

68. РКДТ — спілка робітників кооперативної та державної торгівлі. 

69. М/р — міськрада. 
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70. Торгсин (рос.) — система магазинів під назвою "Торгівля з іноземцями", 

використовувалась для вилучення у населення золота, срібла та коштовностей. 

71. С/р — сільрада. 

72. МК ЛКСМУ — міський комітет комсомолу. 

73. ОДПУ — Об'єднане державно-політичне управління при Раді Народних 

Комісарів СРСР. 

74. Криворізьбуд — трест, що здійснював в 1931-34 рр. будівництво 

Криворізького металургійного заводу. 

75. Профосвіти інститут — сучасний Криворізький педагогічний університет. 

76. с/г — сільське господарство. 

77. ОП — обов'язкова постанова міськради. 

78. МТМ — машинно-тракторна майстерня. 

79. НКФ — народний комісаріат фінансів. 

80. Помдет (рос.) — комітет допомоги голодуючим дітям. 

81. МКС — міжколгоспспілка (рай. організація). 

82. РВК — районний виконавчий комітет. 

83. ДОПР (рос.) — будинок примусових робіт (місце попереднього ув'язнення). 

84. ЕГКПГ (рос.) — Катеринославська губернська комісія допомоги 

голодуючим. 

85. ЦК КПГ (рос.) — Центральний комітет комісії допомоги голодуючим. 

 

ГЕОГРАФІЧНИЙ ПОКАЖЧИК (набір - ????) 

    

ПРИМІТКИ ДО ГЕОГРАФІЧНОГО ПОКАЖЧИКА 

1. Ростковський рудник — сучасний рудн. ім. Жовтневої Революції або 

Жовтневий. 

2. Василовського Д.П. завод — розташовувався біля сучасної вулиці Урицького, 

не існує. 

3. Галковський рудник — суч. ім. Артема. 

4. Катеринослав — місто, з 1926 р. — Дніпропетровськ, обласний центр. 

5. Веселі Терни — село, в 1920-1923 рр. — центр одноіменної волості, нині 

знах. у складі Тернівського району міста Кривого Рогу. 

6. Мар'їнське — село, в 1921-1923 рр. — центр одноіменної волості, нині знах. у 

скл. Апостолівського району. 

7. Гданцівський завод (заснований у 1890 р.). В 1921-1923 рр. напівзруйнований, 

на його базі було відкрито Центральні ремонтні майстерні. 

8. Широке — село, в 1921-1923 рр. — центр волості, зараз адміністративний 

центр одноіменного району. 

9. Новомиколаївка (Миколаївка -2) — село, в 1921-1923 рр. — центр волості, 

нині с. Розівка Широківського району. 

10. Ордовасилівка — село, в 1921.1923 рр. — волосний центр, нині — село в 

Софіївському районі. 

11. Лозуватка — село, в 1921-1923 рр. — волосний центр, нині — селище 

міського типу в Криворізькому районі. 

12. Нікополь — місто, центр Нікополь-Марганцевського басейну, знаходився у 

підпорядкуванні Райруди (з питань промисловості та постачання). 

13. Базавлук — село, в 1921-1923 рр. — волосний центр, нині — в складі 

Апостолівського району. 
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14. Пневматик — криворізький завод з виготовлення та ремонту рудничного 

обладнання, знаходився на вул. К.Маркса (район вул. Лінійна), не існує. 

15. Червоний Металіст — криворізький завод, знаходився на межі сучасних 

вулиць Леніна та Широківська. 

16. ЧГ — Червоний гірник — криворізька міська газета. 

17. Магістраль — шахта на руднику ім. Чубаря (суч. Інгулець). 

18. Хлібороб — комуна, заснована канадськими українцями, знах. на терит. суч. 

Широківського району, нині село Тихий Став. 

19. Миколокозельськ — село, суч. Миколаївка Широківського району. 

20. Свиновод — радгосп, знах. в районі сучасних сіл Латівка та Новолатівка 

Широківського району. 

21. Скотовод — радгосп у сучасному Широківському районі. 

22. Кам'яне Поле — колгосп, що входив до складу Веселотернівської сільради. 

23. Драбково — райцентр у Харківській області. 

24. Богоблагодатська сільрада — з 1935 р. — Кіровська. 

25. Бажанове — село, нині знах. у межах Жовтневого району міста. 

 

ІМЕННИЙ ПОКАЖЧИК (набір - ???) 

 

ПРИМІТКИ ДО ІМЕННОГО ПОКАЖЧИКА 

1. Генбом О.В. — член президії Повітпрофбюро в 1920-1921 рр. 

2. Володимирський Михайло Федорович (1974-1951), в 1921 р. народний 

комісар харчування України, з 1922 р. заступник голови РНК, секретар ЦК, 

нарком РСІ УСРР, голова ЦКК КП/б/У. 

3. Мануїльський Дмитро Захарович (1883-1959), в 1921 р. народний комісар 

хліборобства УСРР. 

4. Чубар Влас Якович (1891-1939), в 1918-1923 рр. член Президії ВРНГ, 

одночасно з 1920 р. член Ревкому УСРР, голова Президії РНГ УСРР, член 

політбюро ЦК КП/б/У (кандидат з травня 1920 р). 

5. Троцький (справжнє прізвище Бронштейн) Лев Давидович (1879-1940), в 

1918-1924 рр. наркомвоєнмор і голова Революційних військових сил республіки, 

одночасно в 1918-1821 рр. — наркомшляхів. 

6. Петровський Данило Іванович (?-?), з серпня 1921 року начальник 

Криворізької ЧК, голова комісії з чистки партії з вересня 1921 р. 

7. Літвінов (справжнє прізвище Валаах Моне) Максим Максимович (1876-1950), 

з 1921 р. заступник, а в 1930-1939 рр. — нарком зовнішніх справ СРСР. 

8. Фесенко Олександр Ксенофонтович (1885-1937), в 1921 р. голова 

повстанської ради профспілок, в 1922-1923 рр. — голова повітового 

радпарткому, секретар комісії з боротьби з повстанством. 

9. Кактинь О.М. — член Промбюро Раднаргоспу України, представник 

Всеросійського раднаргоспу на Криворіжжі в 1921 р. 

10. Раковський Християн Георгійович (1873-1941), в 1918-1923 рр. голова РНК 

УСРР. 

11. Губський Пімен (1900-1921), секретар комсомольської організації с. Зелене. 

12. Баскаков — з вересня 1921 р. голова Криворізької ЧК, на початку 1922 р. 

виїхав до Катеринослава. 

13. Ворожбеєв — в 1921-1922 рр. начальник повітової міліції. 

14. Калінін Михайло Іванович (1875-1946), з 30 березня 1919 р. голова ВЦВКу, з 

1922 р. — голова ЦВК СРСР. 
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15. Красін Леонід Борисович (1870-1926), з 1920 р. нарком зовнішньої торгівлі, 

одночасно політпред і торгпред у Великобританії. 

16. Гувер (Hoover) Герберт Кларк (1874-1964), 31-й президент США (1929-

1933). В 1919-1923 рр. керівник АРА; в 1921-1928 рр. міністр торгівлі. 

17. Квіслінг Г. — представник місії Нансена в Україні. 

18. Грушевський Михайло Сергійович (1866-1934), голова Центральної Ради 

(1917-1918), з 1919 р.  до 1924 р. — в емігріції, очолив Віденський Комітет  

допомоги голодуючим України, що об'єднував всі еміграційні українські 

організації. 

19. Холодний — доктор, представник Українського Червоного Хреста в 

Німеччині в 1922 р. 

20. Петровський Григорій Іванович (1878-1958), в 1919-1938 рр. голова ВУЦВК 

і з 1921 р. один із членів ЦВК СРСР. 

21. Скоропадський Павло Петрович (1873-1945), гетьман Української Народної 

Республіки (1918). 

22. Петлюра Симон Васильович (1879-1926), один з організаторів Центральної 

Ради та Директорії (1918), з 1920 р. в еміграції. 

23. Фрунзе Михайло Васильович (1885-1925), в 1921-1923 рр. командував 

збройними силами України. 

24. Зінов'єв (справжнє прізвище Радомисльський) Григорій Іванович (1883-

1936), в 1919-1926 рр. голова Комінтерну. 

25. Косіор Станіслав Вікентійович (1889-1939), в 1928-1938 рр. генеральний 

секретар ЦК КП/б/У. 

26. Рудзутак Ян Ернестович (1887-1938), з 1931 р. голова ЦКК ВКП/б/ і нарком 

РСІ. 

27. Турчинський — голова міськпрофради в 1931-1932 рр. 

28. Демченко — бригадир Софієгейківської МТС в 1932 р. 

29. Молотов (Скрябін) В'ячеслав Михайлович (1890-1986), в 1930-1941 рр. 

голова РНК СРСР. 

30. Кульбабний — директор Латівського зернорадгоспу в 1932 р., знятий 12 

серпня 1932 р. 

31. Мазніченко — заступник (виконувач обов'язків) голови міськради в 1932 р. 

32. Терновий — голова комуни ім. Дзержинського в 1932 р. 

33. Пантелеймонов І.П. (1898-19??), член Президії міськради, голова комісії з 

землевпорядкування в 1932 р. 

34. Ковальчук — член Президії міськради, голова податкової  комісії в 1932 р. 

35. Хатаєвич Мендель Маркович (1893-1937), в 1932 р. призначений секретарем 

ЦК, з 1932 р. — 1-й секретар Дніпропетровського обкому КП/б/У. 

36. Скрипник Микола Олександрович (1872-1933), в 1932 р. — народний 

комісар освіти УРСР, з 1933 р. — заступник голови РНК і голова Держплану 

УСРР. 

37. Нечипай Є.Ф. — голова Широківської сільради в 1932 р. 

38. Затонський Володимир Петрович (1888-1939), в 1921-1923 рр. **** 

39. Постишев Павло Петрович (1887-1939), в 1930-1933 рр. секретар ЦК ВКП/б/, 

з 1933 р. — секретар ЦК КП/б/У. 

 

ПЕРЕЛІК ДОКУМЕНТІВ (набір -???) 

 

ДЖЕРЕЛА ТА БІБЛІОГРАФІЯ ДО 1932-1933 рр. 
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1. Центральний державний архів вищих органів влади та управління України. 

Фонд 1, опис 8, спр. 308, опис 9, спр. 136. 

Фонд 27, опис 14, справи 114, 430, 444, 448, 610. 

Фонд 270, опис 13, справа 1163. 

2. Центральний державний архів громадських об'єднань України. 

Фонд 1, опис 20, справи: 6274, 6275, 6277, 6352. 

3. Державний архів Дніпропетровської області. 

Фонд 19, опис 1, справи 20,65, 484, 491, 493, 593, 609. 

Фонд 2240, опис 1, справи 75, 86. 

4. Фонди Криворізького історико-краєзнавчого музею. 

Спогади: 

Гайдая Семена Герасимовича (КДФ 12709); 

Довгорук Ганни Гордіївни (КДФ 17715); 

Журавльова Григорія Григоровича (КДФ 17173(1); 

Саутенко Пелагеї Кузьмінішни (КДФ 17173(2); 

Семененка Івана Сергійовича (КДФ 17173(3); 

Чумака Івана Васильовича (КДФ 17706). 

5. Документальні видання: 

1. Колективізація і голод на Україні, 1929-1933 рр. Збірка документів і 

матеріалів, 2-е видання, стереотипи /АН України, Інститут історії України та 

інші. Упорядник Г.М.Михайличенко, Є.П.Шаталіна; К.: Наукова думка, 1993, - 

773 с.    

 

КНИЖКОВІ ВИДАННЯ 

1. Буян-острів. Спогади криворіжців - очевидців голоду 1932-1933 рр. Укладач 

Л.Зубко, Кривий Ріг, 1993. 

2. Вербицький М. Найбільший злочин кремля. - Лондон, 1952. 

3. Вінниченко Ігор. Україна 1920-1980: депортації, зіслання, виселення. К., 1994. 

4. Ганенко Володимир, Бай Любов. Широківщина. Кривий Ріг, 2001, с. 48. 

5. Гаркуша Л.А., Романець Н.Р. Антирадянські селянські пісні як джерело з 

історії колективізації.// Питання історії України. Історико-культурні аспекти. 

Дніпропетровськ, 1992, с. 140-147. 

6. Голодомор 1932-1933 років на Україні: причини і наслідки. Міжнародна 

наукова конференція. Київ, 9-10 вересня 1993 р. Матеріали, К., 1995. 

7. Голод 1932-1933 років на Україні. Очима істориків і мовою документів. К., 

1990. 

8. Кульчицький С.В. Демографічні наслідки голоду 1933 р. на Україні. К., 1989. 

9. Кульчицький С.В. 1933: трагедія голоду. К., 1989. 

10. Марунчак Михайло. Нація в боротьбі за своє існування в 1932 і 1933 роках в 

Україні і діаспорі. Вінніпег, 1985. 

11. Пігідоф. Україна під більшовицькою окупацією. Мюнхен, 1958. 

 

ПЕРІОДИКА 

1. Голод на Україні 1931-1933 рр.//УІЖ. 1990, № 1, с. 111. 

2. Голодомор 33: згадують очевидці.//Точка зрения, № 1 (032), січень 2003. 

3. Гуда Волоодимир. Запрограмована смерть.//Золоті ворота, 1991, № 17, с. 72-

79. 

4. Кульчицький С. Між двома війнами (1921-1941)// УІЖ. 1991, № 9, с. 3-9. 
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5. Кульчицький С., Макаров С. Втрати населення України від голоду 1933 р.// 

УІЖ. 1991, № 2, с. 3-10. 

7. Мельник О. Колективізація та голод 1929-1933 рр. на Криворіжжі. // Звезда 4. 

№ 10 /586-12/588, березень 2003. 

8. Мухіна М.Ю. Упокорення голодом.// Архіви України. 1993, №№ 1-3, с. 16-34; 

№№ 4-6, с. 16-21. 

9. Червоний гірник, номери газети за 1932-1933 рр. 

10. Через три голоди.//Заграва, 14.02.1993 р. № 1(18). 

 

 

СПОГАДИ ПРО ГОЛОД НА КРИВОРІЖЖІ 

 Журавльов Григорій Григорович, вул. Чкалова, 44, 1911 р. нар. 

Осенью 1932 г. началась массовая выкачка хлеба по окрестным селам. В городе 

для этого организовали рейдовые бригады. Они ездили в село на телегах. 

Ходили по домам со щупами. Я разговаривал с ездовым, то он так жалел этих 

людей, говоря: "У меня руки не поднимались класть их котомки на телегу, 

потому что мне жаль было этих людей". Тогда лазили по чердакам, под печи, 

вспарывали подушки. 

Много крестьян пришло в город, но их не брали на работу без справки из 

сельсовета. Они просили подаяние на ж/д вокзале, у магазинов, а особенно 

много здесь на рынке. Кому удавалось поменять одежду на хлеб, то многие 

умирали от того, что все сразу съедали. 

Я тогда работал на шахте "Коммунар", на Дзержинке. Сначала давали хлеба по 

600 гр в день, а в начале 33-го упала норма до 300. Жили очень тяжело, 

голодали, особенно у кого большие семьи, т.к. на иждивенцев давали по 200-150 

гр. 

Я с товарищами на шахту ходил через городской базар. Мы видели многих 

лежащих там людей, которые опухли от голода. Их забирали на машины или 

телеги и увозили. В начале голодовки, в 1932 г., их было еще не много и 

хоронили прямо здесь, а потом кладбище закрыли, и умерших начали увозить 

на другие. 

На возах возили трупы, как дрова, — брали за руки, ноги и бросали в корыто. 

Очень часто на кладбище яму выкапывали для кого-то из умерших, а на другой 

день она была уже завалена трупами. Родственники часто скандалили со 

сторожем, и тогда люди, что занимались умершими, вытаскивали их и копали 

братскую могилу. Хоронили тогда умерших от голода без гробов. 

Записано зі слів Журавльова Григорія Григоровича в 1988 р., КІКМ, КДф-

17173(1). 

 

Саутенко Пелагея Кузьмівна, 1902 р. нар., вул. Садова,  буд. 5, кв. 7, у Кривому  

Розі мешкала з 1916 р. 

Перед голодом проводилась колективізація, а потім вона перейшла в голод і 

колективізацію. Індивідуальних господарів, яких називали "індусами", 

обкладали такими податками, що вони змушені були тікати до Кривого Рогу. 

З осені 1932 р. почався голод. У цей час я жила в Кривому Розі і бачила всі ті 

жахи, що тут відбувались. 

Тоді в місто приходило багато людей із сіл — шукати роботу і їжу. Особливо 

багато збиралося на базарі в "городі". Там, а також біля кладовища збирали 

багато трупів. Селяни тут просили милостиню і помирали. Багато людей також 
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помирало і в центрі біля магазинів і контор. Вони приходили, щоб знайти 

роботу, або обміняти речі на продукти. Але якщо і подавали якісь копійки, то 

що могла людина на них купити? 

Підбирали трупи, відвозили на кладовище і там їх ховали міцні чоловіки з 

підводами, які міськрада орендувала в товаристві "Транспортник". Зразу була 

одна підвода, а потім — дві. Чоловікам давали хлібний пайок. Якщо протягом 

дня збиралось 5-7 трупів, то люди від міськради копали яму самі, а якщо більше, 

то визивали солдатів з дивізії або їх вивозила кудись міліція за місто, де солдати 

закопували. 

Запис 21.06.1987 р. Зі слів П.К.Саутенко записав О.О.Мельник, археологічна 

експедиція Криворізького музею, КІКМ, КДф-17173(2). 

 

Семенін Іван Сергійович, 1906 р. нар., вул. Новоросійська, 58. 

Во время голода люди из сел шли в город. Многие умирали прямо по дороге. Их 

на той дороге и хоронили, ямы копали часто солдаты. 

На углу ул. К.Маркса и Октябрьской находилась столовая, где были 

прикреплены коммунисты. Там возле двери был деревянный контейнер и бочки 

для нечистот. Голодные люди постоянно сидели и ждали, пока помои вынесут, 

и копались в них. Некоторые на утро были мертвыми. 

Я слышал, что по селам были случаи, когда ели людей, а мясо солили в бочках. 

Бездомных детей было очень много. Голодные родители их привозили к нам и 

оставляли на ул. Ленина возле Горсовета или у детдома на ул. Украинской. 

Кормили их в детдомах плохо, многие опухали. 

В начале 1933 г. на К.Маркса и на Октябрьской открыли Торгсины, где у людей 

брали золото, серебро и меняли на муку и другие продукты. 

На Ярмарочном кладбище, где были похоронены умершие от голода, их могилы 

теперь затоптаны.  

Запис зі слів Семеніна Івана Сергійовича зробив В.В.Стецюк, вересень 1988 р., 

КІКМ, КДф-17173(3) 

 

Гайдай Семен Герасимович, нар. в 1925 р. в с. Кам'янка Кіровоградської 

області в селянській сім'ї. 

В сім'ї було троє дітей, серед яких Семен найменший. Коли в 1932 році на 

Кіровоградщині лютував голод, опухла, а згодом і померла мати. Семен 

пам'ятає, як він із старшим братиком (10 років) ходив у поле збирати мерзлу 

картоплю, буряки, обмолочували солому і в жмені збирали зерно. Коли з 

представників влади хтось бачив дітей із зерном, його відбирали. 

Батько працював у колгоспі, але там зовсім нічого не платили й ніяких 

продуктів не видавали. Він знесилився, занеміг, а потім навесні 1933 року теж 

помер. 

Діти залишились одні. Старша сестра була вже одружена і жила в іншому селі 

(Піщаний Брід). У цьому селі, за розповідями очевидців, один чоловік, 

знемагаючи від голоду, порубав свою дружину і 2-х діток, засолив у діжку і їв 

їх. 

Семена Герасимовича з братом відправили до дитячго будинку в Кривий Ріг, а 

потім - у селище Широке. Дитбудинок продуктами харчування не 

забезпечувався, лікарів не було й медикаментів теж. Діти вимирали прямо 

групами. На цвинтар їх вивозили возами, загортаючи в полотно. Виривали 
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невелику яму й усіх скидали в цю нішу, а загортали так, що звідти виднілись 

різні частини тіл. 

Щоб хоч якось підтримати вкрай змарнілих і схудлих дітей, їх випускали на 

подвір'я "пастись на зелених калачиках". Діти виїдали їх так, що залишалась на 

тому місці тільки гола земля. 

Згодом дитбудинок розформували. Немічних дітей групами порозсилали по 

колгоспах і віддали в селянські сім'ї. А старших дітей відправили у м. Кривий 

Ріг, влаштували їх в училища та на роботу. 

Семена з братом розлучили - коли той був десь на роботах, його разом із групою 

дітей (8 чол.) відправили в с. Зелена Балка. Там вони ходили від однієї оселі до 

іншої, де і своїх голодних ротів вистачало. 

Семена прийняли до себе в сім'ю одні добрі люди із цього села. Протягом 1939-

1941 рр. він навчався в ремісничому училищі Жовтневого рудника. До приходу 

німців на Криворіжжя працював на ритті окопів по берегу Інгульця, зокрема 

поблизу села Інгулець. 

14 серпня 1941 р. фашисти зайняли Кривий Ріг, а згодом увійшли й у Зелену 

Балку. 

Записано зі слів С.Г. Гайдая 21.09.1993 р. під час наукової експедиції в с. Зелена 

Балка Широківського р-ну. Записала н.с. Є.М.Левченко, КІКМ, КДф-12709.  

 

Тріска Ганна Гордіївна, нар. в 1917 р. в Новому Бузі, мешкає в Кривому Розі, 

вул. Конєва, 14 (Карнаватка). 

Батьки мали шестеро дітей, вели господарство, жили заможно. В кінці 20-х 

років — на початку 30-х, коли йшла колективізація, батьки не хотіли вступати 

до колгоспу. Їм дали великий план до двору, який вони не могли виконати. 

Тому їх "розкуркулили" — в чому були, не давши взяти в дорогу самого 

необхідного, сім'ю із маленькими дітьми погрузили в товарні вагони, які уже 

були набиті людьми, і відправили у Вологодську область. 

Висадили в засніженному лісі, і люди самі будували собі житло, рили землянки. 

Працювали на заготівлі лісу під постійною опікою наглядачів. 

Ганні вдалось виїхати звідти, вона повернулася в Новий Буг. Але до рідного 

будинку дівчинку не пустили, бо у нього були вже інші господарі. Вона 

поселилась у свого дядька. В цей час почався голод. Дядько опух з голоду і 

помер. Ганна, усвідомлюючи те, що її тут теж чекає така ж доля, вирішила знову 

пробиратись до батьків у Сибір. У дорозі було дуже важко. Добрі люди, 

дивлячись на худеньку дівчинку, на її змарніле лице, жаліли її, подаючи то 

сухарик, то печену картоплину. Щоб купити квиток на пароплав, Ганна 

змушена була продати свою хустку за 10 крб. Так їй вдалось дістатися до 

Кандиковки, де було поселення батьків. 

Невдовзі групу дівчат, у т.ч. і Ганну Тріску, відправили з поселення в Тотьму на 

курси мережівниць. Там її обрали старостою групи. 

Але Ганну весь час тягнуло на Україну і вона згодом повернулася в рідні місця. 

Записано під час вуличного обходу 4 серпня 1993 року зі слів Довгорук (дівоче 

прізвище Тріска) Ганни Гордіївни н.с. Криворізького історико-краєзнавчого 

музею Є.М.Левченко.  

 

Степанова Надія Павлівна, нар. у 1915 р. в с. Златоустівка Криворізького 

району в бідній селянській сім'ї. Мешкає в Кривому Розі, вул. Конєва, 44. 
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Батько Пунтус Павло Йосипович (1881 р. нар.) - учасник 1-ї світової війни, 

загинув у 1916 році на фронті. В сім'ї лишилося четверо дітей. 

У 1931 році мати з дітьми переїзжає в Кривий Ріг до старшої дочки, що жила в 

місті і працювала на руднику ім. Леніна. 

Надія влаштувалась працювати в їдальню на цьому ж руднику. В 1932-1933 рр. 

в місті був голод. Особливо важко жилося сім'ям, де не було батька, який би міг 

працювати на підприємстві й отримувати пайок на себе та на членів своєї сім'ї. 

Надія часто бачила в їдальні дітей та літніх людей, що підбирали на столах та на 

підлозі недоїдки, рилися в ящиках для відходів. Вона часто таким дітям давала 

то морквинку, то картоплину, щоб хоч якось їх підтримати. 

Одружилась із Степановим Петром Омеляновичем (1907 р./нар.) - уродженцем 

с. Андріївки Криворізького району. За його словами, 1932 і 1933 роки були 

чорними роками в його житті. Сім'я Степанових вже голодувала, а 

уповноважені з міста все чисто вигребли з погреба та сараїв. Лише корова, яку 

вдалося зберегти, виручала сім'ю. Але згодом і вона здохла. Сім'я залишилась не 

тільки без хліба, а вже й без молока. 

Петро наймався працювати в сусідні колгоспи в селах Дружба та Мойсеївка. 

Записано зі слів Н.П. та П.О. Степанових н.с. музею Є.М. Левченко 4 серпня 

1993 року. 

 

Чумак Іван Васильович. 

До 1933 року родина І.В.Чумака проживала в селі. В цей час йому було 17 років. 

Батька розкуркулили і репресували. Сім'я розпалась, і дітей позабирали родичі, 

щоб хоч якось врятувати їх від голодної смерті. 

Іван Васильович потрапив до своєї тітки, що жила на руднику Колачевського 

(нині ім. Леніна). Пішов працювати на шахту, бо там давали хлібний пайок, а це 

була можливість вижити. 

А на селі було дуже тяжко, люди голодували. І сільська молодь тікала до міста з 

надією прогодуватися. Зупинялися на залізничних станціях. А всі станції, і 

Вечірній Кут, і Шмакове, і Колачевське та інші, о 10-тій годині вечора 

зачинялися. Всіх, хто хотів переночувати в приміщенні станції, виганяли на 

вулицю. Це траплялось і взимку. Нещасні мусили спати на вулиці. Вранці 

знаходили лише трупи. Їх було багато, а ховати нікому, тому небіжчиків просто 

скидали в ями. 

Зі слів Чумака Івана Васильовича записано н.с. Криворізького історико-

краєзнавчого музею І.В.Банновою, КІКМ, КДф-17706.  

 

Баша (Приймак) Ольга Денисівна, 1921 р. нар., с. Глеюватка Криворізького 

району.    

У нашій сім'ї було семеро чоловік: тато, мама і п'ятеро дочок. Під час Великого 

голодомору 1933 року наша родина жила в селі Глеюватка. Села Глеюватка й 

Атаманівка входили до одного колгоспу ім. Шевченка. 

Комуністи видали тоді вказівку зробити в кожному колгоспі і в кожному дворі 

збір худоби і харчів. На той час головою був Ягідка Микола Антонович - мудра 

і добра людина. Він зумів вчасно приховати частину харчів, завдяки чому люди 

і змогли тоді вижити.  

Наша сім'я на той час тримала корову. У нас у дворі ріс величезний дуб, і моя 

мама виготовляла з жолудів, сої та ячменю каву. В нашій сім'ї і в колгоспі ніхто 

не вмер. А в селі Лозуватка померли з голоду мій дід, бабуся і дядько. 
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У порівнянні з іншими селами, колгосп ім. Шевченка пережив голод легше. 

Записав зі слів Ольги Денисівни Баша (Приймак) Геннадій Новомирський. 

  

Попович (Пащенко) Діна Федосіївна, 1930 р. нар., м. Кривий Ріг. 

Наша сім'я жила на жилкопі рудника імені Карла Лібкнехта. Мені було три 

роки. 

За розповіддю моєї матусі, то був страшний рік. Нас було шестеро: троє дітей 

(двоє шести і один трьох років) і троє дорослих: мамина сестра п'ятнадцяти 

років і бабуся. Батька вже не було - він трагічно загинув у шахті в 1931 році. 

Після смерті батька мама купила корову, яка й врятувала нас усіх від голоду. 

Мама взяла до себе ще й родичів. Вони були дуже пухлі від голоду (село 

Заруддя-Орлове П'ятихатського району). 

Якось мама підібрала на вулиці дівчинку років дванадцяти. Запитала її 

прізвище, де батьки. Дівчинка відповіла, що звати її Клава, а батьків не пам'ятає. 

Так і виросла з нами Клава, мама її дуже любила. Потім Клава вийшла заміж і 

жила в совхозі "Зелений Яр" П'ятихатського району. Там вона прожила довгі 

роки. У неї було троє синів, які зараз там живуть зі своїми сім'ями. 

Врятувала мама і рідного брата мого батька та його дружину. Нас тоді всього 

було чотирнадцять чоловік. Кожного дня всім вистачало по склянці молока. Це і 

врятувало усіх нас від голоду. 

Все життя ті, хто був тоді з нами, були вдячні мамі. А їй на той час було 33 

роки. 

От коротенько і все, що розповідала нам наша мама. Вона починала свою 

діяльність у 1927 році в середній школі № 32 на руднику імені Карла Лібкнехта. 

Її прізвище по батькові — Пащенко-Аскольдович Віра Олександрівна. Померла 

вона 1981 року. 

Подано за кн. "Буян-острів", Кривий Ріг, 1993, с. 22.  

 

Степан Повод 

ВСІ КОЛА ПЕКЛА 

                    Спогади про пережите 

Як добре я тепер своє життя провів, коли б воно до мене повернулось… 

Згадувати справи минулих днів - помилки вільні й невільні, піднімати із небуття 

те, що було більше ніж піввіку тому, здавалося б, ні до чого. Хто старе згадає, 

тому око геть, — говорить стара приказка. Але згадувати старе — це також 

боротьба. Боротьба з хибами та помилками не стільки минулого, скільки 

теперішнього і майбутнього. І погане згадувати потрібно перш за все тому, щоб 

воно вже більше ніколи не повторювалось. Сподіваюсь, ніхто мене за це не 

попрікне і не засудить. 

Сталінська в'язниця (камера смертників № 73), фашистська тюрма SD, 4 

концтабори смерті й знову сталінська в'язниця — волею долі мені довелось 

пройти всі ці кола пекла і дивом залишитися живим. А скільки ні в чому не 

винних людей, які потрапили під жорна сталінщини і фашизму, згинуло в  

жахливій м'ясорубці ХХ сторіччя! Вони вже ні про що не розкажуть і не 

напишуть. 

Злочинам проти людства, в які б часи вони не скоювались, прощення бути не 

повинно, як не можна виправдовувати ті варварські "закони" і "звичаї" 

освіченого ХХ віку, ім'ям яких творились ці злочини, з якими навіть беззаконня 

похмурого середньовіччя навряд чи можуть зрівнятись у жорстокості та цинізмі. 
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Забути про це і не засуджувати цього не можна, як не можна не виправдати 

мілйони людей, які стали жертвами цього нечуваного беззаконня 30-х, 40-х і 

наступних років. 

 

1932 рік. Софіївський район. Девладове.  

Весна видалась дощова — без плаща і чобіт в поле не вийдеш. На носі посівна. 

Новопризначений агроном МТС, що тільки-но закінчив сільгоспінститут, 

мотаюсь із села в село, з колгоспу в колгосп. Потрібно і перевірити готовність 

посівного насіння, реманенту, тягла. Трактори нові американські отримали. 

Комплектуємо тракторні бригади, промислові завдання складаємо, намічаємо 

маршрути.  

Тільки-но закінчилась нарада голів колгоспів, бригадирів і агрономів. 

Виступали керівники РК партії і райвиконкому, доводили завдання партії та 

уряду. Вперед, товариші, за справу — державі хліб потрібен! 

Почали сіяти. Працювали вдень і вночі. Трактори колісні. В'язнуть в розкислій 

від дощів землі. Трактористи молоді, недосвідчені, запасних частин мало, а 

причіпного реманенту немає зовсім. Весь час доводиться щось вигадувати, 

пристосовуватись. Колгоспи неповороткі, сіють погано — потрібні трактори і 

трактори. За агротехніку відповідаю я, так що усім доводиться займатися 

самому. Сьогодні в одному колгоспі, завтра — в другому, третьому. Нічний 

засів взагалі нікому не довіриш, сам береш ліхтар і ходиш поперед трактора, 

освічуючи  маркер. 

З горем навпіл таки відсіялись. 

Вродив добрий врожай. Треба хліб збирати. В господарстві лише 44 молотарки 

на повному приводі і мартедвигунах. Пального не вистачає, доводиться 

використовувати відпрацьоване тракторне масло. Колгоспні бригадири просять 

запасні частини до старих молотарок. А де їх взяти? 

І тут почалось. Чутки про арешти районних керівників, окружних, обласних 

агрономів… Невдовзі ці чутки стали жорстокою реальністю. Прийшла черга і 

наших керівників та організаторів МТС Мараввича і ………………  

Вороги народу — з цим страшним тавром один за одним ідуть від нас чесні й 

добросовісні люди. 

Але ніхто не нарікає. Робота є робота. Потрібно хліб збирати, а партія в усьому 

розбереться, щоб там не було, — так думав я, так вважали й мої товариші. 

Зібрали й обмолотили хліб. Весь урожай здаємо державі. Мало. Вимагають ще. 

Переобмолочуємо скирди, збираємо буквально по зернинці. Вишкребли все 

чисто. Здали, а самі без хліба лишились. Почався голод.  

Арешти продовжуються. Розпочався суд над групою колгоспників на чолі з 

бригадиром Олійником. До школи на віїзне засідання обласного суду буквально 

все село збіглось від старого до малого. Мені, як фахівцеві, довелось брати 

безпосередню участь у засіданні. Хоча я й не розумів, у чому, власне, вина моїх 

односельців, але на суді повинен був сказати однозначно, що бригадир — ворог 

народу, що він половину зерна пустив у солому. Але ж я добре знав, що ця 

людина робила все, аби з найменшими втратами зібрати й обмолотити зерно, що 

без кінця він просив у мене запчастини до молотарок, а їх у нас просто не було, 

й ми з механіком дозволили йому обмолочувати хліб без них.  

Що я міг сказати проти цього чоловіка? У суді я пояснив, за якою методикою 

визначав кількість зерна, що пішло в полову, і що за моїми підрахунками втрати 
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склали не більше 3-4 % і що це відповідає визначеним нормам. Як доказ, я 

пред'явив довідник агронома (єдине на той час моє майно). 

"Что вы, товарищ агроном, дурака валяете! — підскакує суддя, — у товарища 

прокурора имеется другая цифра допущенных вами потерь - 30-40 % зерна!" 

Суд вирішив остаточно й безповоротно: "Розстріл". Міліція — шашки наголо, і 

повели нещасних. Голосили жінки, похмуро мовчали чоловіки і ніхто не міг 

зрозуміти, де правда, а де кривда. 

Дніпропетровськ. 

Обласна нарада агрономів. У мене повноваження з реорганізації й організації 

нової МТС. 

Ледве почалася нарада, з президії раптом хтось викликає агронома Софіївського 

району. Підвожусь. Бачу — ідуть до мене двоє чоловіків у регланах, озброєні. 

Ведуть мене через усе місто до третього райвідділу міліції. Три доби сиджу, 

очікуючи допиту. Нарешті міліціонер похилого віку веде мене до потягу 

Дніпропетровськ-Долинська. Їдемо на місце роботи в МТС. Ще два тижні 

проходять у невизначеності. Міліціонер ходить по п'ятах, не знаючи, що зі 

мною робити. Лає порядки, за що, мовляв, знущаються над людьми. Я теж не 

знаю, що мені робити, за що мене взяли, також не знаю. Ні слідчого, ні слідства. 

Але вже нічому не дивуюсь. У такому становищі опинився не лише я, а все 

керівництво МТС — директор, заступник, старший механік (шахтар 25-

тисячник, батько сімох дітей), секретар парторганізації. Передають нас до ГПУ, 

а там кажуть, що нам у них робити нічого, мовляв, наші хлопці. Але нагорі 

міркують по-іншому. Секретар обкому партії т. Затонський і секретар ЦК 

КП/б/У т. Косіор кажуть: "Ми до цих пір били директорів радгоспів, а тепер 

будемо бити директорів МТС". 

Страшна хмара свавілля й беззаконня нависла над нами. 

Сидимо. Чекаємо суду. Багато передумалось і згадалось за цей час. Як учився в 

сільськогосподарській профшколі, потім у інституті. Працював у бюро 

комсомольської організації. Поїздки з лекціями по селах, участь в організації 

Созів і впровадженні ленінського кооперативного плану — все це робилося з 

молодим комсомольським завзяттям, з палкою вірою в те, що ми будуємо наше 

світле майбутнє. І тепер за це нас вважають ворогами народу?  

Різні думки крутилися в голові, але про що б не думалось, ні-ні та й згадається 

Галя — юна і лагідна дочка начальника залізничної станції, у якого ще в 

студентські роки я знайшов і стіл, і дах над головою під час свого наукового 

відрядження в комуну ім. Карла Лібкнехта. З тих пір і запала мені в душу ця 

скромна дівчина, ще майже підліток. Чи доведеться побачитися ще? Попереду 

невідомість. 

Галя приїхала саме в той день, коли розпочався суд. У залі сидить мій батько, 

бригадир сусіднього колгоспу, брат — районний землемір. Людей небагато. 

Засідання проводить той самий суддя з області, що судив наших колгоспників. 

Засідач — голова одного з колгоспів, така собі Марусич. 

Зачитують звинувачувальний висновок: "…Не боролися з куркулями, 

шахраями, ледарями. Потурали куркульським гультіпакам і посіпакам. Лили 

воду на млин куркуля". Ось і все. Окрім усього — стид і страм. Мої 

"подільники" просяться, плачуть, визнають свою вину. Брат і батько кажуть 

мені: "І ти просися — бачиш, що робиться — керівники району в скирдах 

ночують, бояться вдома показатися". Але я не можу піти на таке приниження. 

Просити поблажливості — за що: за мій труд, за мої думки й переконання? Я 
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заяву про вступ до партії подав, вірив у неї, в її світлі ідеали… І раптом таке 

звинувачення. 

"Агроном, ви визнаєте себе винним?" — питає суддя. "Ні, — відповідаю. — Я 

не знаю, в чому я винний. План хлібозаготівлі ми виконали на 86 %, тоді як на 

півдні України здали всього по 40. День і ніч солому перемолочували. Здали 

все, що могли, а ви кажете — контрреволюція. Якщо ви так ставите питання, то 

поясніть мені, в чому вона полягає? Ось нам під час жнив до тракторів прислали 

бабіт Б-2 замість Б-1, бронзові вкладки на 2 мм розточені, негодні. В ящиках 

замість запчастин лабораторні штативи прислали — ось оце контрреволюція. А 

навіщо ж нас звинувачувати в халатності. Ніякої провини я за собою не 

визнаю". 

Оголошують вирок: "Зробили тяжкий злочин, але визнали свою провину, 

подають надію на виправлення. Ув'язнити на 10 років у дальніх таборах з 

поразкою в правах на 5 років після відбуття покарання. Що стосується агронома 

Повода С.І. (25-ти років, освіта вища, неодружений), який не визнав своєї вини, 

вважати за невиправну людину, піддати вищій мірі покарання". 

Я дивився на електричну лампочку, щоб не бачити палючих сліз батька. Бліде, 

налякане обличчя Галини… Судомою стиснула горло образа: "За що, за що така 

несправедливість?! Невже все так просто: винуватий — невинуватий — 

розстріл!" Не пам'ятаю, як вивели мене під вартою з зали. Отямився вже в 

підвалі, битком набитому такими ж, як я, без вини винними. 

У підвалі мужиків-селян чоловік двісті. Серед них я один "смертник". Чому 

мене посадили разом з усіма, а не окремо, як того вимагає встановлений режим 

утримання? Видно, районне керівництво ще сподівалось якось врятувати мене 

від розстрілу, тому що факт моєї невинності був настільки очевидним, що 

навряд чи хто міг у це повірити, як не вірив, мабуть, і сам суддя, який з такою 

легкістю визначив мені вищу міру покарання. 

Та, на жаль, віднині доля твоя не залежить від людей, а підлягає "закону", 

людьми придуманому. Тільки він один тепер вершитель долі твоєї. Про що 

тепер жалкувати, на що скаржитись, у кого шукати захисту? Як усвідомити й 

витримати цю страшну міру несправедливості, яка поставила тебе біля 

фатальної межі. Навіщо ж ти жив, і як можна жити, якщо це саме життя так 

недорого цінується? Питання, питання… І всі без відповіді. А час лине і 

лишились лічені дні. 

Підвал. Тіснота. Жодного віконця — лише одна "собача" діра, біля якої пар 

клубочиться від поєднання потрапляючого звідкілясь із вулиці холодного 

повітря з в'язкою духотою підвалу, наповненого диханням сотень людей, потом 

спресованих тіл і їдким смородом нечистот. 

І ось нас ведуть колоною на станцію — до тюрми везуть. Сніг глибокий, люди 

вимучені — 12 кілометрів пішки в супроводі конвою. Поруч зі мною два 

міліціонери — дивляться з острахом, чогось бояться… 

…Зачинили вагон. Тривожно прокричав паровоз, шиплячи паром, і помчав нас, 

набираючи швидкість у безрадісну путь. Стук та стук — журливо гуркочуть 

колеса. 

Проїзжаємо станцію Божедарівка. Батьківщина моя. Тут я народився. Тут 

дитинство і юність мої. Он там, за пагорбом, мій дім рідний. Он видніється 

стежинка, що тягнеться з хутора, якою я до школи бігав. А ось і цвинтар, школа, 

млин, сільбудинок, де мене в комсомол приймали — все до болю знайоме й 

рідне. Тут у сьомому класі я вперше закохався в дівчину Ліду, та все ніяк 
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побачення не міг призначити — пристойних штанів не було. Думав, от 

побудуємо комунізм, тоді у мене буде дві пари штанів, вже тоді-то Ліда 

обов'язково прийде до мене на побачення… 

Минуть роки. Ліда піде по життю дорогою своєї долі, я — своєї. На моєму 

шляху з'явиться Галя, з якою ми проживемо велике складне життя, розділивши 

на двох всі наші біди і радощі, виростимо дітей і онуків, і золоте весілля 

справимо. І матиму штанів цілу дюжину, а комунізму як не було, так і не буде. 

Тут і дід мій Мороз, старий козак полтавський, гультіпака і п'яниця, все пісні 

співав козацькі. Зхудлого, голодного і босого, в штанях незмінних домотканих 

поведуть і його під вартою до перону рідної Божедарівки за те, що десь у степу 

під копицею декілька колосків приховав. Відчувши, що востаннє іде по перону 

рідної станції, заспіває старий на прощання пісню козацьку: "Ой не шуми, луже, 

зелений байраче, Не плач, не журися, молодий козаче". У Дніпропетровській 

в'язниці помре дід Мороз, і в дерев'яному ящику вивезе його біла конячина 

туди, звідки вже не повертаються. 

Ось так обмірковував я коротке життя своє, проїзжаючи свою батьківщину в 

арестантському вагоні, в якому везли мене під вартою на виконання смертного 

вироку. 

Ніч. Мороз. Безрадісно відстукують колеса, відмірюючи останні кілометри. 

Приміська смуга — Дійовка, Сукачівка, Горянінове. Місто. Скиглять гальма, 

сповіщаючи про мою кінцеву станцію. Ослаблих у дорозі, нас виводять на 

мороз. Колона повільно, як би знехотя, рухається до тюрми на відпочинок. Ось і 

вона рідненька. Хороша тюрма — міцна, кажуть, ще Катерина ІІ будувала, сам 

дідько їй був би радий. 

Відчиняється брама. "Этап не принимаем, — кричить вартовий, — карантин, 

тиф у нас, "смертника" давайте". Ступив я за поріг, озирнувся на своїх 

попутчиків — страшно разлучатися з ними, але для мене вже зворотнього 

шляху немає. 

Стройова канцелярія. Сиджу на лавці. Черговий міліціонер зайнятий своєю 

роботою. Я нікому не потрібен.  

Корпусна канцелярія. Молода жінка веде мене вузьким довгим  

напівпідвальним коридором з безліччю чорних однотипних дверей. Заводить 

мене в одну з кімнат. Прощупала одяг. Видала білу картку з написом: "S4-14. 

Контрреволюційний саботаж". Пожаліла, мабуть, зробила послугу — відвела до 

кращої камери смертників № 73. 

Чотири стіни. Вгорі вікно з подвійними гратами. Намертво приковані до стіни 

ліжка. Стіл дубовий, важкий, з порізаними дошками. Параша чавунна, 

трипудова. Ось і вся обстановка. 

Моя поява в камері не справила ніякого враження на її мешканців. У кутку з 

намальованими хрестами моляться селяни. Моляться і плачуть, плачуть і 

моляться: "Пом'яни мя, Господи, єгда пріідєши во царствіі соєм". Знервовано 

крокує по камері напівроздягнений чоловік у підштаниках, стискуючи в руках 

пачку папирос. Під прикутим до стіни ліжком напівлежить молодий хлопець, 

думаючи про щось своє. 

Згодом я довідався, що бригадирів наших, яких переді мною судили, вчора 

вивели з цієї ж камери, а куди — ніхто не знає. 

Тягнеться день за днем. Мама моя, з четвертої години ночі десь стоїть біля 

тюрми в безкінечній черзі, що тягнеться від самої площі Пушкіна. Гріє під 
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полою благенького кожушка горнятко з юшкою, щоб передати його мені й об 

одинадцятій годині отримати назад — на знак того, що ще живий її син. 

Холодно на морозі. Відморозила ноги. В біді і горі згоріла, так і не дочекавшись 

сина. 

У камері тиша. Ледь чути завмираюче дихання наляканої, приреченої людини. 

А за дверима лише гучні кроки охоронця. Порядок життя та смерті визначається 

сам собою — 22 дні і ночі. Людина звикається з неволею, мов тварина. Коло 

інтересів, відчуттів звужується неймовірно. Світ великий, страшний, складний і 

важкий, а думки зводяться до одного: від і до. Стан на грані зриву — ніхто до 

мене не підходь і не чіпай мене. Здається, більше не зможу, не витримаю цього 

очікування смерті. Це не та смерть, що на полі борні, яка настає зненацька, а 

інша — подивись їй в очі: здається, ось вона, підкрадається до тебе кроками 

охоронця. 

Зтого часу не можу залишатися на самоті в темній кімнаті — здається, що вона 

мене задушить. 

Приходить день, і на душі так ясно-ясно стає, тому що тебе цієї ночі не забрали, 

а вивели когось іншого. Ти знову отримав відстрочку до 23-ї години ночі. 

Настає вечір. Напруження знову зростає. Все тривожніше й тривожніше на 

душі. Охоронець ходить все частіше й частіше — здається, чомусь також 

хвилюється. А твоє серце стугонить і стугонить — підходить твій роковий час. 

Павук на вікні розвісив свої сіті, чекає муху, комаря - він живе, йому життя 

дане. Десь у тюремних коридорах цвіркуни перегукуються. Камери зачиняють - 

будуть смертників вести. Нижньодніпровський завод гуде — сповіщає, що 

смерть моя йде. 23-я година. "Чорний ворон" прийшов з Дзержинського, 29. 

Стоїть біля під'їзду. Мотор хрипло задихається. 

Йдуть. Команда чоловік 12. Всі в кожушках. Тихо, без жодних звуків 

піднімаються запасними сходами. Стають по боках від дверей. Ось він початок 

кінця! 

"Сьогодні мене заберуть, — говорить мені співкамерник тремтячим голосом. — 

У мене дружина, діти. Може, побачиш кого, скажеш… або ось записка… Ех, 

рідна ненько, дарма сльози ллєш! Що ж це, за що мені це, чим я согрішив? Чому 

не інший, а я?! Ні, нехай буду я, не інший. Значить, так треба. Видно, так світ 

влаштований -  я народився, зі мною і смерть моя народилась. "…Благословен и 

день забот, благословен и тьмы приход". 

Гримлять ключі. Вищать залізні двері. Заходять. Шульга з Петриківки. Чорна 

доха. Чорна будьонівка. Червона зірка. Червоний кант. Чоботи хромові. Губи 

здригаються — хвилюється. Він — людина, є в нього душа, жалість до людей, 

яких він, як комірник, на смерть видає. Мабуть, вдома чекають його дружина, 

діти: "Тату, що ти нам приніс? Мий руки, сідай, їсти будемо. Що ти такий 

невеселий? Стомився, роботи дуже багато? Тату, а розкажи мені казочку про 

козаків-розбійників. А мені — про без вини винуватих…" 

Другий. Сіра шинель. Сіра будьонівка. Дві шпали. Зелена зірка. У лівій руці 

пачка карток. Обличчя бліде, спите. Хижий, пожадливий погляд. Він — кат. 

Губи не здригаються. Немає губ — є тільки тоненька риска. Немає в нього 

почуттів, немає жалю. Лише плоть людська йому дана, але іроди від нього 

народжуються. Можливо, і моя картка в нього в руках з номером 4-14. 

Викликають приреченого. Прізвище на "П", і мене, мов струмом, б'є ця літера. 

Та прізвище не моє — мої 22 дні ще не минули. Називають ще декілька 

прізвищ. Той, хто вже змирився зі своєю долею, підготувався до цього, сам іде 
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до виходу: "Прощавайте, браття!" Його грубо підштовхують у спину. 

Наступний — інший падає, мов підкошений. Третій — стан повної прострації. 

Волочать нещасних до виходу. Викидають слідом пожитки — якесь лахміття… 

А завтра "на передачі" скажуть: "Їх повезли до Харкова". 

У душі якась незрозуміла радість. Ніколи в житті так не радів: мене не взяли! 

Але ж завтра буде те саме. Сокровенні слова: "Что день грядущий мне готовит?" 

В якийсь день мене покликали до віконця моєї тюремної камери. Захисник, 

рудий єврей, дає якісь папери: "Розпишіться". Розписуюсь, мов сліпий, а він 

втішає мене: "Все повинно вирішитися на вашу користь, але ви ще посидіть". Та 

це мене не заспокоює. В камері кажуть, що на Дзержинку, 29 вже не тільки  

вночі, а й удень вже вивозять. 

Так замість 22-х просидів я в камері смертників аж 29 днів. І ось об 11-й годині 

мене викликають на вихід. Який я?! Все бучу, як в тумані. Білизну нову 

одягнув, що сестра на смерть передала. 

Слідчий коридор. Камера № 54. Порожня. Арештанти на прогулянці. Я один. 

Заглядають тюремні працівники, з цікавості. Співчувають. Минає якийсь час, і 

мене ведуть до канцелярії. Як виявилось, допомагати перебирати документацію, 

сортирувати за абеткою справи в'язнів. 

Невдовзі мене переводять у корпусний медпункт санітаром. Допомагаю лікарю 

готувати шприці та голки, приводжу і відводжу людей у камери, відмічаю в 

журналі кількість прийнятих хворих. 

Серед ув'язнених багато агрономів — окружних, обласних. Кращі агрономи 

України засуджені, вислані, знищені, особливо ті, хто за своїм походженням мав 

хоч якесь відношення до духовенства, військових чи службовців 

дореволюційного часу. Без суду і слідства. Суд — трійка або особлива нарада 

визначали вищу міру, термін ув'язнення й місце висилки. 

Люди голодні, виснажені, хворі. Серед ув'язнених велика смертність. Москва 

вимагає робочу силу — на Біломорканал, канал Москва-Волга, метрополітен. 

Ось туди-то й везуть ув'язнених. 

Начальник тюрми т. Баранов жив неподалік від моєї сестри по вулиці Червоній 

і, безумовно, знав усі тонкощі моєї трагічної історії. Якось зустрічає мене і 

говорить: "Мы хоть завтра можем вас освободить, но поймите: нельзя после 

этого сразу на волю — слишком резко, компрометация, так сказать, правосудия. 

Мы вам дадим годика три по 99-й статье (халатность). Поедете в Херсон, в 

коллонию им. Полякова. Месяца два-три поработаете там на овощах и потом по 

д.т. вас потом отпустят". Так  воно й було. 

1933 рік. Херсон. Всесоюзний ізолятор. Колонія ім. Полякова.  

Працюю агрономом. Напарник у мене змінний інженер з Донецького хімічного 

заводу. В його зміні стався вибух, який приніс мільонний збиток підприємству. 

Він також був засуджений до розстрілу. Спільна доля, спільна робота і взаємна 

симпатія міцно звели нас одного з одним. 

Все моє ув'язнення тривало вісім місяців. Мене звільнили без наслідків. Життя 

знову повернулося до мене, неначе якась невидима сила відвела мене від 

фатальної межі. Пригадую цю тривогу, образу і несправедливість, а душа 

болить і досі. Хто знає біду й горе, той знає, який світ чудовий і життя 

прекрасне. Крило сокола і крило ворона взаємно існують, як існують добро і 

зло, правда і кривда. І ти, людино, завжди між ними — в їх споконвічній 

боротьбі. В цій боротьбі я нікого не зрадив і сам голови не схилив перед 

свавіллям, жорстокістю й невіглаством. 
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Ми взнали 1933 рік, як рік великої трагедії, загибелі мільйонів людей від 

голоду, свавілля й терору — культу особи Сталіна. Відніс час у минуле наші 

біди й страждання і нехай вони вже ніколи не повернуться. 

Я іду ланами, луками, нивами і хлібами своєї Вітчизни. Який простір, яка 

благодать рідної землі і яке солодке повітря свободи! "Ниво-десятино, ти 

засійся добрим житом, ти полийся долею".  

 

ПІСЛЯМОВА 

ПІСЛЯВОЄННИЙ ГОЛОД НА КРИВОРІЖЖІ 

Історія голоду 1946-1947 рр. практично не вивчена і тому потребує особливої 

уваги дослідників. 

Криворіжжя, як в цілому й Україна, постраждало взимку 1945-1946 рр. від 

сильних морозів. Вимерзло близько третини озимих посівів, а навесні та влітку 

почалася посуха, що негативно відбилось не тільки на посівах зернових та 

технічних культур громадського сектора сільського господарства, а й 

особистого — почала сохнути городина і вже в червні багато селянських 

господарств стояло на межі голоду. Значна кількість селян не мала сил і 

можливості виходити на роботу, їм нічого було взяти з собою для обіду в полі. 

Правління багатьох колгоспів не було в змозі  забезпечити своїх працівників 

громадським харчуванням (через відсутність запасів). Як результат, в районі 

зростає кількість невиходів на роботу, часом до 50 %.  

Керівництво області знало про ситуацію, яка склалася, але вирішувало її не 

економічними засобами, а звичними, в дусі часу — ідеологічними. Одним з 

головних вважалось читання лекцій. З цією метою з Кривого Рогу протягом 

липня-серпня 1946 р. на село було відправлено значну кількість лекторів. 

Основна тема лекцій — "Успішне проведення  збирання врожаю і 

хлібозаготівель - найважливіше завдання першого року 4-ї п'ятирічки". До 

кожного з  чотирьох  районів Криворізького куща  було направлено по 20-25 

лекторів.  

За результатами виїздів складалися звіти на ім'я секретарів райкому й міському 

партії, а потім узагальнену інформацію надсилали до обкому. В звітах 

фіксувалися питання, які ставили селяни лекторам. Вони, в основному, 

торкались економічного стану, що склався на селі протягом весни-літа, та 

перспектив на наступний рік. Звіти йшли під грифом "Таємно". Так, секретар 

Криворізького міському партії в звіті за серпень 1946 року писав на ім'я 

першого секретаря обкому партії Найдьонова про результати виїзду лекторів 

міста в колгоспи Криворізького, Софіївського, Апостолівського та 

Широківського районів і наводив такі найпоширеніші питання колгоспників: 

1. Чому колгоспникам не дають мануфактуру, взуття? 

2. Чому з колгоспників не списують торішні борги, тим більше, що в цьому році 

врожай нижчий, ніж в попередньому? 

3. Чому правління колгоспів не преміює кращих колгоспників? 

4. Чому робітники міст отримують пайок, а колгоспники — ні? 

5. Скільки в цьому році отримаємо хліба на трудодні? 

Можливо, у адміністрації й було бажання реагувати на ситуацію більш 

конструктивно, але за умов централізованої системи управління  самостійно 

приймати такі рішення без дозволу вищестоячих органів не було можливості. 

Ініціативу дозволялося проявляти лише в рамках вказівок. Така нагода 

відкрилася після виходу Постанови Ради Міністрів УРСР і ЦК КП(б)У від 

22.07.1946 р. "Про хлібозаготівлі по областях України", якою області 
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зобов'язували здати державі в рахунок хлібозаготівель 50% врожаю. 

Керівництво області розуміло, що для селян означає таке збільшення, тому 

намагалося знизити податковий тиск, дозволивши розтягнути план хлібоздачі, 

розділивши його на основний та додатковий. Це дозволяло колгоспам здавати 

тільки частину зерна, а решту — коли з'явиться можливість. 

Районна адміністрація, також намагаючись полегшити ситуацію на селі, 

терпляче ставилася до таких дій з боку колгоспів, а щоб "прикрити" їх, подавала 

інформацію з заниженими даними про кількість зібраного й вивезеного з токів 

хліба. Якщо б цього не робилося, то колгоспи й радгоспи залишилися зовсім без 

хліба, адже область знаходилася в списку тих, які найбільше постраждали від 

недороду. В середньому по району на трудодень видавалося від 100 до 400 гр 

зерна. 

Але навіть такий скромний прояв піклування про селян був рішуче засуджений 

республіканським керівництвом. Секретареві обкому Найдьонову та голові 

облвиконкому Дементєву було недвозначно вказано на особисту 

відповідальність перед ЦК КП(б)У та Радою Міністірів України за "безумовне 

виконання в указаний термін плану хлібозаготівель". Обкому партії та 

облвиконкому було наказано провести масову перевірку якості обмолоту 

врожаю й у разі виявлення недоліків винуватців суворо покарати. 

Під тиском республіканських партійних органів керівництво області та району 

змушене було почати вилучення зерна, залишеного для оплати на трудодні та на  

насіння для засіву наступного року. 

В цей період райком партії почав перевірку якості обмолоту та виконання плану 

хлібоздачі. Було виявлено багато фактів приховування зерна керівництвом 

колгоспів і радгоспів шляхом заниження даних про кількість залишеного на 

посівний фонд хліба, виданого колгоспникам, збереженого як відходи або 

такого, що йшло на потреби колгоспників. Покарання було суворим: зняття з 

посад, виключення з партії, віддача під суд. Тобто, держава засуджувала голів і 

членів правлінь колгоспів, комірників, бригадирів за те, що вони намагалися 

врятувати людей від голодної смерті.  

Часто голови колгоспів звинувачувалися в тому, що видали авансом, як 

розрахунок по трудоднях, кілька сотень кілограмів кукурудзи або відходів 

зерна, тримали в коморах пару десятків кілограмів пшона, олії… За це їм разом 

з правлінням загрожувало суворе покарання ув'язнення на термін від 5 до 10 

років. Уповноважених від райкому партії за "послаблення лінії" виключали з 

партії або виносили суворі догани. 

Деякі керівники районного рангу, налякані перспективою репресій за службову 

незапопадливість, почали карати голів колгоспів за прояв ініціативи, 

спрямованої на збереження господарств. Звинувачувались у саботажі не тільки 

за приховування зерна, а й за гіпотетичні прорахунки (наприклад, зкосили 

кукурудзу на силос, а не дали дозріти до зерна). 

За  допомогою  таких  жорстких  заходів  райадміністрації вдалося змусити 

керівництво колгоспів віддати заготовлені на зиму припаси й покращити таким 

чином показники хлібоздачі. Але тим самим селяни були поставлені на межу 

голодної смерті. Вже на початку зими 1946 р. в багатьох хліборобів не 

залишилось продовольства й почався голод. Особливо важкий стан був у 

Широківському та Апостолівському районах, які постраждали від посухи 

більше, ніж Криворізький. У цих районах тільки за офіційними даними 

нараховувались сотні сімей, які опухли від голоду. 
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Ситуація ускладнювалася ще й тим, що в області за Постановою ЦК КП(б)У та 

РМ України від 30.09.1946 р. в 5 разів було скорочено фонди для сільського 

населення, яке забезпечувалось хлібом за картками. Втричі було зменшено 

кількість борошна, що йшло на село. Все це призвело до поширення голоду на 

початку зими 1946-1947 рр. Вже в грудні  районна  влада звернулася до обкому 

з проханням надати допомогу селу. В січні 1947 р. для когоспів району було 

виділено невелику позику в розмірі 3-х тис. кг зерна. Але це вже не могло 

суттєво вплинути на катастрофічний розвиток ситуації. 

Кількість голодуючих на селі невпинно зростала. Якщо в лютому, згідно 

офіційних даних, їх було близько 1 тис., то в березні — близько 3 тис., а в 

червні - до 4 тис. За офіційними даними протягом цього місяця померло близько 

100 чоловік, хоча перші випадки голодної смерті було зафіксовано ще в грудні 

1946 року. Як наслідок такої ситуації, на початку 1947 року набуває поширення 

канібалізм.  

Навесні стан дещо покращився за рахунок того, що люди вже мали змогу 

годуватися "від землі". Однак, протягом 1947 року мешканці сільського 

Криворіжжя продовжували страждати від виснаження голодом. 

Отже, незважаючи на те, що керівництво району вже на початку літа 1946 року 

добре знало про надзвичайно складну ситуацію на селі внаслідок дії природних 

факторів, адекватно відреагувати й конструктивно вплинути на неї внаслідок 

специфічних умов існуючої державно-політичної системи не могло. Навіть 

найменший натяк з області про необхідність більш рішучого виконання вказівок 

вищестоячих органів призводив до повного ігнорування інтересів сільських 

мешканців і, як наслідок, до подальщого поширення голоду в районі. 

Отже, можна з упевненістю констатувати, що в умовах адміністративно-

командної радянської системи основною причиною виникнення голоду як у 

Криворізькому районі, так і взагалі в Україні були тоталітарні методи 

керівництва економікою, надзвичайно жорстка й неефективна політика 

радянської влади щодо села та сільського господарства. 

                                        

 

ПАРЛАМЕНТСЬКІ СЛУХАННЯ 

щодо вшанування пам'яті жертв голодомору 1932 - 1933 років 

 

Сесійна зала Верховної Ради України, 12 лютого 2003 року. 16 година 

 

??? Доповідь та співдоповіді. 

 

ГОЛОВА. До співдоповіді запрошується  голова Асоціації дослідників 

голодоморів в Україні, народний депутат України Левко Григорович Лук'яненко 

(оплески). 

ЛУК'ЯНЕНКО Л.Г., член Комітету Верховної Ради України з питань 

національної безпеки і оборони (багатомандатний загальнодержавний 

виборчий округ, "Виборчий блок Юлії Тимошенко"). Українська республіканська 

партія "Собор".  

Шановні друзі, народні депутати України і учасники парламентських слухань! 

Сталося величезне нещастя: учора загинув Єрмак Анатолій, народний депутат 

України другого і третього скликань, зі своїм братом. Прошу вшанувати пам'ять  

про найкращих синів української нації хвилиною мовчання. (Хвилина 

мовчання). Прошу сідати.  
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Без вивчення історії неможливо зрозуміти трагічну долю нашої нації, 

неможливо збагнути причини багатьох катастроф, неможливо пояснити 

дивовижну живучість українців. Без осмислення досвіду справжнє відродження 

нації неможливе. Сьогоднішні слухання мають прояснити багато речей, які 

залишаються незрозумілими. Трагедія української нації полягає в тому, що ми 

70 років жили під жорсткою диктатурою і жорстокою цензурою. Ця цензура не 

давала нам можливості знати, що діється із самою нашою нацією. У 1988 році в 

Америці була створена комісія з видатних юристів із Швейцарії, Бельгії, 

Великої Британії, Франції, Аргентини, Сполучених Штатів і Канади. Вона 

зайнялася вивченням нашого голодомору, але результатів тих досліджень ми в 

Україні не знали. Після демократизації України в 1992 році завдяки подружжю 

славної пам'яті Володимира і Лідії Маняків була створена Асоціація дослідників 

голодоморів в Україні. Ця громадська організація включала в себе сотні вчених-

істориків і в Києві, і по областях, любителів нашої історії, письменників. Працю 

вели у таких напрямах: збір свідчень людей, що зазнали голодоморського лиха, 

пошуки архівних документів та вивчення тодішніх публікацій, вивчення і 

осмислення свідчень і фактів, проведення наукових конференцій, у тому числі 

міжнародних, підготовка і публікація статей та книг, встановлення пам'ятників, 

монументів і пам'ятних знаків на вшанування загиблих українців, поширення 

суворої правди про геноцид проти української нації серед громадян України. Ця 

праця дала величезний матеріал на підтвердження навмисного знищення 

українців комуністичною Москвою.  

Юридичну оцінку ми дали на науковій конференції, яку провели у 1998 році, де 

детально проаналізували всі дії, які вчинила комуністична Москва, з точки зору 

міжнародного права і нашого внутрішнього законодавства. Як і міжнародна 

комісія, ми дійшли неоднозначного висновку, що мав місце геноцид. Цей 

геноцид комуністичний режим учинив не тільки у 1932-1933 роках, а також у 

1921-1923 та 1946-1947 роках. У незалежній Україні ставлення влади до 

діяльності асоціації було вкрай негативне. Влада відчувала свою причетність до 

злочину геноциду проти українців і тому не хотіла, щоб інформація про 

голодомори розходилась поміж людьми. Наприклад, пам'ятний знак про 

голодомор 1932-1933 років, що його асоціація встановила на Михайлівській 

площі, під час реконструкції вивезли і кинули в урвище. І тільки величезними 

зусиллями і наполяганням членів асоціації і, зокрема Дмитра Каленика, який тут 

присутній, нам вдалося його повернути і поставити на місце.  

Останнім часом ставлення влади до національної трагедії значно поліпшилося. 

Не в останню чергу це сталося під впливом нашої діаспори та світової 

демократичної громадськості у зв'язку із наближенням 70-річчя великого 

голодомору. І коли наш міністр закордонних справ повідомляє про заснування 

цього року в Нью-Йорку і Вашингтоні пам'ятника українському голодомору і 

музею, то владі в Україні соромно було б мовчки пройти 70-річну дату 

національної трагедії. Перше, що необхідно відзначити як позитивне рішення 

пана Прем'єр-міністра Януковича, — це піднесення проблеми голодомору до 

рівня геноциду проти української нації. І за його рішенням (за підтримки й 

депутатської групи, і Комітету з питань прав людини рішення ухвалено, і я хотів 

би, щоб наші слухання рекомендували і Верховній Раді відповідне рішення 

ухвалити) буде зведено Меморіал національної пам'яті. Меморіал, як уже 

сказали мої попередники, має включати три елементи: пам'ятник трьом 

голодоморам, центр вивчення геноциду проти української нації і музей. Це 
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перше велике завдання, яке в подальшому має розв'язати Верховна Рада. 

Відповідно пропоную учасникам парламентських слухань підтримати проект 

рекомендацій, щоб Верховна Рада законом ухвалила рішення про визнання 

факту геноциду проти української нації. У постанові Верховної Ради від 28 

листопада 2002 року вже визначено цей факт, але необхідний окремий 

документ.  

Друге. Необхідно схвалити рекомендацію Верховній Раді України порушити 

питання перед Організацією Об'єднаних Націй про визнання голодомору 1932-

1933 років в Україні злочином проти людства. Цей документ так само 

необхідний для того, щоб і на міжнародному рівні Організація Об'єднаних 

Націй визнала факт геноциду проти української нації. Це матиме дуже вагоме 

значення з точки зору міжнародного становища нашої держави і ставлення 

світової громадськості до України.  

Третє важливе рішення — використати весь 2003 жалобний рік для поширення 

інформації серед нашого народу. Ми добре знаємо, що багато людей ще й досі 

вважають, що голодомору не було. Це результат отої глухоти, яка була 

встановлена комуністичною цензурою, і люди не знають реальної нашої історії. 

Отже, тут необхідно зробити дуже багато.  

А як є у нас у дійсності? Кінорежисер Леонід Мужук створив дуже змістовний 

телефільм про голодомор. Так його показують о 12 годині, коли ніхто телевізор 

не дивиться.  Завтра відбудеться запис бесіди за "круглим столом" групи людей, 

які скажуть чимало цікавої правди про голодомор 1932-1933 років. Так 

керівництво Першого державного телеканалу запланувало показати цю бесіду 

20 лютого знову ж тоді, коли ніхто телевізор не буде дивитися, — о 10 годині 

ранку. Що це, як не прагнення приховати жахливу правду від народу? Хто 

зацікавлений у цьому? Я хотів би звернути це питання до вас, шановні 

представники засобів масової інформації. Хочу сказати, що новим цензорам не 

вдасться приховати ту велику правду, тому що вже Верховна Рада зайнялася 

дослідженням цього всього, і тому поступово нація все більше й більше знатиме 

істину. І ця істина допоможе нам об'єднатися, допоможе зрозуміти суть нашої 

національної трагедії і нашого майбутнього.  

Я також хотів би спитати, чому не прийшов сюди посол Російської Федерації 

Чорномирдін. Він каже, що й Росія постраждала від голодомору, отже, 

здавалося б, варто було б і йому сюди прийти. Я не дивуюся, що комуністи 

проводять демонстрацію проти цих парламентських слухань. Вони нещасні, 

вони не знають, що в дійсності було з Україною за 70 років комуністичної 

диктатури. Було б чесніше, коли б вони прийшли сюди, взнали і покаялися, 

якщо вони до того причетні. Факт голодоморів, доведений тисячами й тисячами 

документів, мільйонами свідчень людей, це є незаперечна істина, а вони проти 

цього протестують. Абсолютно нелогічно.  

Нарешті, я хотів би звернутися до пана Табачника з приводу заходів з 

відзначення 85-ї річниці з дня народження Щербицького. Отже, ми бачимо, що 

наша виконавча влада хоче нас втягувати у відзначення комуністичних 

достойників. Хто такий Щербицький? Тут сказали добре слово про нього. 

Очевидно, що в його політичній діяльності були якісь і добрі справи, цього 

заперечувати не можна. Але у 1946-1947 роках йому було 28-29 років. Він що, 

не бачив, як мордували українську націю? Як тоді більше мільйона заморили 

голодом. Він що, цього не бачив? 

ГОЛОВА. Левку Григоровичу, завершуйте. 
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ЛУК'ЯНЕНКО Л. Г. У 1946-1947 роках вивозили хліб у Чехословаччину, в 

Австрію, у Францію. Він мусив це знати. У 1946-1947 роках у Запорізькій 

області переводили на російську мову викладання цілий район.  

ГОЛОВА. Завершуйте, будь ласка. 

ЛУК'ЯНЕНКО Л.Г. Батьки йшли у райвиконком, просили, щоб дозволили дітям 

довчитися українською мовою хоча б до кінця навчального року. Він їм не 

дозволив цього. Це голова окупаційної адміністрації, який відповідає за все те, 

що робилося в Україні, а ми святкуємо свято цих людей (Оплески). 

ГЛОВА. До виступу запрошується Джеймс Мейс, доктор історичних наук, 

професор Національного університету "Києво-Могилянська академія", у 1083-

1990 роках  виконавчий директор Комісії президента США і конгресу 

Сполучених Штатів Америки з вивчення голодомору 1932-1933 років в Україні. 

Будь ласка. (Оплески). Підготуватися Ющенку. 

МЕЙС ДЖЕЙМС, професор Національного університету "Києво-Могилянська 

академія", виконавчий директор Комісії президента США і конгресу США з 

вивчення голоду 1932-1933 років в Україні. Шановний Голово! Вельмишановне 

товариство! Американська комісія з дослідження голоду в Україні була 

яскравим прикладом народної ініціативи, коли громадська група з 

представників української діаспори, американців, які виступили на захист прав 

людини в Україні, зуміла організувати широку громадську підтримку в 

конгресі, особливо Українського народного союзу та Амарикансько-

єврейського комітету, щоб домогтися законодавчого рішення, незважаючи на 

опозицію президента США, і створити тимчасовий орган влади. Комісія була 

гібридного типу, тобто аналогічна до конгресового комітету, але включала і 

представників президента, і приватних осіб — представників української 

громади США.  

Офіційне завдання комісії полягало в тому, щоб зібрати всі доступні на той час 

матеріали про голодомор в Україні та надати рапорт конгресові. Ми збирали у 

Вашингтоні та в інших місцевостях США переважно свідчення очевидців, які 

могли прямо розповісти про бачене і пережите як жертви голодомору. Звіти про 

ці дослідження були опубліковані у формі конгресового розслідування у 1987-

1988 роках. Основну доповідь конгресові комісія зробила 19 квітня 1988 року, її 

опубліковано як окремий урядовий документ. Доповідь стала основним 

документом комісії, фундаментальним дослідженням про голодомор. При 

відсутності доступу до радянських архівів найважливішими джерелами були: 

офіційна радянська преса того часу, що містила щоденні заклики викачувати 

дедалі більше хліба у так званих куркулів чи глитаїв (насправді ж 

розкуркулення вже закінчилося, і справжніх куркулів, тобто заможних селян, 

уже не було), урядові декрети та пізніші звинувачення так званих "ворогів з 

партквитками в кишенях", тобто тих, які нібито саботували хлібозаготівлі під 

впливом ворожої ідеології, в тому числі й українського буржуазного 

націоналізму.  

Особливе значення для підтвердження антиукраїнської суті політики Москви 

мала постанова ЦК ВКП(б) від 24 січня 1933 року, якою Павло Постишев 

призначений другим секретарем ЦК КП(б)У. Цей документ започаткував тисячі 

кадрових змін на обласному і районному рівнях, масштабний терор проти тих 

комуністів, які були найбільш активні у проведенні політики українізації. Через 

цю виразну кампанію знищення всього українського в Українській РСР комісія 
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дійшла висновку, що Сталін і його оточення були винними у злочині геноциду 

проти українців у 1932-1933 роках.  

Багато тепер опублікованих документів ми ще не мали. Особливе значення 

мають лист Сталіна Молотову, де він писав, що ми "можемо втратити і 

Україну"; декрет Політбюро ЦК ВКП(б) від 14 грудня 1932 року, який 

звинуватив у труднощах виконання хлібозаготівель, між іншим і в буржуазному 

націоналізмі, комуністів України та Північного Кавказу; щоденник Кагановича 

часів його перебування на Північному Кавказі, де він писав, що основні 

проблеми були в україномовних регіонах Кубані, де перебували приїжджі з 

України, тобто представники наркома освіти УРСР Миколи Скрипника. 

Є багато інших дослідників, але я не маю часу їм подякувати. Хочу висловити в 

українському парламенті свою заповітну мрію про встановлення пам'ятника 

жертвам голодомору, і щоб усі прості українці запалили в цей день у вікнах 

свічки. Свічка у вікні стане поминальною свічкою за батьками, дідами, 

прадідами і маленьким вогником, який освітлює майбутнє без жертв, без 

насильства, без жахів. Дякую за увагу (Оплески). 

ГОЛОВА. До виступу запрошується Віктор Андрійович Ющенко (Оплески). 

Підготуватися Станіславу Кульчицькому. 

ЮЩЕНКО В.А., член Комітету Верховної Ради України з питань прав людини, 

національних меншин і міжнаціональних відносин (багатомандатний 

загальнодержавний виборчий округ, "Блок Віктора Ющенка "Наша Украйна"). 

Шановна президіє! Шановні друзі, колеги! Знаєте, свій виступ я хотів би 

розпочати із демонстрації рушничка, який став сумною традицією на моїй 

Слобожанщині у 1930-х роках. Після заручин наречена повинна  була вишивати 

весільний рушник, символом якого завжди були два голуби. І коли один голуб 

помирав, то замість весільного рушника вишивалися отакі. Хай це буде 

пам'яттю про ті тисячі й сотні сімей, які не відбулися.  

Шановні друзі! Я надзвичайно задоволений тією дискусією, яка сьогодні 

відбувається в цьому залі, і мені немає необхідності ставити вже риторичне для 

цього залу питання, чи був голодомор у 1920-х, 1930-х чи 1940-х роках. Хоча я 

можу навести слова свого земляка-лебединця, який говорив: "Який голод,  

питаєте,  був? Такий, що ні словом сказать, ні пером описать. Те, що собак та 

котів поїли, — це дрібниці; те, що дохлдятину зі скотомогильника, щоб власті 

не бачили, — це теж ніщо; серед зими почали мертвяків одривати і їсти, а тоді 

вже за живих взялися. Чергинець, той викрав у Саханихи хлопця, зарізав і з'їв. 

Гарне таке хлоп'я було, Панасиком звали. Тільки рученята мати у зарізяки 

одняла, під порогом лежали. Та цим не врятувався убивця. Мені теж холодець 

уже снився. Мищенко Платон і Надолько Матвій захопили мене — і в бузок, та, 

спасибі, люди побачили і відняли". Я не буду питання ставити, чому це 

відбулося. Клим Ворошилов говорив: "Мы пошли сознательно на голод, ибо 

нам нужен был хлеб". Михайло Калінін говорив: "Люди, які потрапили в біду 

через нестачу хліба, виявилися у цьому скрутному становищі не через поганий 

врожай, а тому що лінувалися, не хотіли чесно працювати щодня". Є репліки 

Кагановича і так далі, й так далі. Я переконаний, що сьогодні, дякувати Богу, ми 

вже головне знаємо. Знаємо, що голод був штучно організований, він був 

інструментом геноциду проти українського народу, його організувала й 

здійснила влада, тоталітарний режим. Мозаїка тих документів, які на сьогодні є, 

дає можливість зрозуміти і мету цього злочину, і як він коївся. Голодомор був 

не тільки інструментом колективізації, він був спрямований на викорінення 



 203 

національної ідентичності українців як в Україні, так і за її межами. Не менш 

важливо, що байдужа політика до голодомору відкрила двері і до іншого 

геноциду - холокосту. Я сьогодні єдине хочу запитання поставити до всіх 

присутніх, воно стосується не історії, це питання стосується наших днів. Де 

наше місце в тому, що ми називаємо "голодомори України"? Яке наше бачення, 

яка наша діяльність? Врешті-решт, я хотів би вашу увагу звернути на те, що 

історія — це те, що залишено. Яку ми історію залишаємо по цій українській 

трагедії? Світ уже поставив пам'ятник жертвам голодомору, але, на жаль, не в 

Україні, чомусь поставили в Лос-Анжелесі. У Нью-Йорку вийшов том 

документів про голодомор, в Англії вийшла книга Роберта Конвеста "Жнива 

скорботи", конгрес США утворив спеціальну комісію з вивчення голодомору, і 

пан Мейс про результати її роботи доповідав. Це робота, яка завершилася багато 

років тому. Я, шановні друзі, хотів би поставити питання таким чином. Де 

насипана всеукраїнська могила 10 мільйонам невинно убієнних — у Києві, в 

Сумах, у Чернігові? Немає. Де стоїть пам'ятник, адекватний трагедії 1930-х 

років, — у Києві, в Харкові? Де ми сьогодні покладали квіти, шановні друзі? Це 

наша історія! Зверніть увагу: до знаку, на місці якого має бути встановлений 

пам'ятник.  

Що таке 10 мільйонів? Якщо кожної секунди вмиратиме людина, то щоб 

зробити трагедію з 10 мільйонами жертв потрібно було б 115 років. І в центрі 

України, в місті Києві, немає жодного пам'ятника, який був би адекватний до 

тих почуттів, які викликає доля цих невинно убієнних. Коли ви бачили в 

останній раз український фільм, замовлений державою? Бо це державна 

політика. Коли ви читали останній раз книжку, замовлену державою? Не так, як 

у постанові записано: на пожертви колгоспників видати. Це державна трагедія, 

державна влада її скоїла, і державне каяття повинно бути. Шановні, я не можу 

зловживати часом, але я переконаний в одному. Ми сьогодні так бурхливо 

повертаємося до історії і судимо тих, кого вже немає. Я хотів би звернути вашу 

увагу на те, що сьогоднішній день завтра стане історією. Що ми зробили 

сьогодні, щоб не повторилася трагедія 1930-х років? Бо сьогодні теж чиниться 

геноцид політичний, духовний (Оплески).  

Якщо, шановні друзі, оті зобов'язання, які виписані в запропонованому 

законопроекті, ми виконаємо, я переконаний, ми зможемо бути чесними 

стосовно тих 10 мільйонів невинно убієнних. Нам треба говорити про 2003 рік 

як Рік всенародної жалоби за жертвами голодомору. Парламент України 

повинен визнати факт геноциду, а не посилатися на те, як робить Канада чи як 

робить Америка, шановні друзі. Я переконаний, що нам сьогодні треба дати 

правову оцінку того, що відбувалося у 1920-х, 1930-х і 1940-х роках. Дякую за 

увагу (Оплески). 

ГОЛОВА. До виступу запрошується Станіслав Кульчицький, заступник 

директора Інституту історії України Нацакадемії наук України, доктор 

історичних наук, професор. Підготуватися Лесю Танюку. 

КУЛЬЧИЦЬКИЙ С.В., заступник директора інституту історії України НАН 

України.  

Шановний Валодимире Михайловичу! Шановні народні депутати! Шановне 

товариство! Наше суспільство ривками осмислює найбільшу трагедію в історії 

українського народу. Перші десятиліття були суцільним забуттям. Тільки в 50-

ту річницю голодомору канадсько-американська діаспора достукалася до 

людей, серед яких вона жила. Про винахідливість, з якою вона примусила 
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американський конгрес створити у 1984 році парламентську комісію з 

розслідування українського голоду, варто говорити окремо. Науковці Інституту 

історії України разом зі спеціалістами інших установ постараються розповісти 

про це в узагальнюючому дослідженні про голодомор, яке вони тепер готують. 

Діяльність комісії конгресу була публічною і висвітлювалася засобами масової 

інформації. Коли Володимир Щербицький робив доповідь про 70-річний ювілей 

Радянської України, він уперше за п'ять з половиною десятиліть вголос вимовив 

це слово — голод. І після того дослідники одержали можливість вивчати тему 

голодомору.  

60-та річниця голодомору десять років тому виявилася непродуктивною. Тема 

тоді була вкрай заполітизована. Політичні противники звинувачували в цій 

народній трагедії тих, хто народився після 1933 року, за ознакою партійності 

або національності. Але з точки зору науково-дослідної роботи ці десять років 

проведені дуже плідно. Вчені, архівісти, журналісти, письменники не втрачали 

часу даремно. Володимир Михайлович вже показував книгу "Голодомор в 

Україні", видану в минулому році. Тут подано всі публікації на всіх 

континентах за всі часи, починаючи з 1932 року, це 6 тисяч 400 публікацій 4 

тисяч авторів. Це за всі роки, але 80 відсотків обсягу цієї книги — це якраз 

здобуток останніх десяти років. І серед цих публікацій, мені здається, 

найцінніші — це спогади свідків голоду, які були зібрані комісією Джеймса 

Мейса. Це три томи, півтори тисячі сторінок, які були опубліковані 

Вашингтонською урядовою друкарнею в 1990 році. Спогади збиралися в 

середині 1980-х років. У нас вже немає можливості здійснити таке опитування в 

силу того, що, власне кажучи, покоління вже відходить, вже немає тих людей, 

які могли б нам розповісти. І тому, очевидно, що ці три томи треба перевидати у 

нас.  

До 70-ї річниці планується провести вагомий перелік заходів від Дня пам'яті 

жертв голодомору і політичних репресій у 2002 впродовж 2003 року. Дозвольте 

зупинитися лише на одному із запланованих заходів. У документах до 70-ї 

річниці, підписаних Президентом України і Головою Верховної Ради, у 

зверненнях громадськості, в тому числі української діаспори, вказується на 

необхідність організації меморіального і науково-дослідного комплексу з 

вузькою або ширшою спеціалізацією — з історії голодомору або з історії 

геноциду. Світова громадськість знає, що історична доля євреїв і поляків у 

першій половині ХХ століття була трагічною. Про те, щоб вона це знала, 

турбуються спеціалізовані державні установи — в Ізраїлі "Яд Вашем" і в 

Польщі Інститут народної пам'яті. Та головною функцією цих установ є 

прищеплення знання про втрати, яких зазнав народ, поколінням, що входять у 

життя.  

Думаю, що не треба прискіпливо встановлювати, який народ постраждав 

більше, а який менше в період між 1914 і 1953 роками. Але Україна обов'язково 

опиняється на першому місці. Згубні наслідки чотирьох десятиліть між 

початком Першої світової війни і смертю Сталіна відчуваються й досі. В 

Україні не народжуються правнуки тих, хто загинув у 1933 році, і правнуки тих, 

хто поліг у 1914 році. Якби не катаклізми, в Україні на початку ХХІ століття 

жив би стомільйонний народ. І тому нам потрібен цей меморіальний науково-

дослідний комплекс, присвячений геноциду українського народу. Вартість 

спорудження подібних центрів в Ізраїлі і Польщі вимірювалася мільярдами 

доларів, їх функціонування вимагає постійного виділення мільйонів доларів з 
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бюджету. Ми повинні зрозуміти масштаб і необхідність таких витрат та 

постаратися реалізувати їх у найближчому майбутньому. Дякую (Оплески). 

ГОЛОВА. До виступу запрошується голова Комітету з питань культури і 

духовності, голова Українського добровільного культурно-просвітницького 

правозахисного благодійного товариства "Меморіал" імені Василя Стуса Лесь 

Степанович Танюк. Підготуватися Івану Федоровичу Курасу. 

ТАНЮК Л.С., голова Комітету Верховної Ради України з питань культури і 

духовності (багатомандатний загально-державний виборчий округ, "Блок 

Віктора Ющенка "Наша Україна").  

"Імена ти їх, Господи, знаєш", — завершував в українській церкві Америки 

поминальний обряд священик, не маючи змоги назвати поіменно кожного, 

замученого в Україні голодомором. Жертви українського етноциду і геноциду, 

неоплакані і неполічені діти України, лежать в тисячах братських могил, 

недоглянутих, а часом і варварськи сплюндрованих, без огорожі і хреста; і 

борги наші перед ними неоплатні. Десятки років влада робила все, щоб стерти з 

людської пам'яті сліди своїх злочинів, нерідко разом з очевидцями, 

фальсифікувала документи і числа, паплюжила тих, хто мав сміливість навіть 

сказати слово "голодомор".  

Але не існує нічого такого, що рано чи пізно не стало б явним. Є сотні 

досліджень цієї страхітливої теми, десятки художніх творів, починаючи від 

роману Василя Барки "Жовтий князь". "Меморіал" імені Василя Стуса, крім 

шести симпозіумів, взяв участь у виданні кількох сотень книг, брошур, збірок, 

починаючи з оцієї народної книги-меморіалу "33-й: голод", виданої справді за 

народні копійки. Скидалися всім миром, держава не дала тоді ні копійки. Цю 

книгу слід було б теж сьогодні перевидати за державний кошт, збільшеним 

накладом, щоб її могли одержати всі бібліотеки України і всі школи. Це стало б 

і даниною пам'яті її авторам-упорядникам Лідії Коваленко і Володимиру 

Маняку. Принагідно я просив би Київську міську державну адміністрацію 

виконати і прохання групи письменників про встановлення пам'ятної дошки на 

письменницькому будинку, де вони жили. Вони заслужили на нашу вдячність.  

"Меморіал" імені Василя Стуса взяв участь у впорядкуванні численних могил, у 

встановленні 372 хрестів та інших знаків пошанування жертв голодомору. Але 

будьмо свідомі і процесу нищення цих хрестів, не перевелися ще вандали, 

численні приклади не називаю за браком часу.  

Людській уяві важко охопити картину голодомору в цілому, тому люди звикли 

до порівнянь з уже пізнаним, відомим. Вдумаймося: "Упродовж одного року в 

Україні загинуло стільки ж українців, скільки євреїв в усіх країнах, які 

потрапили під чобіт Третього рейху за всі роки Другої світової війни". Це я 

цитую фразу з дослідження Володимира Малинковича 1983 року, 

надрукованого в "Сучасності", і поділяю його біль з того приводу, що "про 

трагедію єврейства знає і пам'ятає світ, а про не менш страшну трагедію 

українського народу не знають навіть багато українців".  

Ще приклад. У 1918-1919 роках весь Західний світ був просто шокований 

величезним процентом смертності у зв'язку зі страшним голодом в Індії. Газети 

рясніли співчуттям, доброчинні організації збирали кошти, добровольці 

записувалися до рятівних місій. Але український процент смертності в 1933 

році був уп'ятеро вищий за індійський, в окремих регіонах він сягав 18-20 

відсотків населення! З 4 мільйонів українських дітей, які вмерли з 1927 по 1938 

роки, 2 мільйони вимерло під час голодомору. Максудов, який досліджував 



 206 

демографічні втрати населення з 1927 по 1938 роки, подає цифру 7 мільйонів — 

25 тисяч щодня! Додайте сюди 1,4 мільйона розкуркулених і вивезених з 

України до 1931 року, близько 1 мільйона з яких загинули. Загальна цифра 

розкуркулених по Союзу — 12 мільйонів. Близько 350 тисяч пропаж, знищень і 

самострілів, бо стрілялися не лише Хвильові й Скрипники. І ми одержимо до 10 

мільйонів жертв. При тому, що в цій статистиці відсутні села, занесені 

постановою Раднаркому УРСР і ЦК ВКП(б)У від 6 грудня 1932 року на "чорну 

дошку". Це 86 районів України, не сіл, а районів! Занесення на "чорну дошку" 

означало повну блокаду села, облогу, вивіску "тиф", село було роковано на 

вимирання.  

У деяких районах Вінничини дитяча смертність за нашими документами, сягала 

40 відсотків! У 1993-1995 роках більш як у 70 районах України не виявилося 

осіб, які виходять на пенсію, — не народилися або померли в дитинстві. Отак 

ми виходимо на 14 мільйонів жертв голодоморів. У Максудова хіба одна теза 

потребує нині поправки: "Часто зауважують, — пише він, — що в села України 

після голоду було завезено багато переселенців з російських областей. З цим 

твердженням погодитися важко. Перепис 1959 року показав, що частка 

російського населення в селах змінилася мало". Це неправда. У розпорядженні 

"Меморіалу" є документ, який засвідчує, що лише в грудні 1932 року НКВД 

відправило 232 спецешелони з переселенцями з Московської, Вологодської, 

Тульської та інших областей. А процес почався з літа. Елементарний підрахунок 

дає як мінімум до мільйона переселенців. Для цих переселенців потрібна була 

нова інфраструктура — російські школи, російські садки. Годі й казати про 

вплив такого масового переселення на етнічний портрет держави. 

Голодомор — не єдиний вияв геноциду. Але ми й досі в окремих випадках 

вдаємо, що краще б нам не знати розмірів цих втрат. До сьогодні офіціоз визнає 

на Биківні 6 тисяч захоронених, хоча там лежить 120-130 тисяч жертв 

сталінського режиму! І не лише ті конкретні місця, які розкопали, а вся Биківня, 

весь квартал, все озеро — це спільна могила. Весь світ знає про вінницькі 

розкопи і про тисячі жертв енкаведистів, а на їх рештках досі стоять атракціони 

в парку імені Горького, танцюють. Звертаюся з цієї трибуни безпосередньо до 

вінничан, від кого залежить нарешті вирішення цієї моральної проблеми: 

"Схаменіться, будьте люде, бо лихо вам буде!"  

"Меморіал" імені Василя Стуса пропонує утворити в Києві Національний 

меморіал пам'яті жертв голодомору і політичних репресій у складі монументу 

жертвам комуністичного режиму, музею історії голодомору та політичних 

репресій і науково-дослідного центру. Приєднати до нього державний історико-

меморіальний заповідник "Биківнянські могили", підпорядкувати його 

центральному органові виконавчої влади, щоб це був єдиний цілісний комплекс. 

Затвердити державний план видання науково-дослідницької та художньої 

літератури з тематикою голодомору та політичних репресій. Підготувати і 

провести в листопаді 2003 року в Києві міжнародну конференцію з метою 

визнання світовою спільнотою голодомору актом геноциду проти українського 

народу, в тому числі шляхом запровадження процесу кодифікації законодавства 

держав СНД стосовно реабілітації жертв політичних репресій. Засудити 

людиноненависницький режим більшовицького фашизму і скласти історичний 

меморіум катів українського народу з визначенням їхніх злочинів перед людьми 

та людством. Назвати поіменно в Книгах пам'яті кожну жертву режиму і 

кожного, хто поклав своє життя у боротьбі з ним. 



 207 

Імена ти їх, Господи, знаєш! Істинна Україна постане лише тоді, коли ці імена 

стануть святими для всіх сущих в Україні (Оплески). 

ГОЛОВА. До виступу запрошується Іван Федорович Курас — віце-президент 

Національної академії України, народний депутат України. Підготуватися Перу 

Миколайовичу Симоненку. 

КУРАС І.Ф., голова підкомітету Комітету Верховної Ради України у 

закордонних справах (багатомандатний загально-державний виборчий округ, 

виборчий блок "За Єдину Україну!").  

Вельмишановний Голово! Шановні члени уряду! Шановні учасники 

парламентських слухань! Напевно, ще ніколи так зримо не відчувалася 

нерозривна єдність минулого і сьогодення, історії і майбутнього, як у наш час. 

Можливо, через те, що ми разом з усім людством переступаємо рубікон стольіть 

і тисячоліть. Можливо, тому, що надто багато білих, а точніше, чорних плям і 

сторінок ще залишаються нез'ясованими. І, можливо, тому, що дуже вже 

трагічно складалася історія України у ХХ столітті, а відтак дуже складно про неї 

говорити і писати, але треба, і про це свідчать наші сьогоднішні парламентські 

слухання.  

Не повторюючи вже сказане в доповідях і попередніх виступах, з огляду на 

регламент, дозвольте привернути вашу увагу лише до деяких міркувань і 

конкретних пропозицій. Можна вважати встановленим, що зусиллями 

громадськості, вчених і політиків, українських і зарубіжних, в основному на 

сьогодні визначені причини, масштаби, найближчі і віддалені наслідки 

голодомору і політичного терору в Україні. За своїми масштабами цю страшну 

катастрофу можна порівняти тільки з жертвами у Другій світовій війні, 

щоправда, із суттєвою поправкою: воєнні втрати понесені на полі брані за святу 

справу, а жертви голодомору — результат війни, актів геноциду тоталітарної 

влади проти власного народу. Подвиги героїв війни оспівано народом, увічнено 

в бронзі і мармурі, у Книгах пам'яті. Про жертви голодомору заборонялося 

говорити 55 років, про це вже казали.  

Я мушу тут заради справедливості сказати про те, що тільки в 1990 році 

Центральний комітет Компартії України прийняв спеціальну постанову з цього 

питання, де відмежувався від своїх попередників і засудив їх. І після цього було 

видано перший збірник саме закритих до того часу документів "Мовою 

документів, очима істориків". Крім уроків людської пам'яті і політичної 

перестороги маємо здійснити цілком конкретні, реальні справи. Щоб не 

говорити про цю драму тільки у зв'язку з круглими датами, треба нарешті 

налагодити систематичні дослідження, вивчення і всебічне висвітлення всіх її 

складових.  

Можна сказати, що вже багато зроблено, називалися цифри дуже справедливі і 

вражаючі. Але поки що це, хоча й дуже цікаві, але переважно розрізнені, 

фрагментарні публікації. Необхідно створити комплексні, узагальнюючі 

дослідження. Вони можливі лише за умови об'єднання зусиль істориків і 

економістів, соціологів і демографів, народознавців і політологів, 

літературознавців, мистецтвознавців, архівістів, публіцистів і письменників. 

Установи Національної академії наук України, створений минулого року в 

Інституті історії Центр досліджень геноциду в Україні мають забезпечити 

координацію всієї роботи, оприлюднення її результатів.  

Щоб ця робота була успішною, потрібно здійснити принаймні два великі 

проекти. Перший — це виявлення нових документів в архівосховищах інших 
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країн, предусім Росії, і повернення їх до України. У Москві зберігаються так 

звані особливі теки з відповідними постановами по Україні ЦК ВКП(б), 

Раднаркому, інформаційні матеріали інших центральних органів влади того 

часу, зокрема сумної пам'яті комісії Молотова-Кагановича. Тільки в архівах 

Свердловська (Єкатеринбурга) збереглося 32 тисячі особливих справ 

депортованих з України за роки колективізації. Думаю, такі документи є в 

архівах Кубані, Вологди, Архангельська, Поволжя, Казахстану. Збереглися вони 

у фондах колишніх дипломатичних відомств Італії, Німеччини, прикордонних і 

митних служб Румунії і Польщі. У їх виявленні вченим і архівістам мають 

надати допомогу відповідні міністерства й відомства, а можливо, і Верховна 

Рада України. Це дасть змогу видати корпус автентичних документів, створити 

необхідну базу для видання мортиролога, Книг народної пам'яті, свідчень людей 

всеукраїнського і регіонального масштабу.  

Другий проект торкається відновлення демографічних досліджень в Україні. Як 

відомо, результати проведеного 1937 року Всесоюзного перепису зафіксували 

зменшення населення порівняно з 1933 роком на 6 мільйонів. Керівник 

тогочасного ЦСУ був негайно розстріляний, майже всі демографи репресовані, 

зокрема, був ліквідований всесвітньо відомий демографічний інститут у нашій 

академії, очолюваний академіком Птухою. Перепис 1937 року оголосили 

скасованим, але всі його матеріали, на щастя, збереглися. Шановні колеги! 

Московські демографи нещодавно видали книгу про 1937 рік, про цей перепис. 

Але про Україну там, звичайно, нічого немає. І це наш обов'язок, наше завдання.  

І ще один парадокс: Національний інститут демографії Франції за участю 

нашого колеги академіка Пирожкова підготував книгу "Еволюція смертності 

населення України у ХХ столітті". Днями вона побачить світ французькою 

мовою, а в березні-квітні посольство Франції має намір презентувати її тут, у 

Києві. Як кажуть, висновок очевидний. Так от з метою запобігти цій ситуації за 

ініціативою президента Національної академії наук академіка Патона у 

минулому році в академії відтворено Інститут демографії і соціальних 

досліджень, який має якраз цими питаннями займатися не тільки в 

ретроспективному, а й, звичайно, у сьогоденному варіанті.  

Щодо проекту наших рекомендацій. Підтримуючи тези, які там сформульовано, 

я хотів би внести пропозицію, щоб там зазначити і зафіксувати положення про 

необхідність визнання на державному рівні полеглих від голодомору 

українських селян жертвами політичного терору. Не заради матеріальних 

відшкодувань і компенсацій, а заради справедливості. Дякую (Оплески). 

ГОЛОВА. Дякую. Слово має П.М.Симоненко. Підготуватися Плющу. 

СИМОНЕНКО П.М., член Комітету Верховної Ради України з питань правової 

політики (багатомандатний загальнодержавний виборчий округ, КПУ). 

Шановні учасники парламентських слухань! Безумовно, голод є однією з 

найстрашніших трагедій у житті народу. Такою трагедією був і голод, що 

восени 1932 — весною 1933 років спіткав населення п'яти великих регіонів 

СРСР, у тому числі ряду областей нашої України. Про цю трагедію не можна 

забувати в ім'я людської пам'яті про загиблих, а особливо, щоб подібне ніколи 

не повторилося. Глибоко переконаний у тому, що саме такий підхід є 

обов'язковим для політичного керівництва країни і кожного політика зокрема. І 

тільки в такому сенсі, з огляду на катастрофічне становище сучасної України, 

сьогоднішні парламентські слухання можуть стати корисними.  
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Голод, що віковічно супроводжував і супроводжує людство, в абсолютній 

більшості випадків зумовлюють природні катаклізми або війни. Для вивчення 

причин голоду треба завжди бути об'єктивними. У 1932-1933 роках в нашій 

країні однією з причин голоду була посуха в голодних районах (Шум у залі).  

ГОЛОВА. Я прошу заспокоїтися. 

СИМОНЕНКО П.М. За офіційними даними державної метеорологічної служби, 

індекс погодних умов напередодні голоду був у півтора рази гіршим, ніж у 

попередні чи наступні роки. Голоду передували два неврожайні роки підряд 

1931 і 1932, коли в середньому було зібрано по 7,2 центнера з гектара, а в 

регіонах, де стався голод, — по 1-3 центнери з гектара. До того ж не вродили 

навіть картопля, буряк та інша городина. Такою є одна з головних причин 

голоду.  

Та історія людства свідчить, що не завжди природні катаклізми призводять до 

голоду. Від нього потерпають насамперед трудящі економічно відсталих країн. 

Саме тому в Росії і Україні голод повторювався до жовтня 1917 року кожні 

чотири-п'ять років, а великий голод, коли вимирали мільйони людей, з 

фатальною невідворотністю відбувався кожні десять-одинадцять років — 1891, 

1900, 1911 роки. Голодні 1921 і 1933 роки були також продовженням цієї 

страшної спадщини, бо в 1932 році, як відомо, Країна Рад залишалася ще 

економічно відсталою, вона тільки-но залікувала рани багаторічної 

імперіалістичної війни, інтервенції, в тому числі й під чоботом німців та австро-

угорців, яких сюди закликали певні політичні сили у той історичний час.  

Отже, окрім посухи, додалася ще неподолана відсталість на селі. І це правда, це 

об'єктивні фактори. До того ж прикру роль відіграв і суб'єктивний фактор. Ніхто 

сьогодні не заперечує, що суттєвими були й викривлення у проведенні 

колективізації хлібозаготівель на місцях, в районах і областях. До речі, 

політбюро ЦК своїм рішенням засудило цю практику і зажадало притягнення 

винних до кримінальної відповідальності зразу ж. Радянським урядом були 

вжиті всі заходи. І тут я хотів би, щоб відомі науковці, які тут виступають, все-

таки сказали, чому у 1933 році вже подолана була проблема голоду (Шум у 

залі). Бо направлялися і хліб, і насіння, й матеріали. Та, на жаль, незважаючи на 

все, трагедія зачепила мільйони людей.  

Які уроки треба зробити для того, щоб сьогодні не було голоду? Передусім не 

допускати економіної відсталості країни. Саме тут полягає корінь лиха в разі 

природних катаклізмів, і наша сьогоднішня дійсність це якраз і доводить. 

Другий урок полягає в тому, щоб влада не допускала невиважених політичних 

кроків, зокрема, щоб не приймалися рішення, які неминуче руйнують 

самодостатність країни у всіх сферах нашого життя.  

Трагічне відлуння голоду 1930-х років використовується нашою владою та 

окремими політичними силами для розколу суспільства, і це зрозуміло, щоб 

сьогоднішній геноцид начебто виправдати голодом 1932-1933 років. Ось де 

головна причина того, чому сьогодні  розглядається ця проблема. До речі, тоді 

влада, враховуючи уроки цієї трагедії, не тільки зробила певні кроки, щоб 

припинити голод, а дійсно в 1933 році зробили все, щоб врятувати в 

голодуючих регіонах тих, хто страждав. Як відомо, за роки довоєнних 

п'ятирічок Країна Рад, у тому числі й наша Україна, з відсталої аграрної країни 

перетворилася на могутню індустріально-колгоспну державу. Я ще раз нагадую, 

вже в 1934-1935 роках була скасована карткова система в країні. І багато інших 

здобутків можна навести.  
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Ще один висновок: за винятком страшних років фашистської окупації та 

перших повоєнних 1946-1947 років, коли лихо охопило спалене фашистами і 

тими, хто розстрілював у Бабиному Яру українців, українське село, наш народ 

ніколи не знав більше голоду за часів радянської влади, крім років незалежності 

України. Такі факти з минулого є безперечним свідченням того, що голод 1932-

1933 років був наслідком трагічного збігу ряду об'єктивних і суб'єктивних 

обставин, а не штучним. 

ГОЛОВА. Завершуйте, будь ласка. 

СИМОНЕНКО П.М. До речі, я звертаюся до пана Кураса, це ви зробили 

висновок, що вся сукупність фактів, які відкрили канадські вчені і які містяться 

в архівних документах, не дає жодних підстав вважати, що голод був спеціально 

спланованою акцією проти українського народу, як це стверджують деякі 

натхненники і організатори сьогоднішньої акції (Шум у залі). 

ГОЛОВА. Я прошу заспокоїтися. 

СИМОНЕНКО П.М. З цієї трибуни я звертаюся до панів можновладців з 

пропозицією і вимагаю не брехнею займатися на радянське минуле, а відповісти 

за свою сьогоднішню злочинну політику — політику геноциду. Одинадцять 

років крали у народу, обдуривши його, державну владу, народну економіку, 

суди, засоби масової інформації, багато чого іншого зробили, у зв'язку з чим 

Організація Об'єднаних Націй визнала народ України вимираючою нацією, це 

визнано сьогодні (Шум у залі). 

ГОЛОВА. Завершуйте, Петре Михайловичу. 

СИМОНЕНКО П.М. Я зараз завершую, одне речення, Володимире 

Михайловичу. 

ГОЛОВА. Я прошу, заспокойтеся, шановні учасники парламентських слухань. 

СИМОНЕНКО П.М. Хіба не є сьогодні ознакою голоду і недостатнього 

харчування стан здоров'я більшості дітей України, народу України, коли 

третина призовників визначається дистрофіками, коли шириться епідемія 

туберкульозу, коли кожні півгодини хтось із співвітчизників від безвиході 

накладає на себе руки? Це також сьогодення. І на завершення звертаюся до пана 

Джеймса, який сьогодні навів багато прикладів. Я прошу вас продовжити 

офіційно діяльність вашої комісії, яка була утворена 1984 року, щоб 

розслідувати політику геноциду 1991-2003 років проти українського народу. Це 

по-перше.  

ГОЛОВА. Петре Миколайовичу, завершуйте, будь ласка. 

СИМОНЕНКО П.М. І по-друге, я звертаюся до парламенту України: давайте ми 

також сьогодні утворимо певні комісії, щоб вивчати ядерний геноцид, який 

реально відбувається у світі задля тих, хто сьогоні панує над світом чи 

намагається опанувати всім світом. Голод був, треба робити висновки. Але 

сьогодні зробити висновки так, щоб ми ніколи більше не мали такого лиха, а 

сучасні можновладці не знущалися на українським народом. Дякую (Оплески). 

ГОЛОВА. Шановні народні депутати! Шановні учасники парламентських 

слухань! У нас парламентські слухання, не примушуйте мене вимикати 

мікрофон. Давайте працювати толерантно, щоб кожен мав можливість 

висловити свою позицію. 

Будь ласка, Іване Степановичу. 

ПЛЮЩ І.С., член Комітету Верховної Ради України з питань державного 

будівництва та місцевого самоврядування (виборчий округ № 209, Чернігівська 

область).  
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Шановні учасники парламентських слухань! Голодомор в Україні - 

найтрагічніша сторінка ХХ століття. На Україні віддавна шанувалися 

християнські вартості, висока етичність праці, поведінки, почуття обов'язку 

пошанування старших. Жорстокий, безбожний більшовизм витолочив людські 

душі, землю, звичаї, вимордував найкращих синів і дочок країни (Оплески).  

Саме про це вражаюче гостро пише нащадок з родини полтавських козаків, 

відомий вчений-мовознавець Софія Денисенко. Її книга адресована кожному, в 

тому числі й вам, кого цікавить історія України і в кого не зачерствіло серце до 

пережитого народом. На прикладі однієї родини, подібної до багатьох тисяч 

таких же простих за своїм способом життя, показано, як хлібороба, хазяїна своєї 

власної землі била революція, била колективізація, а вже голод 1933-го зрізав 

усіх на пні.  

У книзі відтворено моторошні картини, які згадує автор: першої ночі, коли 

горіла хата і "вогненний стовп вдарив мені у вічі, корчем пройняв усе моє 

маленьке тіло"; другої ночі, коли енкаведисти та їхні посіпаки робили обшук у 

будинку на околиці Полтави, куди вони втекли з хутора після трагедії пожежі, 

хвороби батька, втрати дитини; третьої ночі, вже після 1933 року, коли десь у 

Донбасі помер батько, рятуючись від голоду, автор стала свідком брутального 

арешту сусідів Дмитренків. "Почувся надривний сльозами і тугою голос 

Михайла: "Ну, прощай…" Мені цей чоловічий голос, повний сліз беззахисної 

людини перед великим нещастям, тривоги за любих йому дітей і жінку, чується 

й досі", — пише ця жінка.  

І така документальна повість Софії Денисенко, яка окреслює всю панораму 

методичної руйнації нашої нації — села, яка викликає розмаїття почуттів і 

відчуттів, співчуття до жертв цинічних і жорстоких репресій, видана яким ви 

думаєте тиражем в Україні? Аж 700 примірників! Це я до того, що ми закликали 

тут книжки писати і видавати. От написала людина книгу… Автор, до речі, 1925 

року народження, ви прочитаєте її біографію і побачите, що вона мало чим 

відрізняється від нас.  

Скільки нам твердили, переконували, і ще й досі намагаються це робити відомі 

політичні сили, буцімто ніякого голодомору в Україні не було. Звичайно, така 

думка розрахована хіба що на зацікавлених або не зовсім розумних людей. Бо як 

можна спростувати слова, проголошені в Києві у січні 1934 року Павлом 

Постишевим (якого називають творцем українського хологосту) на з'їзді партії? 

Він, зокрема, сказав: "Украинский голодомор 1933 года был годом поражения 

украинской националистической котрреволюции. Партия проделала гераклов 

труд по ликвидации националистических элементов на Украине". Думаю, таку 

цитату коментувати не потрібно, бо в ній розкрито ініціаторів і виконавців 

страхітливого злочину проти цілого народу.  

Так система тотального знищення переламала, перекалічила душі й долі тих, хто 

якимось дивом уцілів чи повернувся з лісоповалів. І це не могло не позначитися 

на психіці народу, який в основній масі був змушений підкоритися тій злій і 

бездушній силі, добровільно чи вимушено, доносячи один на одного й беручи 

участь в організованих та інспірованих кампаніях влади проти "ворогів народу".  

До речі, ви не кричіть, бо ви ж забрали трохи часу, і я заберу стільки, як Петро 

Миколайович. Петро Миколайович тільки що сказав, що рішенням Політбюро 

це було визнано як злочин, і винних потрібно притягти до відповідальності. Я 

це вам скажу (Шум у залі). Ви не кричіть, ви послухайте, в тому числі й 

академік.  
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Які ж висновки маємо зробити з усього цього? Треба стрепенутися, нарешті 

навчитися на гірких уроках власної історії, щоб знову не зсунутися у провалля 

безпам'яті, летаргічного сну байдужості, щоб вдихнути мужність у зів'ялі серця, 

пробудити віру в те, що, як писав Тарас Шевченко: "Встане Україна, світ правди 

засвітить". Слід описати, і про це вже сьогодні говорилося, що трапилося з 

нами, українцями, поки ще є живі свідки, є архіви й документи. Жертви чекають 

справедливого суду історії. Для народу, який втрачає свою пам'ять, відродження 

неможливе. Треба збагнути нарешті, що тільки національний солідаризм нас 

порятує і прокладе шлях до гідного місця у світовій спільноті. Розчленовуючи 

підхід, чи то класовий (за марксистським вченням), чи плюралістичний (за 

лібералізмом), вигідний тим, хто вміє в каламутній воді ловити рибку і 

хитромудро користується цим протягом багатьох десятиліть. 

Закінчити хотілося б рядками з історичного роману Ліни Костенко "Маруся 

Чурай", де вона говорила про потребу писати Велику книгу нашого народу: 

"Вже скільки тих віків минає, а в світі, певно, кожен знає, 

коли й кого там розпинали. Про це написано аннали, 

про це писали так і в риму, зучили вздовж і в перехрест. 

Але ж ота дорога з Риму якихось кілька сотень верст. 

А тут до самої Волині лежать ці села удовині! 

Хто знає, що тут відбулося? хто розказав це людям до пуття? 

Неназване, туманом пойнялося. Непізнане, пішло у небуття". 

То я ж закликаю всіх допомогти написати таку Велику книгу правди. Дякую за 

увагу (Оплески). 

ГОЛОВА. До виступу запрошується… Рефат Чубаров. Будь ласка. 

Підготуватися Мовчану. 

ЧУБАРОВ Р.А., голова підкомітету Комітету Верховної Ради України з 

питань прав людини, національних меншин і міжнаціональних відносин 

(багатомандатний загальнодержавний виборчий округ "Блок Віктора Ющенка 

"Наша Україна").  

Шановні народні депутати! Шановні учасники парламентських слухань! Я хотів 

би звернути вашу увагу на один з аспектів, пов'язаний з такими формами 

здійснення радянською владою геноциду проти власного народу, як штучно 

утворені голодомори. Перед цим зазначу, що катастрофі 1932-1933 років у 

центральних областях України передували голодомори на інших територіях, які 

сьогодні також є у складі України. Зокрема, голодомор 1921-1923 років на 

території новоствореної тоді Кримської автономії. Отже, цього року маємо в 

Україні дві сумні дати: 70-річчя голодомору в Україні і 80-річчя голодомору  в 

частині України — Кримській автономії. Вивчаючи причини голодомору в 

Криму у 1921-1923 роках і голодомору в Україні у 1932-1933 роках, а також їхні 

наслідки, я не міг не закцентувати свою увагу на етнічних вимірах, пов'язаних із 

жертвами вказаних голодоморів.  

Тут вже наводились дані щодо жертв голодомору в Україні у 1932-1933 роках. 

Додам, що в Криму внаслідок голодомору в 1921-1923 роках загинули, за 

офіційними даними радянської влади, близько 100 тисяч людей, з них 76 тисяч 

— кримських татар, тобто майже 35 відсотків від чисельності цього народу на 

той час. Ні в якій мірі не хочу порівнювати цифри, бо, дійсно, безцінне життя 

кожної людини, просто прошу подумати: 76 тисяч жертв із 200-тисячного 

кримського народу.  
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Наголошуючи на тому, що жертвами згаданих голодоморів стали представники 

багатьох національностей, я хочу також особливо підкреслити, що справжньою, 

майже не прихованою метою штучно організованих радянською владою 

голодоморів було фізичне знищення етнічного ядра тих народів, які внутрішньо 

не сприймали життєві реалії, що насильницьки нав'язувала їм радянська влада 

та її комуністичні вожді. Саме тому кількість жертв голодоморів 1921-1923 

років у Криму і 1932-1933 років в Україні — в місцевостях, населених, з точки 

зору радянської влади, неблагонадійними народами, — була на декілька 

порядків вищою.  

Тобто голодомори 1921-1923 років і 1932-1933 років були організовані таким 

чином, щоб зламати, поставити на коліна як українську, так і 

кримськотатарську, які за своєю природною ментальністю ще в якійсь мірі 

намагалися протидіяти зміцненню влади більшовиків. Підтверджують цю тезу і 

партійні документи тих часів. Наведу тільки один приклад, який свідчить про 

те, як влада діяла в тих умовах. Тут говорили, що вмирали однаково і комуністи, 

і безпартійні. Послухайте, будь ласка, цей документ.  

21 грудня 1922 року секретар ЦК РКП(б) Куйбишев направляє такий таємний 

циркуляр до Криму: "Предложить Крымобкому использовать переводимые 

кредиты для взаимопомощи в первую очередь для удовлетворения нужд 

коммунистов голодающих районов. Предложить ЦК Последголода выяснить 

вопрос о возможности оказания помощи коммунистам голодающих районов 

Крыма и в случае необходимости перевести для этой цели Последголоду Крыма 

соответствующие средства". Виконуючи це розпорядження у лютому 1923 року, 

а це був період піку голодомору в Криму, Президія Кримського ЦК виділяє 

голодуючим комуністам 300 тисяч рублів готівкою та 10 тисяч пудів хліба.  

Закінчуючи свій виступ, хочу підкреслити, що ми маємо обов'язково визнати 

голодомор 1932-1933 років актом геноциду проти української нації. Також 

маємо визнати штучний голодомор в Криму у 1921-1923 роках актом геноциду 

проти кримськотатарської нації. Хочу сказати, що в тому меморіальному центрі, 

який буде побудований тут, у Києві (а я впевнений, що такий центр буде), 

мають бути й дослідження щодо голодоморів в окремих регіонах і щодо 

голодоморів, які були спрямовані проти цілісних народів України. Хочу при 

цьому наголосити, що таке визнання потрібне в першу чергу нам, живущим 

сьогодні, — і християнам, і мусульманам, і іудеям, і всім сущим. Дякую 

(Оплески). 

ГОЛОВА. До виступу запрошується Павло Михайлович Мовчан, голова 

Всеукраїнського товариства "Просвіта" імені Тараса Шевченка, народний 

депутат України. Підготуватися Миколі Жулинському. 

МОВЧАН П.М., перший заступник голови Комітету Верховної Ради України з 

питань культури і духовності (багатомандатний загальнодержавний виборчий 

округ, "Блок Віктора Ющенка "Наша Україна").  

Шановні учасники парламентських слухань, колеги, пані, панове та шевальє! 

Коли я чую спорадичні суперечки, що схоплюються навколо числа жертв (11 чи 

7 мільйонів), які загинули від мученицьких страждань голодом у 1933 році, то 

виникає цілком логічне запитання: а смерть твоїх рідних, твоїх, а не чужих, 

батька, матері, брата чи сестри, — це багато чи мало? Я з сім'ї, де від голоду 

померли старші діти. Їх родову відсутність ми відчуваємо й досі. А їхні муки я 

вповні відчув у 1947 році, коли давився лип'яниками чи видовбував із землі 

пророслі горошини, чи обгризав кору дерев навесні, чи вигрібав коріння пирію, 
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аби втамувати голод, а згодом качався по землі від нестерпного болю всередині. 

І з того часу я знаю, що розмова про голод зводиться до єдиної формули: ситий 

голодного не розуміє…  

Те, хто і чому був голодним і є голодним, ми ще з'ясуємо. Але питання: "Хто 

був ситим, був і є ситим, і чому ситі не хотіли і не хочуть зрозуміти мільйони 

голодних українців?" — нам необхідно з'ясувати всім разом, Петре 

Миколайовичу. Як і те, якою ідеологією керувалися кати, що виголошували 

вирок українській нації тричі — у 1922, 1933 і 1947 роках. Пам'ять наша 

зберігатиме ці апокаліпсичні сюжети, допоки ми живі…  

Але ті, хто розробляв ці акти винародовлення української нації, чиї нащадки 

споруджують у роковини національної трагедії пам'ятники виконавцям цієї 

трагедії і випихають під небо багатозіркові капища в зонах суцільного 

вимирання, знають, що пам'ять нетривка, тому й замулюють її роками братньої 

культури та річницями видатних манкуртів.  

Як відомо, голод в Україні почався 1932 року, та вже наступного він досяг 

Верещагінського апофеозу… Піраміда, яку вимостили б з черепів померлих від 

голоду в 1933 році, могла б піднестися аж під хмари… Серед найважливіших 

причин перша, безумовно, — відсутність власної держави, що зумовлена була 

розпуском урядом УНР своїх збройних сил. "Голодомор 1932-1933 років, — за 

словами академіка І.Дзюби, — був тим страхітливо-переломним часом 

української історії, після якого вона пішла "вниз".  

Дійсно, після цього акту інтелектуальну, енергійну, активнотворчу силу нації 

було підірвано на багато років. Будь-який спротив актам насилля у всіх сферах 

національного, суспільного життя був зламаний. Нове прислане керівництво 

республіки діяло за схемами давно і вже добре відпрацьованими ще з 

ветхозавітних часів… Ідеологія ж була чіткою, недвозначною, сформульованою 

ще Левом Троцьким: "Если нужно триста миллионов голов, мы не задумываясь, 

срежем эти миллионы". Та Бухаріним: "Надо совершить коренную ломку — до 

самих глубин. В течение пятидесяти лет уничтожить все нерполетарские 

элементы. Если же рабочий класс будет несоответствовать обще-пролетарским 

задачам — расстреливать и рабочих". Пізніше Гітлер узагальнить ці засади у 

формулі: "Терор — це засіб переконання".  

Цей засіб переконання практикують і до сьогодні в Україні, про це сказав 

Віктор Андрійович Ющенко. Ленін дає вказівку "поместить 1/2 миллиона 

(армии из РСФСР) на Украине, чтоб они помогли усилению продработы". Після 

голодомору 1922 року вже можна було запускати механізм геноциду, який був 

покликаний замінити на територіі України, за висловом одного гепеушника 

Кацнельсона з Харкова, "этнографический материал". Як ми знаємо з численних 

свідчень, ця "заміна" через голод була найефективнішою.  

Мені немає потреби зупинятися на жахіттях, які чинилися в Україні. Потрібно 

лише ознайомитися зі звітом королівського консула Італії Граденіго. Називаючи 

три причини застосування геноциду, консул зазначає, що третьою причиною є 

"вирішення ліквідації української проблеми протягом кількох місяців ціною 

смерті від 10 до 15 мільйонів осіб". 31 травня 1933 року королівський консул у 

своєму докладному звіті зазначає: "Товариш Френкель, член колегії ГПУ, сказав 

одній відомій мені особі, що у Харкові щоночі збирають на вулиці по 250 трупів 

померлих від голоду… На базарі 21 травня мертвих скидали, як купи мотлоху, в 

болото, в людські нечистоти, уздовж частоколу, що відмежовує площу від 

річки…"  
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ГОЛОВА. Завершуйте, будь ласка. 

МОВЧАН П.М. Зараз завершую. Я коритсуюся тим регламентом, який був для 

Петра Миколайовича. 

Підбиваючи підсумок, консул Граденіго пише: "Нещастя, про яке йде мова, 

спричинить колонізацію України, переважно росіянами. Воно змінить її 

етнографічний характер. І, можливо, в дуже недалекому майбутньому не можна 

буда вже говорити ані про Україну, ані про українську проблему, тому що 

Україна насправді стане російським краєм".  

Для роздумів ще трохи статистики, взятої з довідки Всесоюзного 

переселенського комітету, що діяв при РНК СРСР, це для вас, Петре 

Миколайовичу. "З листопада по грудень 1933 року в Україну було відправлено: 

з Білорусії — 40 ешелонів, із західних областей Росії — 51, з Івановської — 24, 

Центральної чорноземної області — 43 ешелони з колгоспниками та їхнім 

майном. Для переселенців до Одеської, Харківської, Донецької, 

Дніпропетровської областей було підготовлено 20 тисяч 306 хат. На 28 грудня 

1933 року в Україну було відправлено 329 ешелонів, 21 тисяча 856 господарств і 

117 тисяч 149 людей…"  

Консул мав рацію. Зміна "етнографічного матеріалу" не припинилася і триває й 

досі. Тому статус українця в Україні — особливий. Ми є тут всупереч усьому, і 

будемо! І відбудуємо в Харкові не лише пам'ятники гепеушникам, як це 

відбулося в кінці минулого року, а й сотням, тисячам померлих дітей, яких 

двірники вночі вилами скидали до полудрабки. Це свідчення того самого 

консула.  

Неодмінно має постати в центрі Києва Меморіальний комплекс жертвам 

геноциду, про що говорили. І найкраще для цього місце — не на Лук'янівському 

цвинтарі, як нам сьогодні пропонують, а біля станції метро "Арсенальна", де так 

звана комендатура. Це — логічно і необхідно (Оплески).  

Прийняття Верховною Радою Закону про геноцид — це обов'язок перед тими, 

хто знав найсвятіше ремесло — вирощувати хліб і ділитися ним з усіма 

сущими… Той, хто проти, хай пам'ятає: мільйони з небес волають про помсту! І 

вам, Петре Миколайовичу, треба пам'ятати про це і не підігрувати своєю 

позавчорашньою оцінкою товаришам шевальє та іншим пріорам. Дякую 

(Оплески). 

ГОЛОВА. Дякую. Микола Григорович Жулинський, народний депутат України. 

Підготуватися Сергійчуку Володимиру. 

ЖУЛИНСЬКИЙ М.Г., голова підкомітету Комітету Верховної Ради України з 

питань культури і духовності (багатомандатний загальнодержавний виборчий 

округ, "Блок Віктора Ющенка "Наша Україна").  

Шановний Володимире Михайловичу! Шановні учасники парламентських 

слухань! Ось я тримаю в руках роман Василя Барки "Жовтий князь". Ця книга 

була написана у Нью-Йорку письменником, який жив на горищі, витрачаючи 

25-30 центів на день, і однією мисочкою дешевого рису відновлював у пам'яті 

події, які він особисто пережив. Цьому письменникові сьогодні 95 років, і це 

перший художній твір, який написаний про голодомор 1932-1933 років. Сам 

Василь Барка пережив голод на Кубані, потім поїхав до свого брата на 

Полтавщину і бачив там голодні села, бачив, як запустілі ці села мовчали, і 

лише голодні собаки втікали від людей. Створюючи цей роман, він, безперечно, 

пам'ятав про те, що свого часу про голод 1921-1923 років Павло Тичина написав 

поему "Чистила матір картоплю". У цій поемі мати звертається до свого сина, 
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який ходив і забирав останню зернину у голодних людей: Ленін-антихрист 

явився, мій сину, а ти - проти мене, треба боротись — ворог явився. 

Роман "Жовтий князь" був виданий в 1981 році у Парижі французькою мовою, 

але поширення не набув. Як французькі комуністи зробили все, щоб роман 

Василя Гроссмана "Все минає" не дійшов до французького читача, так само і 

цей роман не став відомим світовій громадськості.  

Через два роки, в 1983 році, професор Сорбонни Ален де Зансон у промові, 

виголошеній 4 серпня 1983 року у Парижі, у сквері Тараса Шевченка, з нагоди 

50-річчя голодомору так сказав: "У цілому демографічний дефіцит за 1930-ті 

роки на Україні становить приблизно 7 мільйонів осіб. Тим самим в абсолютних 

числах це винищення арифметично дорівнює винищенню євреїв, заподіяному 

Гітлером. Але тим часом, як кінцевий наслідок винищення євреїв відомий 

усьому світові, як воно стало об'єктом дослідження великої літератури на всіх 

мовах, і пам'ять про нього побожно і пильно зберігається, штучний голод, 50-ті 

роковини якого ми сьогодні відзначаємо, лишається майже невідомим".  

Павло Мовчан вже цитував королівського консула Граденіго, який повідомляв 

свій уряд про те, що сучасне нещастя в Україні спричинить колонізацію 

переважно російську: "І, можливо, в дуже недалекому майбутньому не можна 

буде вже говорити ані про Україну, ані про українську проблему, тому що 

Україна насправді стане російським краєм". Але ці слова консула Граденіго 

стали відомі лише в 1991 році завдяки книзі професора Андре Граціозі "Листи з 

Харкова". Ширша громадськість у США та Великій Британії дізналися про 

голодомор після того, як там з'явився в перекладі англійською мовою роман 

Василя Гроссмана "Все минає". Сьогодні у нас в Україні вийшла книга Нормана 

Девіса "Європа. Історія", і там є такі слова: "Світ бачив не один страшний голод, 

під час багатьох із них становище ще більше погіршувала громадянська війна. 

Проте голод, організований як геноцидний акт державної політики, слід 

вважати за унікальний".  

Ми повинні добрим словом згадати також єврейського юриста з Польщі 

Рафаеля Лемкіна, який у 1993 році на п'ятій міжнародній конференції з питань 

уніфікації кримінального законодавства запропонував проект, в якому 

знищення расових, релігійних чи суспільних колективів оголошувалися 

злочинами проти законів даного народу, нації, людства і людяності.  

І на закінчення я хочу нагадати шановним колегам з лівого краю про те, що в 

1921 році у Харкові відбувся відкритий судовий процес над членами Партії 

соціалістів-революціонерів на чолі з Часником, Лизанівським та іншими. Якщо 

ви прочитаєте уважно обвинувачення, то там чітко сказано: "Наша мета — 

знищення української інтелігенції, винищення того інтелектуала українського, 

який має потенцію до того, щоб боротися за незалежність України". Тому 

геноцид 1932-1933 років треба розглядати саме під тим кутом зору, це була 

свідомо заподіяна акція, і це ми повинні засудити як геноцид проти 

українського народу. Дякую (Оплески). 

ГОЛОВА. Запрошується до виступу Володимир Іванович Сергійчук, директор 

Центру українознавства Київського національного університету імені Тараса 

Шевченка, доктор історичних наук. Підготуватися Михайлу Гладію. 

СЕРГІЙЧУК В.І., директор Центру українознавства Київського національного 

університету імені Иараса Шевченка.  

Шановні народні депутати! Шановні гості! Коли починаєш займатися 

проблемою трьох голодоморів в Україні, одразу ж постає питання: чи було це 
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вбивство мільйонів українців свідомим злочином тієї влади? І от коли 

переглянеш архіви, особливо ті документи, які зберігалися в колишніх 

спецхранах, то можна однозначно стверджувати, що всі три голодомори в 

Україні у ХХ столітті були штучними. Чому штучними? Тому що хліб в Україні 

був, але хліб з України забрали і в 1921-1923, і в 1932-33, і в 1946-1947 роках. 

Скажімо, у вересні 1920 року, тобто тоді, коли Україна ще не була у складі 

Радянського Союзу, коли Радянська Україна нібито існувала самостійно, було 

прийнято рішення Політбюро ЦК Російської Комуністичной партії про 

вивезення з України 56 мільйонів пудів хліба. У лютому 1922 року, коли 

Україна вже була повністю паралізована голодом, особливо її південні області, 

Ленін послав до Харкова члена Наркомпрода РРФСР Мойсея Фрумкіна із 

завданням привезти з України ще хліба. І за участю Фрумкіна у лютому 1922 

року Політбюро ЦК КП(б)У ухвалює рішення про те, щоб забрати з України ще 

8 мільйонів пудів хліба. 

Хочу навести ще один досить промовистий факт. Влітку 1922 року влада 

Катеринослава (нинішнього Дніпропетровська) знайшла якісь кошти чи 

домовилася з подільськими властями про те, щоб голодному Подніпров'ю 

доставили два ешелони продуктів. Однак коли Фрумкін дізнався про ці два 

ешелони, він порушив питання на Політбюро ЦК КП(б)У, і ці два ешелони 

пройшли через голодний нинішній Дніпропетровськ і пішли до Росії.  

У 1932 році після приїзду Молотова з України вже, здавалося б, вимели все, що 

можна було вимести, та Сталін восени ще присилає Кагановича, і 29 грудня 

1932 року за участю Кагановича відбувається засідання Політбюро ЦК КП(б)У, 

на якому ухвалюється рішення про те, щоб забрати з України все, у тому числі 

посівний матеріал. Таким чином у колгоспах зовсім не залишилося нічого. Тоді 

ж, у 1932 році, тією ж постановою за участю Кагановича було ухвалено 

рішення: з Одеської, Дніпропетровської, Чернігівської областей висилати 

представників місцевого керівництва, які не спроможні забезпечити той план 

хлібозаготівель, який для України, зрозуміло, був нереальним.  

Мушу сказати, що в 1932-1933 роках з України забрали не тільки хліб. У 

документах Політбюро ЦК КП(б)У, до речі, збереглися свідчення про те, що 

восени 1932 року організовувалися з України спеціальні так звані "червоні 

ешелони" для забезпечення промислових центрів Росії продуктами харчування 

до Жовтневих свят. З України забрали навіть квашені огірки, капусту, помідори. 

Таким чином, люди наші, ті, хто вирощував цю продукцію, залишалися 

приреченими на голодну смерть. Подібне було і в 1946-1947 роках, тоді, коли 

Україна також хліб мала. Ось вам документи, як Сталін послав до Києва 

Кагановича, щоб виконати той план хлібоздачі, про який Хрущов казав, що він 

нереальний. І ось тут написано: "Москва, товарищу Сталину. Докладываем вам 

о принятых мерах по выполнению ваших указаний в директиве от 15 сентября. 

Все будет сделано".  

І забирають з України все, і знову голод. Тут сьогодні говорили про те, що 

Міжнародна комісія юристів працювала. Справді, комісія, яка була ініційована 

українцем з Канади Юрієм Данилівим, встановила, що це геноцид. Це юристи з 

семи країн, серед них не було жодного українця. І ця комісія, до речі, навела 

такі факти, які будуть цікаві для всіх, я думаю. Вона порівняла кількість 

населення за переписами 1926 і 1939 року. І вийшло, що в СРСР за цей період 

населення збільшилось на 16 відсотків, зокрема, кількість росіян збільшилась на 
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28 відсотків, білорусів — на 11 відсотків, а українців — зменшилася на 9,9 

відсотка. 

ГОЛОВА. Завершуйте, будь ласка.  

СЕРГІЙЧУК В.І. Тут говорили, що голодувала й Росія. Так, голодували ті 

регіони Росії, Петре Миколайовичу, де жили українці: Кубань, Поволжя, 

Слобожанщина, Північний Казахстан. І саме в цих регіонах також померла 

велика кількість населення, за оцінкою Міжнародної комісії юристів, — по 1 

мільйону на Кубані, на Слобожанщині і на Нижній Волзі. Дякую за увагу 

(Оплески). 

ГОЛОВА. Дякую. Михайло Васильович Гладій, заступник голови Комітету з 

питань аграрної політики та земельних відносин. Будь ласка. Підготуватися 

Івану Федоровичу Драчу. 

ГЛАДІЙ М.В., заступник голови Комітету Верховної Ради України з питань 

аграрної політики та земельних відносин (багатомандатний 

загальнодержавний виборчий округ, виборчий блок "За Єдину Україну!").  

Шановний Володимире Михайловичу! Шановні колеги, запрошені! Мабуть, 

кожен з вас читав чи чув слова Володимира Винниченка про те, що історію 

України читати без брому неможливо. І це, на превеликий жаль, так. І мені дуже 

боляче, як і багатьом моїм колегам сьогодні в цьому залі, що у ці трагічні дні й 

місяці знаходяться політичні сили і в державі, і в цьому залі, які цинічно 

говорять про те, що причиною трагедії, яка сталася в ті далекі роки, був 

катастрофічний неврожай 1932 року. Це що, шановні друзі, політична сліпота 

чи глухота? Невже мало було 12 років їхнім історикам, аби дослідити справжні 

причини сталінської політики колективізації і побачити в архівних документах 

прізвища тих, хто особисто був причетний до цієї трагедії, і чиї імена ще й досі, 

на жаль, носять вулиці в багатьох містах і селах?  

Приклад. Павло Постишев, якого Сталін особисто призначив у березні 1933 

року главголом, тобто, я вам розшифрую, головнокомандуючим голодомором 

на Україні. А чи Косіор, що був перед Постишевим, який, як писав Сталін, дещо 

розгубився, керуючи голодомором.  

Десятки тисяч сторінок архівних документів, у яких збереглися різного роду 

рішення та постанови, а також свідчення очевидців цього страхітливого дійства, 

про що говорив сьогодні Голова Верховної Ради, переконливо доводять, що то 

була чітко спланована акція у великій сталінській програмі колективізації, 

початій у 1929 році.  

То, по суті, була остання кривава крапка підкорення українського села, 

насадження колективного рабства. Тільки у такий спосіб могли фізично зламати 

українського селянина. А по суті то було понівечення душі всього народу, тому 

що селянство в нашій країні споконвіку є не лише годувальником і захисником 

рідної землі, а й світлим і чистим оберегом нації, джерелом духовності наших 

прадавніх і нових звичаїв, традицій, колискою пісні й мови. Український 

селянин — це, без перебільшення, феномен світової цивілізації. У цьому 

переконалися немало інших народів, серед яких живуть сьогодні вихідці з 

українського села.  

Автори та виконавці голодомору це добре знали, тому й виморювали голодом 

цілі селянські родини, хутори й села. Вони боялися багатого й незалежного 

українського селянина. Вони пересвідчилися в цьому протягом п'яти-шести 

років, коли діяла так звана нова економічна політика (НЕП). Вдихнувши ковток 

волі і свободи, український селянин за короткий строк зробив буквально диво 
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на своїй землі, перетворивши її на джерело достатку і добробуту для своєї 

родини і, на жаль, для держави, яка згодом і позбавила його останнього шматка 

хліба.  

Це було, я сказав би, дикунське, антилюдське грабіжництво, державний розбій. 

Чогось подібного історія людства не знає. Навіть найжорстокіші режими, про 

які нам відомо з історії інших країн, не вдавалися до такого тотального 

геноциду проти власного народу, позбавляючи всіх засобів до існування. По 

суті, половина України була перетворена на суцільний цвинтар. І нині майже в 

кожному селі вам можуть показати горбочки землі, які десятками років 

заростали бур'янами, і на які радянська влада наклала табу. Там поховано цілі 

сім'ї…  

За роки незалежності багато зроблено для того, аби впорядкувати ці неприродно 

створені цвинтарі. Але, на жаль, ще багато невпорядкованих кладовищ. І це є 

серйозним докором нам усім, адже великих інвестицій для цього не потрібно. За 

десять років від того, як уперше офіційно було відзначено 60-річчя цієї сумної 

дати, ми так і не спромоглися на будівництво всеукраїнського Меморіалу 

жертвам голодомору. Якщо хтось вважає, що досить того, що біля Мгарського 

монастиря під Лубнами, якому присвятив вірш наш колега, видатний поет 

Борис Олійник, то я вважаю, що цього досить мало. Українські селяни, які стали 

жертвами колективізації, голодомору, заслужили гідного пам'ятника в межах 

столиці, про що сьогодні йдеться, до якого міг би прийти кожен, і громадянин 

України, і іноземець. Бо трагедія українського селянства — це світова трагедія, 

про яку світ повинен знати не менше, ніж про зло, заподіяне Чорнобильською 

атомною.  

І останнє. Шановний Володимире Михайловичу! Шановні колеги і запрошені! З 

цієї парламентської трибуни я хочу внести дві пропозиції. Перша. Сьогодні в 

цій залі було багато сказано про трагічну й гірку долю наших селян і в 

минулому, і, на жаль, сьогодні. Як не прикро, але насправді наш селянин є 

найбільш соціально незахищеним і матеріально обкраденим. Тому давайте хоч 

раз за багато десятиліть по-державному і просто по-людському віддамо йому 

належне, не лише шану й повагу, а й повернемо авторитет, зробимо його 

насправді головною особою нації як годувальника. А ще оголосимо 2003 рік 

Роком українського селянина. Це буде також добрим знаком пам'яті про ті 

мільйони селян, які у 30-ті роки минулого століття стали жертвами голодомору 

тільки тому, що були селянами, просто жили у селі і добре знали своє 

хліборобське ремесло. Від імені Аграрної партії України і нашої парламентської 

фракції прошу внести цю пропозицію до проекту постанови Верховної Ради 

України. 

І друга пропозиція. В історії нашої країни є постаті, події і дати, які, з точки 

зору ідеології, неоднозначно сприймаються різними верствами населення. До 

таких належать події Другої світової війни, усе, що пов'язано з ОУН-УПА, 

колективізацією, голодомором. Це все трагічні сторінки нашої історії, це наша 

біда і наш біль, це мільйони невинно загиблих наших людей. З того часу минуло 

вже десятки років, а ми досі дорікаємо один одному, досі шукаємо ворогів, і 

навіть у цій залі. Бог нас усіх уже давно розсудив і кожному віддав належне. 

Тому давайте в знак пам'яті раз і назавжди покладемо край ідеологічним 

протиріччям і спільно виробимо політичну формулу примирення та об'єднання 

нації в ім'я України. Прощення і примирення є суттю нашої християнської 

моралі. Дякую за увагу (Оплески). 
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ГОЛОВА. Іван Федорович Драч запрошується до виступу, голова Товариства 

"Україна - Світ", народний депутат України. Підготуватися Борису Іллічу. 

ДРАЧ І.Ф., член Комітету Верховної Ради України з питань Європейської 

інтеграції (багатомандатний загальнодержавний виборчий округ, "Блок 

Віктора Ющенка "Наша Україна").   

Шановний Голово! Шановне товариство! Ми за цих 12 років мусили пережити 

вже стільки, що маємо зрозуміти: на нашу найбільшу національну трагедію 

треба або дивитися абсолютно відкритими очима, або взагалі не нівечити нашої 

мови, не нівечити нашої історії. І коли казати впритул про те все, про цю 

найстрашнішу подію минулого століття, яка переломила хребет української 

нації, що вона й досі не може зіп'ястися на ноги, то передовсім треба говорити 

про одну державу — Росію. Вона весь час посилала сюди хвилі, від Петрового 

Меншикова до того самого Муравйова, який розстрілював наших студентів під 

Крутами і розстрілював будинок Грушевського. Коли ми цього всього не 

зрозуміємо і будемо приховувати, і загортати все це у папірці, то ми нічого не 

зрозуміємо. І ми повинні знати, що цей 349-й рік Росії в Україні, а не перший, 

— це роковини голодомору 1932-1933 років (Оплески).  

І елементарно зрозуміло, що держава, яка починає відкриття року своєї 

культури тут, передовсім повинна скласти якесь вибачення, покаяння за те все, 

що сталося протягом століть, адже саме такі були стосунки між українцями і 

росіянами. І оцього покаяння ми не почули. На жаль, ми не почули його і десять 

років тому від президента Єльцина, хоч там всі намагання були різними 

шляхами зробити все, щоб Єльцин якийсь такий варіант покаяння перед 

Україною склав. Цього всього не було. Не зробив цього, звичайно, і Путін, який 

налаштований більш войовничо і більш шовіністично, аніж його попередник. І 

це ми повинні розуміти. Коли ми цього всього не зрозуміємо, то про які 

нормальні стосунки між Росією і Україною можна говорити, шановні мої друзі? 

(Оплески).  

Тут уже наводив Лесь Танюк цитати від Малинковича та інших про десятки 

тисяч росіян, які сюди завозилися і так далі. От я бачив, там обурювався Сергій 

Іванович Дорогунцов чи там сумнівається щось Борис Ілліч Олійник… Я 

сьогодні перечитав листування між Шолоховим і Сталіним якраз у період 1932-

1933 років. Шолохов захищає своїх донських козаків, і Сталін йому відповідає: 

"Михаил Александрович, вот шлем вам столько-то составов, столько-то всего — 

будет все в порядке". Шолохов йому дякує і так далі. Щось подібне стосовно 

українців і московського центру ми можемо сказати? Не можемо! Із цього 

елементарно зрозуміло, що це було винищення української нації як такої.  

І я не згоден з тим, що Геннадій Йосипович Удовенко говорив про політичну 

націю. Йшлося передовсім про український етнос, українську націю. Ми 

побачимо все те, коли подивимося на карту голодомору. Саме там, де були 

українці, де той чорнозем, де українці посідали, саме вони й вигинули — і на 

Поволжі, і на Кубані, і на Ставропіллі. Це карта нищення українців як нації.  

Я також дивуюся, чому наші історики не зачіпають ще одну проблему, яка 

надзвичайно важлива, — це проблема стосунків українського і єврейського 

народів. Адже це надзвичайно важливе питання, це питання нашого 

майбутнього, хочемо ми цього чи не хочемо. І ми повинні розуміти, що для 

нашого майбутнього, для співжиття українців і росіян, українців і євреїв ми 

повинні дуже чітко розібратися, що ж там було, хто був у тих Торгсинах, і чи 

Каганович — це було просто наймення єврейства, і воно було причетне до 



 221 

ліквідації українства як нації, чи це було зовсім інакше. Ми повинні розібратися 

і з боку єврейського народу, і з боку українського народу, бо коли ми цього не 

зробимо, то на цьому всьому будуть грати, на наших нервах і на нашій 

майбутній історії. Це наш обов'язок. І якщо ми не зможемо подивитися 

відкритими очима на цю проблему, то ми нічого не варті, і не треба нічого 

відзначати. Дякую (Оплески). 

ГОЛОВА. До виступу запрошується Борис Ілліч Олійник — голова 

Українського фонду культури, народний депутат України. Підготуватися Івану 

Васильовичу Спораденку. 

ОЛІЙНИК Б.І., член Комітету Верховної Ради України у закордонних справах 

(багатомандатний загальнодержавний виборчий округ, КПУ).  

Шановні колеги! Я маю сумнів в іншому, Іване Федоровичу. Навіть найзатятіші 

тоталітаристи були не настільки наївні, аби вірити в те, що можна приховати 

такого масштабу лихо, як тотальний голод 1933 року. І все ж приховували, і 

причому ще за живих свідків. Чому б то? Можливо, до відповіді хоч трохи 

наблизить таке. Тут я не задля реклами, а тільки заради фактажу змушений 

послатися на свій куций досвід. Мені ще за радянських часів на державному 

рівні з трибуни ХІХ партконференції 1988 року вдалося порушити табу щодо 

голодомору. Цитую за стенограмою виступу: "А оскільки в нашій республіці 

гоніння почалися задовго до 1937 року, треба з'ясувати ще й причину голоду 

1933 року, який позбавив життя мільйони українців, назвати поіменно тих, з 

чиєї вини сталася ця трагедія". На прикінцевих словах у Кремлівському палаці 

запала скляна тиша. Паче того, вона нависає й досі, вже за суверенітету, не 

щодо голоду як факту, а стосовно винуватців.  

Ще раз запитаймо себе: чому б то? Адже ми зважуємося доторкуватися до 

відкритої рани не задля  посипання її сіллю, а заради з'ясування усіх видимих і 

досі прихованих пружин та причин апокаліпсису. Саме цього й не хочуть, а 

скорше, бояться вітчизняні, як кажуть, шевальє та кавалерственні дами і їхні 

пріори за межами суверенної (Оплески).  

Механіка відлагоджена століттями. До всіх найпотаємніших архівів з початком 

"перестройки" першими кинулися Олександр Яковлєв і його команда. Таким 

чином, всі факти істини в доконечній інстанції яковлєви і дозують, і подають 

нам, профанам, через свої сита. А перевірити — зась, бо в них монополія на 

істину. Експлуатуючи наші природні почуття невимовного жалю за безневинно 

убієнними, не даючи зосередитись на причинах трагедії, нам щоразу підкидають 

все нові й нові свої факти, цифри і концепції, відводячи від справжніх причин і 

винуватців.  

Та все те жахіття, що на унікальних українських чорноземах лягли кістьми 

мільйони, без будь-яких цифрових викладок вкидає у моторош нормальну 

людину, бо ж мільйони! І чи треба доводити, що це злочин проти людяності, 

оскільки вбивалася людина в людині, адже до канібалізму вдавалися вже не 

люди, а живі трупи? Хіба цього не досить, аби світ і ми самі вжахнулися 

масштабами цього вселенського лиха? Ні, комусь треба перекидатись 

мільйонами, як міченими картами, свідомо знижуючи поріг болю, 

перетворюючи страховіття у гру цифр, даючи підстави цинікам шкіритися з 

хохлів, які, мовляв, звикли до приписок.  

Тут цитували листи з центру, я процитую знизу. Чого вартий лише лист, 

надісланий Косіором тому ж таки Сталіну 26 квітня 1932 року: "У нас є окремі 

випадки голоду, і навіть села, що голодують, одначе це лише наслідок місцевого 
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головотяпства, перегинів. Усілякі розмови про голод на Україні слід 

категорично відкинути". А такі ж цинічні косіори були у всіх владних 

структурах Україні. І чи всі в Україні голодували? Та ні, чимало жиріли на 

цьому горі людському. Згадаймо хоча б ті ж Торгсини, куди несли все, до 

прадідівських хрестиків, а на другий день вмирали з голоду.  

Один з учених на моє зауваження, що ми далеко не все знаємо про цю трагедію, 

твердо заперечив: ні, ми все знаємо. У такому разі, колего, і скажіть же нам усе. 

На жаль, поки що вчений не зможе цього зробити, бо тоді йому доведеться 

відповісти на головне запитання: чому за всіх страждань від голоду інших 

народів найжорстокішого удару було завдано українському етносу? Причому не 

тільки в 1933 і 1947, а й не менш нещадно у 1920-х роках. Шановні українці! 

Доки ми будемо маріонетками тих, котрі криво посміхаючись, зводять нас 

лобами, ділячи бариші на нашому розбраті? Хай хоч незглибиме горе об'єднає 

нас над могилами полеглих, об'єднає усіх без винятку. Це й буде живим і вічним 

пам'ятником страдникам.  

Я не кличу до всепрощення, я кличу до взаємопорозуміння. Тільки в єдності ми 

в спромозі віднайти корінь зла і, вирвавши його, полегшено сказати: ми зробили 

все, що могли, аби ваші душі упокоїлися з усвідомленням того, що подібного 

"на нашій, на своїй землі" ніколи не повториться. Шановний Володимире 

Михайловичу, обома руками підтримую ваш заклик назвати всіх поіменно 

жертв. Прошу долучити заклик назвати всіх поіменно катів. Дякую за увагу 

(Оплески). 

ГОЛОВА. Слово має І.В. Сподаренко, народний депутат України. 

Підготуватися Іллі Левітасу. 

СПОДАРЕНКО І.В., голова підкомітету Комітету Верховної Ради України з 

питань прав людини, національних меншин і міжнаціональних відносин 

(багатомандатний загальнодержавний виборчий округ, СПУ).  

Шановні добродії! Тема наших слухань дуже болюча. Це рана, яка ятрить серця 

мільйонів людей, по яких молохом пройшовся голодомор. Фракція соціалістів у 

своїй заяві першою, підкреслюю, серед політичних сил, представлених у 

Верховній Раді, заявила про необхідність звернутися до світової  спільноти про 

визнання голодомору 1933 року геноцидом проти українського народу, який 

перевершує за масштабами засуджений світом холокост. Тоді ми вказали на 

творця голодомору — тоталітарний режим. У мене є моральне право говорити 

про голодомор, тому що в дитинстві я сам пережив його, а ще більше тому, що я 

належу до журналістського колективу "Сільських вістей", який вперше  в 

Україні напередодні 50-річчя голодомору сказав на повен голос про нього 

всупереч інструкціям нинішнього нашого колеги, а тоді ідеолога ЦК Компартії 

України Л.Кравчука, який твердив, що ніякого голодомору не було, це підла 

вигадка українських буржуазних націоналістів.  

На повен голос говорить газета про голодомор і сьогодні, як про минулий, так і 

про нинішній. "Сільським вістям" люди сьогодні оповідають про страшну 

трагедію. Ось один із листів: "Невеличкий хутір Вакалівщина на Сумщині. Я, 

шестирічний хлопчик, і старший брат нишпоримо у пошуках їстівної трави під 

тином халупи, в якій жила стара баба. З хати вийшла стара, підійшла до мене: 

"Ти голодний, я бачу, ходімо, я дам тобі пряника. Добрий пряник, солодкий". 

Довірливий до старих людей, пішов за нею. Почув, як позаду грюкнув засув. Це 

насторожило. На долівці побачив ночви з водою. "Треба тебе вимити, ти такий 

замурзаний, — сказала стара, — тоді дам пряника". Та раптом почув чигиркання 
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ножа об чавун. Мене охопив жах. Більше нічого не пам'ятаю. Згодом виявилося, 

порятував старший брат, він помчав до матері і сповістив, що мене забрала баба, 

про яку ходили чутки, що вона з'їла дівчинку, батьки якої лежали вдома пухлі 

від голоду. Мама визволила мене, бабу забрала міліція".  

Це епізод 1933 року. А ось епізод 1947 року: "У моєму селі на Чернігівщині 

жила багатодітна родина. Найстарша 16-літня дівчина ходила на 

торфорозробки, де давали пайку хліба. Дівча несло її додому, щоб розділити на 

всіх. Та одного разу спокусилася відломити шматочок, доки дійшла — не 

зчулася, як у руках нічого не лишилося. А коли в хаті побачила голодні, 

благаючі очі дітей, не витримала і з розпачу повісилася". Я не знаю, чи 

повісився хоч один виконавець сталінської політики голодомору. В усякому разі 

ні Постишев, ні Каганович, ні Хатаєвич не повісилися. Проте відомо всім, що 

репресивна машина перемолола, поглинула тисячі й десятки тисяч високих 

владців і низових виконавців волі режиму за неналежне старання, віднісши всіх 

їх до "ворогів народу".  

У день сьогоднішній із степової глибинки Одещини, із села Козацьке, 

доноситься нечутний у владних кабінетах голос колишньої вчительки: 

"Пережила війну. У 17 років носила снаряди за 30 кілометрів. Мала трудові 

заощадження на чорний день. А тепер на старості літ немає шматка хліба. Як 

страшно вмирати з голоду. Я дуже боюся цього, бо пережила два голодомори 

1933 і 1947 років". Дослідники й досі не можуть визначити число втрат від тих 

голодоморів. А чи знає хто, скільки дітей сьогодні живе у холоді й голоді? 

"Часто я чую від чиновників: "Не треба було народжувати дітей, якщо не 

можете їх забезпечити", — скаржиться у листі мати чотирьох дітей із села 

Козацьке, але вже Сумської області, яка волею долі змушена сама утримувати 

їх, не маючи роботи.  

Тільки бездушна влада може докоряти матері за народження дітей у 

вимираючій Україні. Вклонитися б доземно таким жінкам! Тому цинічною 

видається спроба декого піддати забуттю трагедії українського народу. Та ще 

цинічнішою видається спроба розкрутити проблему, аби жахами минулого 

відвернути народ від жахів сьогоднішнього дня. Так чинив сталінський режим, 

жонглюючи цифрами і фактами з життя народу в дореволюційній Російській 

імперії, водночас замовчуючи масові жертви власного правління.  

Подібну методу спостерігаємо в діях нинішньої влади, яка, розвінчуючи 

тоталітарну сутність радянської системи, замовчує для всіх очевидний факт 

прискорення вимирання народу за останнє десятиліття. На відміну від 

верховодців, виконавців нинішньої стратегії розору України і вимирання її 

народу, люди за самими обставинами життя проводять паралелі і знаходять 

чимало подібного між тим, що творилося тоді, і що робиться тепер. А 

найголовніший висновок простий: голодомор і убоге життя — породження 

тоталітарних режимів як засіб упокорити народ, поставити його в роль 

слухняного і наляканого жебрака, якому тільки й треба, що шматок хліба.  

Це чітко визнав Рузвельт: "Нужденні і голодні люди — дуже добрий матеріал, з 

якого легко ліпити диктатуру". І яким же треба бути генієм зла, щоб приректи 

українську землю не родити, а хлібороба — голодувати. Уроки голодомору — 

не в монументах і молебнях, вони, уроки, волають: будьте пильні, диктатура — 

це голод, репресії, а отже, винищення нації. 

І насамкінець. Святу нашу справу — пошанування жертв голодомору в Україні - 

поганьблено доповіддю пана Табачника, виголошувати яку в нього немає 
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ніякого морального права. Але не будемо через те принижувати саму святість 

нашої пам'яті. Дякую (Оплески). 

ГОЛОВА. До виступу запрошується Ілля Михайлович Левітас, голова ради 

представників громадських організацій національних меншин України при 

Президенті України.  

ЛЕВІТАС І.М., голова Ради представників громадських організацій 

національних меншин України при Президенті України.  

Шановні добродії! Хочу нагадати, що Україна з часів Запорозької Січі завжди 

була багатонаціональною територією, багатонаціональними землями, це 

продовжується й до наших часів. Хочу зазначити, що ще на початку 1918 року, 

коли створювалася Українська Народна Республіка, у ІV Універсалі 

Центральної Ради, виголошеному М.Грушевським, йшлося про становище 

національних меншин в УНР. За останнім переписом населення, який 

нещодавно відбувся, 22 відсотки населення — це не є етнічні українці, це 

українці, підкреслюю, іншого етнічного походження. Хочу показати вам карту 

саме з тих часів, про які ми сьогодні говоримо, це карта початку 1930-х років. 

Тут видно, що на той час на території України (яка була значно меншою, ніж 

нині, бо не було західних областей і Криму) було 26 національних районів, 

тобто територій, серед населення яких переважали представники шести етносів: 

болгари, греки, євреї, поляки, німці, росіяни. Ви бачите на загальному кольорі 

області позначено окремі анклави, це національні райони. Крім національних 

районів, були ще й сільські ради. Ніхто не знає, що в Херсонщині були навіть 

естонські, шведські сільські ради, поблизу Житомира були чеські сільські ради. 

Нині цього немає, Україна є соборною єдиною державою. Хочу сказати, що 

представники національних маншин завжди були вірними синами України, 

своєї землі, і голодомор, звичайно, торкнувся також і національних районів. 

Однак зауважу: історично склалося так, що українські селяни були переважно 

хліборобами, сіяли хліб, і тому голодомор дійсно в значній мірі більше 

торкнувся саме українських хліборобів. У національних районах, деякі з них 

також були хліборобними, крім того, розвивалися й інші галузі сільського 

господарства (на Півдні це було виноградарство, а також городництво, 

тваринництво), тому там голодомор почався трохи пізніше, ніж загалом на 

землях України. Я не буду зараз вираховувати проценти, це не наша справа. 

Кожна людина, якої б національності вона не була, є громадянином нашої 

України, і не нам рахувати, кого було більше. Кожна нація має право на свою 

пам'ять про національну трагедію, але ми завжди пам'ятаємо, що наша земля — 

це Україна, і голодомор України — це трагедія всіх етносів України. І коли ми 

кажемо про те, що ми — діти України, то ми впевнені в тому, що ми дійсно є 

українцями, хоча й іншого етнічного походження. Спасибі (Оплески). 

ГОЛОВА. До виступу запрошується… Кульчинський Микола Георгійович — 

голова Полтавського обласного товариства "Просвіта", народний депутат 

України третього скликання. 

КУЛЬЧИНСЬКИЙ М.Г., голова Полтавського обласного товариства 

"Просвіта", народний депутат України третього скликання.  

Шановний пане Голово! Шановні учасники слухань! Говорити про трагедію 

найбільшого у світовій історії народовбивства, що відбулося у 1932-1933 роках 

в Україні, не можна, не згадавши 1921-1923 роки, бо саме тоді відбулася 

репетиція майбутнього голодомору українців, яка забрала, за оцінками різних 
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дослідників, від 1,5 до 2 мільйонів смертей українських селян і робітників. У ті 

роки голод був не лише в Україні, а й у Росії.  

Та якщо про голод у Росії знав увесь світ, і радянська влада вжила ряд заходів 

для врятування селян Росії, допустивши в голодуючі райони навіть 

Американську допомогову адміністрацію та ряд інших благодійних організацій, 

то голод у південних областях України замовчувався. Та коли все-таки 

відомості про голод в Україні почали просочуватися у світ, і та ж Американська 

допомогова адміністрація звернулася до московських вождів за дозволом 

розгорнути свою допомогову діяльність на Півдні України, їй у цьому було 

відмовлено. І тільки в 1922 році благодійні організації змогли надати допомогу 

голодуючим Півдня України, і в першу чергу голодуючим дітям, яких на осінь 

1922 року нараховувалося 2 мільйони.  

У Росії ж благодійні організації почали працювати вже з серпня 1921 року. Так 

само і нова економічна політика прийшла в Україну набагато пізніше, ніж у 

Росію. У 1921-1922 роках в українських селах і далі мародерствували 

продзагони, забираючи все до зернятка, а в разі селянського опору відповідь 

одна — розстріли і розстріли. Забирали для голодуючих Росії, а згодом, у 1923 

році, — і на експорт. Все відповідно до постанов московської влади та її 

українських поплічників. З протоколу засідання Політбюро ЦК КП(б)У від 3 

вересня 1923 року: "Слушали: вопросы наркомпрода. Присутствуют: (вже 

згаданий тут паном Сергійчуком) член коллегии наркомпрода РСФСР Фрумкин. 

Постановили: принять предложение товарища Фрумкина и установить 

количество хлеба, которое Украина обязана дать России как минимальное, в 30 

миллионов пудов, даже в ущерб собственному снабжению".  

З протоколу засідання ЦК КП(б)У від 4 серпня 1921 року: "Постановили: о 

кампании по борьбе с голодом указать губкомам, что при проведении кампании 

необходимо различать призыв к борьбе с голодом в России от борьбы с 

неурожаем на Украине". Ця кампанія по боротьбі з неврожаєм в Україні 

зводилась до одного: забрати в голодуючих все, щоб вони не вижили. Діяли 

згідно з пекельними умовиводами вождя світової революції. Цитую, праця "Чи 

втримають більшовики державну владу?": "Гільйотина тільки залякувала, тільки 

ламала активний опір, нам цього мало. Нам треба примусити працювати в нових 

організаційно-державних рамках, і ми маємо засіб для цього. Цей засіб - хлібна 

монополія, хлібна картка".  

І примусили, забравши в людей хліб у 1921-1922, у 1932-1933 і в 1946-1947 

роках. І байдуже, що мученицькою смертю померли близько 13 мільйонів ні в 

чому не повинних людей. Хіба що тільки в одному завинили: хотіли бути 

такими, як їх створив Господь, із своєю мовою, піснею, способом праці, своїми 

відносинами в родині, із самоповагою та повагою до інших. Для Кремля з 

моменту утворення Московського царства і протягом всієї історії Російської 

імперії в різних її формах — чи то монархічній, чи комуністичній, чи то 

керованої демократії, як нині, така самобутність була і є неприйнятною. Скрізь 

мав бути єдений російський народ.  

Нове кремлівське керівництво проаналізувало знищення українців у 1920-х 

роках і врахувало допущені помилки. Щоб селянство не змогло врятуватися 

втечею з України до Росії чи Білорусії, де голоду в 1932-1933 роках не було, за 

підписами Сталіна і Молотова розсилається директива радянським партійним та 

чекістським органам, зміст якої зводиться до одного: всіх, хто намагається 

вибратися з України, повертати назад, на своє місце проживання, а 
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контрреволюційні елементи арештовувати. Тепер планувалася значно більша 

кількість смертей. Говорив бо Сталін: "Національна проблема — це селянська 

проблема". Проблему треба було ліквідовувати. Ліквідували, про що заявив 

присланий з Москви кат України Павло Постишев на ХІІ з'їзді КП(б)У: 

"Останній рік (мається на увазі 1933 рік) був роком розгрому української 

націоналістичної революції". 

"Хоч би де показався селянин-українець у пошуках харчів за межами свого села, 

на нього полювали, як на дикого звіра", — згадує очевидець голодомору Семен 

Старий у своїй книзі "Страта голодом". "А проте як можна було зупинити 

доведених до останньої межі відчаю мільйони голодних людей? Всі дороги, 

залізниці були засіяні трупами українців, декому пощастило прорватися", — 

згадує Нечипоренко Михайло Карпович (книга "33-й: голод") — добрався до 

Ростова, голоду тут не було, на вокзалі валялися трупи, але це приїжджі 

українці. Зліз на станції "Нарзан". За три кілометри радгосп по вирощенню 

городини. Став до роботи, давали три рази їсти, 800 грамів хліба. Спасибі за 

життя. Ходив у сусіднє село Базарка, ніяких хлібозаготівель тут не було. На 

подвір'ях у плетених кошелях — кукурудза, від такого ми, українці, відвикли. 

Якось добрався до кубанської станції, розпитав у козаків. Виявляється, і тут 

голод, хлібозаготівлі чиняться такими самими методами, як і в нас на Україні, 

під суворим контролем ОГПУ".  

Комісія конгресу США, створена з конгресменів та представників 

громадськості, з вивчення голоду 1932-1933 років в Україні передала свій звіт 

до ООН. Ніхто, жоден народ світу не постраждав так, як українці, у ХХ столітті. 

Ні холокост євреїв, ні геноцид проти вірменів, ні голод в Ірландії ні в яке 

порівняння не йдуть з масштабами народовбивства в Україні, зокрема й за 

жорстокістю його виконання. Але ніхто, окрім нас, українців, так мало не 

зробив для увічнення пам'яті загиблих братів наших і сестер. І чи може бути 

цьому виправдання? Скромний пам'ятник біля Михайлівського золотоверхого 

собору — чи відповідає він масштабам трагедії? Нам потрібна сьогодні 

культурологічна чи, якщо хочете, ідеологічна така політика, щоб трагедія 

народовбивства стала для кожного громадянина України особистісним 

переживанням, особливо для так званої сучасної української еліти (Оплески). 

ГОЛОВА. Слово має Іштван Гайдош, народний депутат України, секретар 

комітету з питань прав людини, національних меншин і міжнаціональних 

відносин. Будь ласка. Підготуватися Івну Миговичу. 

ГАЙДОШ І.Ф., секретар Комітету Верховної Ради України з питань прав 

людини, національних меншин і міжнаціональних відносин (вибочий округ № 72, 

Закарпатська область).  

Шановний пане Голово! Шановні учасники сьогоднішніх парламентських 

слухань! СДПУ(о) разом з усім народом України з глибокою скорботою схиляє 

голову перед пам'яттю багатомільйонних жертв голодомору 1932-1933 років. 

Цей голодомор став однією з найбільших трагедій нашого народу за всю його 

історію і одним із найстрашніших злочинів в історії людства. Історики 

остаточно не визначилися з числом його жертв, але ясно, що рахунок іде на 

мільйони. Страшною смертю загинули мільйони наших земляків - українців та 

людей інших національностей. Сьогодні серед нас — їхні діти й онуки, але 

скільки з тих, хто загинув, так і не змогли залишити по собі дітей і онуків, від 

них залишилася тільки пам'ять.  
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Сьогодні час не тільки для скорботи, а й для роздумів. У чому причина цієї 

трагедії? Як могло статися, що на найродючішій землі вимерла з голоду 

величезна частина народу, який віками обробляв цю землю? Витоки цієї трагедії 

- у природі тоталітарного режиму. Для встановлення жорстокої диктатури йому 

було необхідно зламати становий хребет народу, знищити саме тих, хто своєю 

працею годував не лише свої сім'ї, а й усіх людей, знищити тих, хто більше за 

всіх прагнув і був здатний вільно працювати на вільній землі. Тому перші удари 

сталінсько-більшовицький режим завдав по найбільш міцних і працьовитих, 

назвавши їх куркулями. Справжню війну, війну на знищення, він оголосив 

трудовому селянству України, а потім режим знайшов спосіб скористатися з 

наслідків цієї війни. Вони стали страшним уроком для тих, хто вижив. За цим 

настали знищення української інтелігенції, переслідування національних 

меншин, атмосфера загального терору.  

Ми начебто повторюємо загальновідомі речі. На жаль, ні. Як це не дивно і не 

соромно, але й сьогодні доводиться чути, читати інші оцінки голодомору з вуст 

вічно вчорашніх захисників та шанувальників комуністичного режиму. Вони й 

сьогодні запевнюють, що режим тут ні при чому, що йдеться просто про 

наслідки звичайного неврожаю, а дехто договорився до того, що голодомору 

взагалі не було. Ні, шановні, ця трагедія була, цей злочин був, і в історичній 

пам'яті народу він має зберегтися навіки.  

Небезпечними є заклики окремих політиків націонал-радикального напряму, які 

нерідко звинувачують у трагедіях, що випали українському народу, не 

сталінський режим, не взагалі компартійно-радянську систему влади, а Росію і 

російський народ. Шановні! Голодомор — не тільки трагедія України, це 

трагедія всього людства. Ми віримо, що разом з нами пам'ять про його жертви 

вшанують люди всієї землі і перш за все громадяни тих нині незалежних країн, 

які разом з нами пройшли цей тяжкий шлях. Так само, як ми шануємо пам'ять 

про всіх, хто загинув у ці страшні роки від голоду організованого тоталітарним 

режимом у Росії, Казахстані, інших колишніх республіках Союзу, і про всі 

жертви цього режиму за всі роки його існування.  

Шановні присутні! Хотів би закликати вас не розглядати дані парламентські 

слухання як привід для розпалювання міжпартійних суперечок та отримання 

додаткових політичних дивідендів. Вважаю, що вироблена єдина оцінка 

голодомору має сприяти консолідації всього спектра політичних сил у 

Верховній Раді і бути спрямована на досягнення солідарності у суспільстві. 

Фракція СДПУ(о) підтримує звернення до ООН про визнання голодомору в 

Україні актом геноциду проти української нації. Дякую за увагу (Оплески). 

ГОЛОВА. Іван Іванович Мигович, народний депутат України. Підготуватися 

Хмарі. 

МИГОВИЧ І.І., голова підкомітету Комітету Верховної Ради України з питань 

прав людини, національних меншин і міжнаціональних відносин 

(багатомандатний загальнодержавний виборчий округ, КПУ).  

Шановні учасники парламентських слухань, виборці! До 70-літніх подій 

привернута увага в усіх регіонах країни, трагедії українського народу 

співчувають і мої земляки. Голод у 1930-ті роки лютував не лише в Центральній 

і Східній Україні, але й на територіях, що входили тоді до інших держав, маю на 

увазі Підкарпатську Русь, Північну Буковину, Ізмаїльщину, Крим та інші. 

Сумуючи за численними жертвами багатоплемінного радянського селянства в 

Україні, на Кавказі, у Поволжі, ми із щемом у серці згадуємо тих своїх 
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попередників закарпатців, які, будучи  тривалий час громадянами Австро-

Угорської імперії, а згодом буржуазної Чехословаччини, зазнали страшенних 

утисків і переслідувань. "Безробітних і приречених на голод селян є в краї понад 

60 тисяч" — бив на сполох у празькому парламенті депутат-комуніст Сидоряк у 

березні 1931 року. "80 відсоткам збіднілого населення Підкарпатської Русі 

загрожує голодна смерть. У більшості людей немає роботи, хліба, картоплі. 

Голод набирає катастрофічних розмірів. На Верховині люди живляться 

переважно бур'яном, який не мають навіть чим посолити", — писав Локота в 

інтерпеляції до чеського уряду. 

"Наступна зима загрожує голодом 500 тисячам людей", — попереджував колег  

парламентарів Терек 25 жовтня 1932 року. І це із 700-тисячного населення 

нашого краю. Стогін умираючих верховинців, похоронні дзвони з Підкарпаття 

рознеслися по Європі. Сюди була направлена Комісія міжнародної робочої 

взаємодопомоги, і угорський літератор Золтан Фабрі у 1932 році написав книгу 

"Легенда про голод", у якій правдиво показав страждання моїх співвітчизників. І 

не лише він. І сьогодні холоне кров, коли читаєш враження про вмираючих від 

голоду чеського письменника Івана Ольбрахта, його колег по перу німця Бруно 

Фрея, голандця Ніко Роста, американця Ерскіна Колдвелла, англійського лорда 

Джеральда Гамілтона та інших прогресивних діячів, які побували тоді на 

Закарпатті і намагалися надати йому посильну допомогу.  

Петро Миколайович Симоненко щойно зробив неупереджені уроки з голоду 

1930-х років для сьогодення. Додам: і нині у капіталістичному світі більшість 

народів терплять це лихо. Так, у доповіді ООН про її роль у ХХ столітті сказано, 

що на сьогодні близько 840 мільйонів чоловік відчувають голод. Більш як 

третина дітей до 5 років у світі страждають від недоїдання, кожні 7 секунд від 

голоду та супутних причин помирає одна дитина. А сільське господарство 

нашої України, як показали недавні парламентські слухання, доведено до того, 

що ознаки цього голоду ми відчуємо найближчими роками. Тому давайте 

займатися не ідеологічним мазохізмом, а рятувати наше українське село, щоб не 

церковні дзвони і не нові могили на цвинтарях були характерною ознакою 

сьогодення, а нормальне, гідне нашого народу життя. Дякую (Оплески). 

ГОЛОВА. Степан Ількович Хмара запрошується на виступ. Підготуватися 

Червонію. Якщо немає заперечень, давайте ще на 15 хвилин продовжимо наші 

парламентські слухання. 

ХМАРА С.І., голова підкомітету Комітету Верховної Ради України з питань 

Регламенту, депутатської етики та організації роботи Верховної Ради 

України (багатомандатний загальнодержавний виборчий округ, "Виборчий блок 

Юлії Тимошенко"). 

Шановні учасники парламентських слухань! Я собі дозволю подякувати 

Геннадію Удовенку, що включив мене до останніх промовців, і думаю, що для 

України це реальна ситуація, коли саме останнім має виступати, або взагалі не 

виступати той, хто займався дослідженням етноциду українців в СРСР ще за тих 

часів, коли це було табуйоване питання, і в КДБ мене звинувачували у 

страшному злочині — злісний наклеп на радянську дійсність і завдання шкоди 

авторитету Совєцького Союзу.  

Я хотів би звернути увагу шановних учасників парламентських слухань на те, 

що голодомор 1932-1933 років — це особлива трагедія, найбільша за всю 

багатотисячолітню історію українського народу, трагедія, яка не має аналогів у 

світі. Жоден народ не зазнав такої трагедії. Голодомор 1932-1933 років — це 
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особлива форма геноциду — етноцид, фізичний етноцид — це вбивство народу 

за етнічною ознакою. І ця політика проводилася свідомо, цинічно, вона була 

організована владою, яка вживала всіх заходів, щоб якнайбільше знищити саме 

українців.  

Хотів би вам нагадати, що за переписом 1926 року міста в Україні налічували 

5,7 мільйона чоловік, а сільське населення становило 23,8 мільйона. Готувалась 

індустріалізація і, звичайно, в Москві знали і боялися того, щоб Україна знову 

не заговорила про свої претензії на державність. Вони це дуже добре розуміли. 

Хочу вам зацитувати слова так званого товариша Сталіна з виступу на Х з'їзді 

РКП(б), де він сказав: "Так, дійсно, міста в Україні носять російський характер, 

але після колективізації вони обов'язково будуть українізовані, тому що туди 

підуть селяни-українці".  

А отже, було зроблено все, щоб цього не сталося. Про це свідчать незаперечні 

факти, які підтверджують, що була поставлена мета знищувати саме українців. 

Це створення навколо міст кордонів, щоб не допустити селян, це знімання  з 

поїздів селян, які на дахах поїздів намагалися залишити Україну, щоб 

врятуватися від голодної смерті, це — нищення по оселях абсолютно всіх 

продуктів харчування, овочів тощо, навіть руйнування печей і нищення вже 

приготовленої їжі.  

Тут дехто хоче сказати, що трагедія українського народу — це не лише трагедія 

українського народу, це взагалі трагедія всього людства. Я хочу підкреслити: 

давайте не будемо напускати туману, голодомор 1932-1933 років — це 

виключно трагедія саме етнічних українців, а не просто політичних українців, 

громадян України. І про це свідчать факти. Я хотів звернутися до науковців, 

зокрема до Станіслава Кульчицького, який намагається занизити число жертв і 

оцінює їх у межах 3-3,5 мільйона осіб. Цими питаннями я займався, аналізуючи 

демографічну статистику ще в середині 1970-х років і дійшов висновку, що було 

не менш як 7 мільйонів загиблих. Наслідки від цієї катастрофи важко осягнути, 

так само як не можемо сьогодні з усією повнотою збагнути наслідки 

Чорнобильської катастрофи. І я хотів би нагадати й те, що політика етноциду в 

Україні продовжується: етноцид економічний, інформаційний, лінгвістичний, 

духовно-культурний і частково фізичний (звичайно, не в таких межах, як це 

було в минулому столітті).  

Ми повинні пам'ятати, розуміти, вдумливо усвідомити, що організатором 

етноциду проти свого народу в Україні сьогодні є найвища влада в Україні, яка 

через свою корумпованість, непатріотичність, користолюбство не захищає 

національні інтереси, не поважає своїх громадян, топче демократичні свободи. 

Цей Карфаген має бути знищений. В Україні повинна бути влада, яка 

захищатиме свій народ, національні інтереси, поважатиме своїх громадян, і 

тільки це буде запорукою того, що подібні трагедії не повторяться в 

майбутньому (Оплески). 

ГОЛОВА. До виступу запрошується Василь Михайлович Червоній, член 

Комітету з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності. 

Підготуватися Зайцю Івану Олександровичу. 

ЧЕРВОНІЙ В.М., член Комітету Верховної Влади України з питань 

законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності (багатомандатний 

загальнодержавний виборчий округ, "Блок Віктора Ющенка "Наша Україна"). 

Дякую. А чи стояла осторонь трагедії Західна Україна? "Починаючи від 1930 

року, польсько-радянський кордон на Поліссі заливає нова хвиля втікачів. Між 
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втікачами та погранвійськами ГПУ ведеться справжня війна. Цілими ночами 

строчать кулемети, сяють ракети та прожектори… такого видовища цей край ще 

не бачив. Біля польських прикордонних… хмара народу… Тікають під градом 

кулеметних куль, наче на фронтовій лінії… Несуть на плечах поранених та 

побитих дітей, тягнуть покалічених, обдертих до наготи жінок". Так описав 

картину втечі голодних людей з Радянської України в окуповану поляками 

Волинь (тепер Рівненська область) мешканець села Бистричі Тарас Боровець. 

Втікачі ходили по селах і хуторах всієї Західної України, а брати-українці 

допомагали, чим могли, як і під час голоду, до речі, 1946-1947 років.  

А через сім років населення Західної України "скуштувало" московського 

кирзового чобота: 1,5 мільйона українців в 1939-1941 роках замордовано в 

застінках НКВД та вислано до ГУЛАГів. Це й спонукало славного сина Волині 

Тараса Боровця (Бульбу) створити УПА, яка після героїчної боротьби з 

німецькими, угорськими та польськими окупантами ціною власного життя 

стримувала заплановану Москвою колективізацію і голодомор в Західній 

Україні аж до смерті Сталіна. До речі, сьогодні виповнюється 58 років з дня 

загибелі другого командира УПА Дмитра Клячківського — Клима Савура. 

У 1933 році в усіх повітах Західної України виникають комітети допомоги 

голодуючим. У місті Рівному до цього комітету обрано депутатів сейму Буру та 

Степана Скрипника (нині покійного Патріарха Мстислава), директора 

української гімназії Бичковського, Тараса Бульбу та інших. Комітет рятунку 

України звертається до громадянства з проханням "збирати жито, пшеницю, 

просо, ячмінь, гречку, гроші на допомогу братам-українцям, а також… збирати і 

надсилати до комітету листи з Великої України… про голод і проче". Ці листи 

потрібні комітетові у його заходах у справі голоду в Україні перед 

міжнародними організаціями.  

По всій Західній Україні проходили масові протестні акції. 18-річний студент 

фізмату Львівського університету Микола Лелик 21 жовтня 1933 року застрілив 

начальника секретаріату радянського консульства у Львові О.Маїлова. 

Засуджений на довічне ув'язнення патріот заявив суддям: "На приказ ОУН я 

прийшов до консуляту з метою вбити представника московської влади, яка 

силою загарбала Українську державу, нищить українську культуру і терором та 

голодом нищить українську націю. Цей атентат має звернути увагу цілого світу 

на становище, в якому знаходиться українська нація!" (Газета "Новий Час", 1933 

р., 25 жовтня).  

У ці дні в Рівному на всіх будинках рясніли об'яви: "Панахида за упокій душ 

мільйонів нещасливих жертв голодної смерти наших братів на колись 

пребагатій Придніпрянщині та Кубані, що загинули внаслідок нелюдських 

знущань та терору московських червоних катів, відбудеться в неділю, 29 жовтня 

цього року, після служби Божої, у Рівненському православному соборі. В цей 

пам'ятний день всенародної жалоби хай не бракне ні одного українця, без 

огляду на особисті переконання, на цьому сумному обряді. Комітет УНДО в 

Рівному". Панахиди відбулися також у  православних храмах сіл Басів Кут, 

Корнин, Новий Двір, Колоденка, Городок, Понебель, Обарів, Хотинь та інших. 

А московська церква на той час не протестувала. Мовчить вона й по сьогодні.  

Українці під польською окупацією бачили, як через станцію Здолбунів до 

Європи йшли ешелони з українською пшеницею, що продавалася за 

демпінговими цінами. Так, центнер пшениці коштував на європейському ринку 

9 гульденів (дані з голландської преси), СРСР продавав центнер української 
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пшениці по 5 гульденів (або по 70 копійок за пуд). У СРСР пуд пшениці 

коштував 25 рублів. Московський консулят у Львові відмовився прийняти 

допомогу громадського комітету рятунку України в 1 мільйон центнерів. Та 

інакше й не могло бути, бо прийняти допомогу — означало визнати факт 

голодомору. Тоді з пунктів збору зерна в Дубні і Дермані обози пішли в Корець. 

Польські прикордонники обози пропустили, а московські — завернули їх назад, 

заявивши, що нікому це в Україні не потрібно.  

Невипадково саме у Корці десять років тому ми насипали високий курган і 

встановили на ньому хрест у пам'ять про жертви того голодомору. Уродженець 

старовинного Дерманя Улас Самчук потряс страшною правдою про голодомор 

всю Західну Україну. У 1933 році він написав повість, перший художній твір 

про голодомор і примусову колективізацію, "Марія". І саме за цей твір, за цю 

правду одержав прокляття Москви, бо зрозумів, що хліб до останньої зернини 

забирали виключно в українців. Зрозуміли це й колгоспники з Фастова, які у 

квітні 1932 року писали Сталіну: "Спрашивается, почему в Воронеже, Анновке, 

Москве, Тифлисе есть хлеб дешевый, сколько угодно… а на Украине - нет?"   

Постанова ЦК ВКП(б) та РНК про хлібозаготівлі на Україні, Північному Кавказі 

та у західних областях від 14 грудня 1932 року все роз'яснює. Пункт 5: 

"заключения в концлагерь", пункт 6: "расстрел", пункт 7 (д): "Немедленно 

перевести на Северном Кавказе делопроизводство советских и кооперативных 

органов "украинизированных" районов, а также все издания, газеты и журналы с 

украинского на русский язык как более понятный для кубанцев. А также 

подготовить к осени и перевести преподавание в школах на русский язык". 

Підписи - Молотов, Сталін. Постанова вимагає застосування "высшей меры" до 

куркулів, петлюрівців, прихильників Кубанської Ради, інших буржуазно-

націоналістичних елементів саме на етнічних українських територіях — на 

Україні і Північному Кавказі, а не в російських регіонах. А якої ж 

національності були всі оті "елементи", як, до речі, і всі хлібороби 

Слобожанщини та Кубані? Звичайно, української.  

І якщо говорити про справжніх організаторів етноциду українців, то потрібно 

врахувати й те, хто фактично захопив на той час владу в керівництві КПРС і 

НКВД. Так, штат енкаведистів в Україні тоді більш як на 90 відсотків складався 

з єврейських діячів, які безпосередньо виконували настанови своїх 

кремлівських зверхників. І не були вони атеїстами, були вони запеклими 

ворогами християнства, бо несли  людству замість старої норми "око — за око" 

нову — "любіть один одного". Дослідник голодомору А. Куліш у книзі 

"Геноцид. Голодомор 1932-33" (Харків, 2001 рік) доводить, що метою цього 

злочину було "принесення українців у жертву як християнського народу" та 

"звільнення Руси-України від українців". Покійний доцент Київського 

університету Матвій Шестопал у своїй книзі "Євреї на Україні" документально 

стверджує, що геноцид проти українського народу був організований і 

проведений сіоністами.  

Знаю, що ця болюча тема ще чекає своїх дослідників. Проте переконаний, що 

лише правда, якою б страшною вона не була, може загоїти рани живих і душі 

мертвих. А досягти міжнаціонального порозуміння можна лише не ховаючи від 

правди голову в пісок. Бо тоді історія може повернутися назад. Ще є серед нас  

"професори" саухи від СДПУ(о), які вчили рівненських, а тепер житомирських 

студентів, що голодомор в Україні — не що інше, як природна катастрофа, 

результат засухи (П.Ю.Саух. ХХ століття. Підсумки. - Рівне, 2001).  
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Оскільки сьогодні учасники парламентських слухань в основному зійшлися на 

думці і стверджували, що це геноцид, а в Кримінальному кодексі України є 

відповідна стаття 442, яка передбачає покарання за геноцид, з цієї трибуни 

сьогодні я вношу пропозицію, щоб Верховна Рада звернулася до Генеральної 

прокуратури України з клопотанням про порушення кримінальної справи за 

цією статтею. А простих українських патріотів я хотів би закликати підтримати 

наші звернення до міжнародних інстанцій про визнання голодомору актом 

геноциду проти українського народу і насипати кургани та встановити хрести в 

усіх населених пунктах, де був голодомор.  

Я  хотів би звернутися з проханням до вас, пане Голово, і до пана Табачника, 

який дружить з телеканалами "1+1" та "Інтер". У моїх руках телефільм про 

голодомор на 58 хвилин, створений у Торонто, Інститутом Святого 

Володимира, який називається "Жнива скорботи". Я просив би, пане Голово, 

щоб ви і пан Табачник сьогодні пообіцяли, що посприяєте, щоб на всіх 

телеканалах, особливо на цих, "1+1" та "Інтер", показали цей фільм 

неодноразово. Дякую (Оплески). 

ГОЛОВА. Іван Олександрович Заєць, перший заступник голови Комітету з 

питань екологічної політики, природокористування та ліквідації наслідків 

Чорнобильської катастрофи. Будь ласка. 

ЗАЄЦЬ І.О., перший заступник голови Комітету Верховної Ради України з 

питань екологічної політики, природокористування та ліквідації наслідків 

Чорнобильської катастрофи (багатомандатний загальнодержавний виборчий 

округ, "Блок Віктора Ющенка "Наша Україна").  

Шановний Володимире Михайловичу! Шановні учасники парламентських 

слухань! Що ж треба зробити владі, щоб виконати свій обов'язок перед пам'яттю 

мільйонів жертв голодомору і перед прийдешніми поколіннями українців? 

Перш за все Верховна Рада повинна на законодавчому рівні дати оцінку цієї 

страшної біди. Врешті-решт влада має сказати всю правду про голодомор. А 

правда полягає в тому, що цей голодомор, як і голодомор 1922 і 1947 років, слід 

класифікувати як геноцид проти української нації. По суті голодомор 1932-1933 

років був етноцидом щодо українців, до того ж у найстрашнішій формі — у 

формі масового голоду. Тодішня комуністична влада обрала найлютіший і 

найжорстокіший метод винищення української нації. Масовий голод не тільки 

призводить до мільйонів жертв, він глибоко вражає психіку народу, руйнує 

усталені в суспільстві етичні норми та традиції, супроводжується божевіллям у 

небачених формах тисяч і тисяч людей. Масовий голод запускає потужний 

механізм самознищення народу. Хто може збагнути всю глибину трагедії 

народу, коли матері їдять своїх дітей? Тому голодомор — це унікальний 

механізм геноциду, який розрахований не тільки на зовнішнє знищення, а й на 

запуск механізмів самознищення.  

Мені дивно сьогодні, що від Кабінету Міністрів немає у Верховній Раді 

законопроекту, в якому голодомор визначався б як геноцид. Нагадаю, що 

Верховна Рада у своїй постанові від 28 листопада зробила перший крок і 

класифікувала голодомор як геноцид. Але це лише постанова, тому нам 

потрібен спеціальний акт, затверджений законом України, наголошую на цьому, 

про те, що голодомор — це геноцид проти української нації.  

На засіданні національного організаційного комітету 31 січня було дано 

доручення панові віце-прем'єр-міністру Дмитру Табачнику підготувати такий 

законопроект. Раніше в розпорядженні Президента України так само про це 
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говорилося, а ми аж сьогодні пишемо у проекті постанови, щоб Кабінет 

Міністрів подав нам такий законопроект. Логічно виникає питання: як це 

розуміти? Як саботаж чи, може, хтось сподівається, що поговорять та й 

забудуть? Ні! Не забудемо, шановні друзі. Тому Кабінет Міністрів зобов'язаний 

у невідкладному порядку розробити документ з оцінки голодомору як геноциду 

проти української нації і подати його на законодавче затвердження Верховній 

Раді України.  

Крім цього, Кабінет Міністрів повинен був би розробити і подати до парламенту 

ще один законопроект — про статус потерпілих від голодомору. Не треба 

дурити один одного, кожен знає, що якщо ми законом не визначимо голодомор 

як геноцид, то нічого звертатися ні до ООН, нідо інших організацій, щоб вони 

визнали голодомор як геноцид. Тому давайте не обманювати самих себе, а діяти 

так, як це записано у постанові Верховної Ради, у розпорядженнях і в указі 

Президента і не відступати від того, що там записано. Бо я дуже стурбований 

тим, що система заходів, яка викладена в нашій постанові і в указі Президента, 

сьогодні не виконується.  

Скажіть мені, будь ласка, чи ви задоволені тим висвітленням цієї проблеми,  яке 

ми бачимо в засобах масової інформації, на телебаченні? Не думаю, що 

задоволені, бо нічого там сьогодні не показують і нічого не роблять. Тепер 

будуть місяцями вибирати майданчик для того, щоб створити меморіал. 

Майданчик дійсно готовий, я тут Мовчана підтримую, ось він під боком, 

недалеко, біля "Арсеналу". Усі делегації іноземні на чолі з президентами будуть 

приїжджати, класти квіти, вшановувати ці жертви і таким чином віддаватимуть 

належне українській нації. Куди ще ходити? За ким бігати, шановні друзі? Чому 

ми знову стукаємо у відчинені двері? Отож давайте сьогодні говорити про 

проблему не тільки в історичному плані. Я закликаю вас обговорити її саме в 

тому плані, як виконати наше завдання, наш обов'язок перед пам'яттю цих 

жертв.  

І останнє. Це проблема причин і проблема винуватців. Чого я тільки не почув 

сьогодні від нашого віце-прем'єр-міністра і навіть від Геннадія Йосиповича 

Удовенка, — що голодомор начебто творили Сталін та його оточення, керівні 

інституції, сталінський режим, антигуманний сталінський режим і таке інше. 

Так, Сталін і його режим творили голодомор, але давайте дивитися глибше. 

Голодомор організувала і творила комуністична тоталітарна імперська влада та 

система. Який режим був у 1922-1923 роках? Ленінський був режим. Але ж 

корінь один у цих режимів. Тому  мені дуже прикро було сьогодні чути виступ 

Петра Симоненка, коли він доводив, що голодомор стався через те, що був 

неврожай. Ні, Петре Миколайовичу. Думаю, вам треба було б сьогодні визнати, 

що винна була система, відректися від тієї системи і дати нову можливість для 

комуністів в Україні. Це було б справедливіше і було б краще. Дякую (Оплески). 

ГОЛОВА. Шановні колеги! Якщо ви не заперечуєте, останній виступ Пронюка 

Євгена Васильовича, голови Всеукраїнського товариства політичних в'язнів і 

репресованих. Будь ласка. 

ПРОНЮК Є.В., голова Всеукраїнського товариства політичних в'язнів і 

репресованих, народний депутат України другого скликання.  

Шановний пане Голово! Шановні учасники парламентських слухань! З цієї 

високої трибуни маю наголосити на тих суттєвих аспектах теми наших слухань, 

погляди на котрі панують у середовищі Всеукраїнського товариства політичних 

в'язнів і репресованих. Настав, нарешті, час, коли ми можемо висвітлювати і 
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оцінювати голодомор 1932-1933 років як з боку держави (маємо відповідні 

укази Президента України і сьогоднішні парламентські слухання у Верховній 

Раді), так і з боку українського громадянського суспільства (позиції 

громадських об'єднань, політичних патрій, окремих діячів). Голодомор був 

виявом особливої злочинної, масової форми репресії з боку комуністичного 

тоталітарного режиму проти українського народу. Комуністична Москва 

сподівалася, що з допомогою голоду упокорить волелюбних українців, 

примусить їх піти в колгоспи, утвердить своє панування над Україною, і, 

можливо, найголовніше — знищить українську націю як єдину на той час 

реальну, потужну, монолітну силу опору кремлівській політиці панування над 

народами і побудови так званого комунізму.  

Слід підкреслити, що політичний курс замовчування голодомору 1932-1933 

років в УРСР успіху не мав. Про нього ми в 1960-1970 роках дізнавалися з 

самвидавівської літератури, з праць закордонних дослідників, зокрема з першої 

грунтовної на цю тему монографії Юрія Семенка "Голод 1933 року в Україні" 

(Мюнхен, 1963 рік), що таємно розповсюджувалася в Києві, Львові, Харкові та 

інших містах. Заспівом до поширення цієї правди став сміливий виступ 1962 

року Андрія Малишка у Спілці письменників України про те, що голодомор 

1932-1933 років забрав 15 мільйонів життів. Ця цифра, звичайно, буде довго 

уточнюватися. Професори Кульчицький і Роженко наводять відомості про те, 

що в багатьох регіонах кількість загиблих від голоду перевищувала кількість 

полеглих українців у Другій світовій війні. 

Наслідки комуністичного голодомору для України важкі й довготривалі, 

насамперед це винищення людей. Голодомор 1932-1933 років - це винищення 

елітного селянства як носія національної культури, традицій, звичаїв, 

духовності українців, опори економічного ладу України і, що чи не 

найголовніше, скорочення, зменшення генофонду українців. Треба визнати, що 

голодомор 1932-1933 років завдав великої шкоди духовно-психологічному 

стану української нації, породивши синдроми страху, пасивності. Хоча 

самогубства Хвильового і Скрипника маємо розглядати саме як вияв цього 

опору.  

Всеукраїнське товариство політичних в'язнів і репресованих вносить наступні 

пропозиції до рекомендації сьогоднішніх парламентських слухань. Прийняти 

закон про визнання злочинним комуністичного режиму в Україні, як це ще у 

квітні 2000 року зробили Національні збори Болгарії, а ще раніше - парламент 

Чехії. У цьому законі має бути визначено голодомор 1932-1933 років як злочин 

геноциду проти українського народу і міститися заклик до світового 

співтовариства про міжнародне його визнання.  

Друге. До Дня пам'яті жертв голодомору та політичних репресій, що цього року 

припадає на 22 листопада, в усіх місцях поховань загиблих від голодомору 

встановити пам'ятні знаки, практично в усіх селах України, крім західних 

областей.  

Третє. Створити в Києві Всеукраїнський меморіал жертв комунізму з науково-

дослідним центром, монументом, з музеєм і базовим заповідником 

"Биківнянські могили". Варто тут зазначити, що за впорядкування 

Биківнянського могильника ми, репресовані, вдячні Київській міській владі, 

Київському міському голові Олександру Омельченку. Хочу зазначити, що 

оскільки у 70-ті роковини голодомору відбувається Рік Російської Федерації в 

Україні, то цілком доречно висловитися про те, що для поліпшення українсько-
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російського порозуміння ми очікуємо від Державної Думи Російської Федерації 

прийняття постанови про засудження злочину голодомору і відмежування від 

політики тодішнього Кремля у ставленні до інших народів.  

Вшановуючи пам'ять про загиблих, полеглих, ми не можемо не висловити своєї 

стурбованості про сьогоднішню долю ще живих потерпілих від репресій. Низькі 

пенсії, дорогі ліки, неможливість санаторного лікування призводять до 

швидкого їх вимирання. Так, за півтора року померли 5 тисяч 100 осіб з числа 

колишніх політв'язнів. Тепер їх із кількох мільйонів залишилося 26 тисяч. 

Гострим залишається питання соціального захисту колишніх спецпоселенців, 

тих, які були на засланні, дітей політв'язнів і репресованих. Тому, користуюсь 

нагодою, прошу Верховну Раду прийняти новий проект закону, який вже 

підготовлений Міністерством юстиції і нашим товариством. Мені приємно 

відзначити, що віце-прем'єр-міністр Табачник підтримує нашу позицію в цьому.  

Належно вшановуючи пам'ять загиблих від голодомору, ми стверджуємо свою 

гідність, своє єство, посилюємо міць Української держави і консолюдацію 

української нації. Дякую за увагу (Оплески). 

ГОЛОВА. Дякую вам також. Шановні учасники парламентських слухань! 

Попри розбіжності в підходах, баченні, в оцінках, які прозвучали сьогодні під 

час виступів, думаю, що у нас є всі підстави констатувати, що сьогодні в 

Україні відбулася історична подія. А саме, що сьогодні вперше започатковано 

загальнодержавну, загальносуспільну розмову про цю жахливу і трагічну 

сторінку нашої історії. Я хотів би наголосити, що попри те, що відкрито про ці 

жахи, які мали місце у 1932-1933 роках, почали говорити після здобуття 

Україною незалежності, тим не менше лише нинішній парламент спромігся на 

постановку питання саме у такій площині (Оплески).  

Я переконаний і розраховую на вашу підтримку в тому, що нам цю 

загальноукраїнську розмову потрібно продовжити, щоб поіменно назвати всіх 

жертв, а тут була пропозиція — і організаторів, інспіраторів цього процесу 

(Оплески).  

Очевидно, нам треба уникати палких закликів, а більше уваги, енергії, зусиль 

акцентувати на практичних діях. Щоб наші діти, наші внуки, нащадки бачили 

наочне підтвердження того, що вдалося пережити їхнім батькам і дідам. Щоб у 

кожному місті, у кожному селі ці меморіали, нехай скромні, стукали до розуму і 

серця, і пам'яті українства.  

Думаю, що нам потрібно видати матеріали сьогоднішніх парламентських 

слухань, долучивши матеріали невиголошених виступів, бо сьогодні більш як 60 

учасників парламентських слухань хотіли виступити, а менш як 30 виступили. 

Думаю, що ми зусиллями Верховної Ради видамо стенограму цих 

парламентських слухань. Я думаю, що ми врахуємо недоліки, прогалини цих 

парламентських слухань, коли у травні будемо проводити спільне засідання 

Верховної Ради, присвячене цій сумній і трагічній даті. Тому я хотів би щиро 

подякувати усім вам за участь у роботі парламентських слухань. Думаю, що ми 

сьогодні не лише серцем, душею і пам'яттю повернулися в той трагічний період 

нашої історії, а й сповнені прагненням діяти таким чином, щоб більше такі гіркі, 

трагічні сторінки в історії і в житті українського народу не повторилися. 

 

НЕВИГОЛОШЕНІ ВИСТУПИ 
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КРУЦИК Р.М., голова Київської міської організації товариства "Меморіал", 

народний депутат України другого скликання, член Оргкомітету з відзначення 

70-ї річниці трагедії голодомору. 

Шановний Голово! Шановні народні депутати! Шановні учасники 

парламентських слухань! Нинішні слухання засвідчують, що українське 

суспільство нарешті починає розуміти необхідність політичної, історичної та 

юридичної оцінки важкого тоталітарного минулого своєї історії. Не зробивши 

цього, ми не зможемо рухатися  вперед шляхом побудови та розвитку 

демократичного суспільства. Світова практика знає немало прикладів, коли 

масове знищення людей у різних формах визнавалося геноцидом та піддавалося 

осуду якщо не на міжнародному рівні, то на рівні вищої влади тих держав, на 

території яких або проти народу яких такий злочин скоювався (Вірменія, 

Ізраїль). 

Українські голодомори 1921-1923, 1932-1933 років і до сьогодні не визнано 

геноцидом, злочином проти людства ні державною владою незалежної України, 

ні міжнародними організаціями. Конвенція про запобігання злочину геноциду і 

покарання за нього від 9 грудня 1948 року є першою універсальною угодою як у 

галузі міжнародного кримінального права, так і в галузі міжнародно-правового 

захисту прав людини. Відповідно до цієї конвенції розрізняють три форми 

геноциду: фізичний, біологічний і національно-культурний. Національно-

культурний геноцид спрямований на позбавлення  пригнобленої нації 

можливості розвивати свою національну культуру, літературу, мову, 

створювати в національній формі загальнолюдські цінності. Ця форма геноциду 

також мала масовий характер в Україні, як і фізична форма знищення українців. 

Процитую один із численних документів, спрямованих на вчинення 

національно-культурного геноциду проти українців.  

Постанова ЦК ВКП(б) та РНК СРСР про хлібозаготівлю на Україні, Північному 

Кавказі та у західних областях від 14 грудня 1932 року: "Немедленно перевести 

на Северном Кавказе делопроизводство советских и кооперативных органов 

"украинизированных" районов, а также все издания, газеты и журналы с 

украинского на русский язык как более понятный для кубанцев. А также 

подготовить к осени и перевести преподавание в школах на русский язык". 

Підписи — Молотов і Сталін.  

Ще одним міжнародно-правовим документом, на який має спиратися Україна на 

шляху визнання голодомору 1932-1933 років геноцидом, є Конвенція про 

незастосування строку давності до воєнних злочинів і злочинів проти людства, 

прийнята Генеральною асамблеєю ООН 26 листопада 1968 року. Вона 

встановлює, що строки давності не застосовуються до злочинів проти людства, 

незалежно від часу їх скоєння. До таких злочинів віднесено і геноцид.  

Безперечно, першим і головним кроком на шляху до визнання голодомору 

геноцидом має бути політичне рішення — окремий закон України про визнання 

голодомору 1932-1933 років геноцидом. Підставою для прийняття такого 

правового акта є численні архівні документи того періоду, що підтверджують 

такі визначення та форми геноциду, як вбивство української нації, створення 

умов, спрямованих на фізичне винищення українців, національно-культурний 

геноцид. Конвенція ООН від 9 грудня 1948 року про попередження злочину 

геноциду і покарання за нього прямо визнає геноцид за міжнародним правом 

злочином, який тягне відповідальність як фізичних осіб, так і держави.  
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Тепер прослідкуємо, хто може обвинуватити державу, яка вчинила злочин 

геноциду. Конвенція передбачає кілька механізмів. Перший — переслідування 

винних осіб судами держави, на території якої вчинено злочин геноциду. 

Відомо, що створена 1917 року Українська Народна Республіка була визнана 

рядом європейських держав. Вибудовуючи юридично-історичний ланцюг 

доводів, слід починати з подій 4 грудня 1917 року, коли більшовицький 

Совнарком передав у Київ підписаний Леніним і Троцьким ультиматум 

Центральній Раді, після чого протягом 1917-1920 років територію України 

окуповує більшовицька Росія. За Брест-Литовським мирним договором 1918 

року Росія зобов'язується "…негайно укласти мир з Українською Народною 

Республікою і визнати мирний договір між цією державою і державами 

Четвертного союзу. Територія України без зволікань очищується від російських 

військ і російської червоної гвардії". Росія як одна із сторін просто 

проігнорувала виконання підписаного договору. Такі дії міжнародним правом 

не допускаються.  

Можна вибудовувати такий юридичний ланцюг історичних подій до серпня 

1991 року, коли була відновлена Українська держава. У даному разі суди 

Української держави вправі розглядати злочин геноциду, що стався на її 

території. Якщо вважати, що СРСР був законним утворенням, то злочин 

голодомору 1932-1933 років мав би розглядатися судами Російської Федерації 

як спадкоємиці СРСР. Враховуючи політичну ситуацію, коли на найвищих 

державних рівнях України і Росії будуються добросусідські відносини, розгляд 

справи геноциду спричинить політичне протистояння.  

Другий механізм — звернення до компетентних органів Організації Об'єднаних 

Націй для вжиття заходів, передбачених статутом ООН (Стаття ХІІІ Конвенції). 

Третій механізм — це звернення до Міжнародного суду ООН, який може лише 

встановити протиправність дій держави і визнати її відповідальною, але не 

може вжити заходів (Стаття ІХ Конвенції).  

Як бачимо імплементаційний механізм Конвенції про геноцид є недосконалим і 

розмитим. Тому для його посилення і боротьби з таким найтяжчим 

міжнародним злочином, як геноцид, покликаний зробити внесок Міжнародний 

кримінальний суд, створення якого нарешті стало реальністю. Це і є четвертий 

механізм визнання голодомору 1932-1933 років геноцидом на міжнародному 

рівні. І, може, вже в цьому році першою справою МКС буде геноцид проти 

українського народу.Як бачимо, шлях визнання українського голодомору 

геноцидом є тривалим і важким процесом, але не безнадійним. Перший крок до 

нього має зробити Верховна Рада України. 

Не можу не висловити кілька аргументів до виступу П.Симоненка та інших 

промовців. Твердження про те, що причинами голодоморів були посуха і 

неврожаї, є вигадкою московської комуністичної влади, яка таким чином 

прагнула приховати свої злочини. Україна має таке географічне положення, що 

посуха і неврожай не можуть одночасно відбуватися на всій її території. І якщо 

посуха і неврожай мали місце у південних або центральних її районах, то їх не 

було на півночі чи сході України. Коли відбувається нормальний обмін 

продовольчими продуктами і забезпечується безперешкодна міграція населення, 

тоді ніколи не виникне голод з масовими людськими втратами. Прикро, що 

товариш Симоненко, цитуючи архівні партійні документи, не знає  того, що 

1932 рік був врожайним, на відміну від 1930 та 1931 років, про що заявляв сам 

"вождь" Сталін.  
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Чи був голод у російських губерніях? Тут потрібно розрізняти страждання 

голодом від недоїдання (що було в російських губерніях) і голодом, що призвів 

до численних смертей і канібалізму (чого в Росії не було). Захисники творців 

голодомору твердять, що Комуністична партія СРСР у 1934 році повністю 

подолала голод у країні, що теж є неправдою. Це засвідчують листи українських 

селян своїм синам, які відбували військову службу в Червоній Армії. Ці листи 

вилучила радянська цензура і вони й до сьогодні зберігаються в архівах. У них 

батьки-селяни просять синів прислати хліба та по можливості не повертатися 

додому, бо ще багато їхніх односельчан продовжують помирати від голоду. 

Листи ці датовані 1934 роком. І останній аргумент. Навіщо було ніби також 

постраждаллій від голоду Росії за рішенням ЦК відправляти у спустошені 

голодом райони України сотні ешелонів цілих сіл і колгоспів з російських 

губерній? 

Шановні народні депутати України! Шановні учасники парламентських 

слухань! Трагічна історія тоталітарного періоду України сама визначила місце у 

столиці для пам'ятника як жертвам голодомору, так і жертвам репресій, а також 

музею та наукового інституту з вивчення геноциду. Це так званий Жовтневий 

палац, де розміщувалася найбільш кривава київська ЧК, і пагорб навколо нього,  

залитий кров'ю сотень тисяч громадян України. Неморально і неетично, щоб на 

крові і кістках відбувалися розважальні заходи та встановлювалися  алеї зірок. 

Це глумління над пам'яттю. 

Дякую за увагу. 

КАФАРСЬКИЙ В.І., секретар Комітету Верховної Ради України з питань 

науки і освіти (багатомандатний загальнодержавний виборчий округ, виборчий 

блок "За Єдину Україну!") 

 Шановний Голово! Шановні народні депутати! На мою думку, сьогоднішні 

парламентські слухання у Верховній Раді України присвячені не тільки 70-й 

річниці голодомору 1932-1933 років, а й голодоморам 1921 та 1947 років. 

Голодомор 1932-1933 років був логічним і закономірним результатом карально-

репресивної політики, яку проводила більшовицька тоталітарна система щодо 

українського народу. Плануючи його, сталінське керівництво ставило перед 

собою три основні мети: 

Перша мета була суто економічна, а саме: проведення форсованими темпами 

індустріалізації в СРСР за рахунок вилучення з села обширних продовольчих 

резервів. Друга — політична. Вона полягала у руйнуванні індивідуальних 

селянських господарств під виглядом "розкуркулення", поділі селян на 

"куркулів" і "не куркулів", розпалюванні між ними ворожнечі та в насильному 

запровадженні нової форми ведення "соціалістичного" господарства на селі, яку 

уособлювали колгоспи. Третя мета мала ідеологічний характер.  

Плануючи штучний голодомор 1932-1933 років, більшовицькі лідери 

намагалися "зламати хребет" українському селянству, яке було, на їхню думку, 

основною соціальною, економічною і політичною базою українського 

національно-визвольного руху. Адже саме українське селянство втілювало 

свободолюбивий дух, споконвічне прегнення українського народу до 

незалежності, що аж ніяк не ув'язувалося з ідеологічною доктриною тодішнього 

радянського керівництва. Колективізація в Україні завдала удару і самостійному 

господарському життю селян, і національним цінностям українців. 

Здійснювалася вона варварськими і жорстокими методами.  
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Так, у 1928-1931 роках було розкуркулено близько 200 тисяч українських 

селянських господарств, а їхнє майно передано в суспільні фонди колгоспів. 

При цьому велика кількість родин, розкуркулених насильно, переселялася в 

інші райони СРСР, зокрема в Сибір та на Північний Казахстан. За неповними 

даними, кількість осіб, які в ході розкуркулення підпали під категорію 

переселенців, сягає 1 мільйона 500 тисяч чоловік. Слід зауважити, що під 

розкуркулення підпадали, як правило, найкращі представники українського 

селянства. Проведення колективізації форсованими темпами та великі державні 

хлібозаготівлі прирікали мільйони людей на голодну смерть. Влада не гребувала 

ніякими методами і засобами, щоб примусити селян віддати останні залишки 

продуктів.  

Крім репресивних, активно застосовувалися організаційні та економічні методи 

вилучення продовольства з українського села. Так, ще задовго до голодомору в 

Україні була організована широкомасштабна кампанія із закупівлі у населення 

м'яса, шкур та хутра в обмін на промислові товари. При цьому ціна на ці товари 

була свідомо завищена в кілька разів, що, у свою чергу, призвело до масового 

винищення поголів'я худоби. Так, за офіційними даними Центрального 

управління народногосподарського обліку СРСР, в Україні у 1928-1932 роках 

поголів'я великої рогатої худоби було зменшено майже вдвічі — з 8604,8 тис. 

одиниць до 4827,9 тис. одиниць, овець майже в 4 рази — з 8065,2 тис. одиниць 

до 2083,8 тис., свиней більш як в 2 рази — з 6962,9 тис. одиниць до 3089,9 тис. 

Крім того, масово відстрілювали навіть котів і собак. Це загалом свідчить про 

те, що сталінський режим грунтовно готувався до організації штучного голоду в 

Україні.  

На середину 1932 року голод посилився, голодували вже цілі райони, про що 

вже тодішнє керівництво УРСР змушене було інформувати Москву. Зокрема, в 

одному з листів Власа Чубаря у червні 1932 року підкреслювалося, що в Україні 

розпочався голод, який охопив понад 100 районів. Основну причину голоду в 

Україні автор листа вбачав у тому, що за останні роки (тобто в період 

колективізації) сільськогосподарське виробництво в Україні було зруйноване 

безперервним збільшенням заготівель зерна та інших продуктів харчування. 

Однак сталінське керівництво ігнорувало інформацію про голод в Україні.  

Пік голодомору припадає на зиму-весну 1932-1933 років. Опубліковані в 

останні роки документи розкривають жахливу картину винищення української 

нації. Голодом була охоплена більша частина території України. Смертність на 

селі в цей час перевищувала звичайні показники в десятки разів. У десятках 

районів були зафіксовані численні випадки людоїдства. Але і в цих умовах 

Москва нічого не зробила, щоб хоча б частково пом'якшити катастрофу. Більше 

того, 7 серпня Сталін видає "закон про п'ять колосків". Згідно з цим законом за 

крадіжку зерна (не важливо, в якій кількості) селян чекала смертна кара. 

Наступним кроком сталінського керівництва було введення ЦВК СРСР єдиної 

паспортної системи, яка закріплювала селян за місцем проживання. Незабаром 

кордон України з Росією було перекрито військами НКВС, яким була дана 

команда стріляти в голодних людей, які намагатимуться в пошуках хліба 

перейти на територію Росії.  

Фактично українське село опинилося в голодній пастці. Поряд з цим 

сталінський режим для українських поселень Сибіру, Далекого Сходу та 

Північного Казахстану, куди переселялися розкуркулені українські сім'ї, 

влаштовував локальні голодомори. Крім того, в період голоду була створена 
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спеціальна організація "Торгсин", установи якої за безцінь скуповували у 

місцевого населення вироби з золота, срібла та інші дорогоцінності.  

Врятувати опухле від голоду селянство українські партійні керівники ще могли, 

хліб в Україні був! Його тримали під посиленою охороною в районних центрах 

на зсипних пунктах, в товарних вагонах ешелонів, підготовлених до відправки 

за кордон. Під час цього страшного голодомору на Поділлі продовжували 

працювати спиртові заводи, переробляючи зерно на спирт. У доповідній 

секретаря Тульчинського РПК секретарю Вінницького обкому КП(б)У за 9 

травня 1932 року йдеться: "В Немирові повстання, селяни піднялися від голоду, 

оточили центроспирт. Знищили горілку з викриками, що нам потрібен хліб, а не 

спирт".  

Зважаючи на голод, реальну допомогу голодуючим українцям пропонували не 

тільки західні держави, а й громадські організації Західної Україні, такі як 

"Просвіта", ОУН, "Союз українок" тощо. Однак цю допомогу передати не 

вдалося, тодішнє керівництво СРСР, запевняючи міжнародну громадськість, що 

ніякого голоду в Україні намає, не приймало ніякої гуманітарної допомоги.  

Голод 1932-1933 років в Україні  збігається з початком масового терору і 

репресій проти української інтелігенції, більша частина представників якої була 

протягом 30-х років репресована. Загалом, всі культурні та духовні надбання, 

створені в період "українізації" впродовж 1921-1929 років, були вщент 

зруйновані. Розпочався терор і в самій КП(б)У. В результаті партійної чистки 

початку 30-х років було виключено з рядів КП(б)У 50 тис. членів, більшість з 

яких була теж репресована.  

Голодомор в Україні спричинив глибинні наслідки. Знищення найкращих 

представників. Був зруйнований генофонд української нації, сталінська 

тоталітарна система зробила все, щоб нація перетворилася на спільноту 

безвільних і слабодухих людей, які повинні породжувати собі подібних, без 

роду, без племені, позбавлених можливості побудувати свою національну 

державу. Наслідки цих злодіянь ми відчуваємо й нині.  

Лише на Вінничині протягом 1937-1938 років комуністичний режим арештував 

понад 40 тисяч подолян, з них щонайменше 20 тисяч було розстріляно, 

переважно українські селяни. Центральний парк культури та відпочинку в м. 

Вінниці — місце масових поховань репресованих. У 1943 році німецька 

окупаційна влада, створивши міжнародну слідчу комісію, провела розкопки і 

перепоховала 9439 тіл невинно убієнних. Проте і до сьогодні в парку знаходять 

нерозкриті могили (що доведено документально) репресованих у 1937-1938 

роках, а це від 2 до 5 тисяч тіл подолян. Зусилля обласної міжвідомчої комісії з 

питань увічнення пам'яті жертв війни та політичних репресій, спрямовані на 

цивілізоване вирішення питання про Вінницький парк, не знаходять належної 

підтримки в органах місцевого самоврядування та у правоохоронних органах.  

На даний час у кримінальній справі за фактом масових поховань репресованих 

та розстріляних громадян у 1937-1938 роках у Вінницькому Центральному 

парку культури та відпочинку продовжуються слідчі дії, що вже тривають більш 

як 12 років. Необхідно створити на державному рівні комісію з провідних 

юристів, яка відповідно до ст. 12 Конвенції ООН про попередження злочину 

геноциду і покарання за нього дала б правову оцінку голодомору 1932-1933 

років та порушила в Міжнародному кримінальному суді позов про визнання 

голодомору в Україні геноцидом (як форму злочину проти людства) та про 

притягнення винних до відповідальності. Подібне визнання геноциду 
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вірменського та єврейського народів зроблено урядами Вірменії та Ізраїлю. 

Місцеві органи влади разом з громадськістю мають перепоховати жертви 

голодомору, окультурити могили невинно убієнних та увічнити їх пам'ять. 

 

ТАБАЧНИК Д.В., доповідь на спеціальному засіданні Верховної Ради України 

14 травня 2003 року щодо вшанування пам'яті жерв голодомору 1932 - 1933 

років 
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