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СІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО КІРОВОГРАДЩИНИ ЧАСІВ
«СТАЛІНСЬКОГО НЕОНЕПУ» 1934-1939 рр.
Голод 1932-33 рр., який виник внаслідок різкого зламу селянського
укладу життя, став загрозою і для самої колгоспної системи. Голодна смерть
кількох сотень тисяч українських селян була прихована керівництвом
ВКП(б), а саме поняття «голод» було замінене термінами «прорив» або ж
«продовольчі труднощі». Перші заходи щодо «ліквідації прориву» було
оголошено на січневому пленумі ЦК ВКП(б) 1933 р. Там було вказано на
необхідність припинення виїмки зерна на засадах продовольчої розкладки і
переходу до «компромісного» продподатку.
Також вважається, що був введений «твердий» план хлібоздачі, який не
міг бути змінений. Проте 15.07.1933 р. була видана Постанова РНК СРСР та
ЦК ВКП(Б) «Про остаточний план хлібоздачі радгоспами по Південних
районах СРСР», згідно якої план від 1.03.1933 збільшений у зв'язку з
сприятливими прогнозами на врожай по Україні на 13578 пудів, тобто план
по радгоспах України зріс до 40,5 млн. пудів, не рахуючи повернення
зернових позик державі під відповідальність директора [1].
На першому з'їзді колгоспників-ударників у лютому 1933 р. Сталін
проголосив мету подальшого розвитку колгоспного ладу - «зробити всіх
колгоспників заможними» за рахунок розвитку тваринництва і дозволу
«колгоспної торгівлі», подальшої механізації сільськогосподарського
виробництва шляхом зосередження тракторного та комбайнового парку у
мережі МТС, покращення дисципліни у сільськогосподарському виробництві.
Але, як і у 1921 р., одразу перейти до нових відносин не вдавалося. Для
цього спершу потрібно було відгодувати голодуючих селян, адже голодний
селянин не зміг би працювати у колгоспі належним чином. Для цього селу
була виділена продовольча допомога, що розподілялася через правління
колгоспу. Правління колгоспу, керівники партійних та комсомольських
осередків, бригадири та уповноважені отримували позику за гроші.
Колгоспники ж отримували продовольчу допомогу безкоштовно, як державну
проддопомогу, але з обов'язковим поверненням після збору врожаю, за
рахунок зароблених натуральних авансів.
Також РПК нагадував, що надання продпозики потрібно використати для
стимулювання виробничої активності колгоспників: «Попереджуємо Вас, що
продссуду треба використати з утворенням виробничого підйому в
готуванні весняного сіву, та саме піднесення в готуванні коня, утворення
міцних виробничих бригад, проструювання та перечистка зерна, схорона

зерна, ремонт інвентаря, боротьба з бур’янами, забезпечення яровізації та
надраннього сіву тощо. »[2]
Не забувало партійне керівництво' і про боротьбу за виробничу
дисципліну, якій надавалося політичне значення як прояву класової боротьби
на селі: «...піднести лють передових колгоспників на рішучу боротьбу з
ледарями, крадіями, растаскувачами, вичавлення цих крадіїв та повернення
розбазаренного хлібу на повернення його до посівфонду колгоспів.»[3]
Наступного місяця райком розіслав по колгоспах та МТС
розпорядження, зміст якого був ще більш погрозливий: «РПК попереджує,
що в майбутньому за кожний факт опухання на грунті голоду, а також за
кожну голодну смерть — будешь нести партійно-державну відповідальність
секретар парт-осередку. Секретарям парт-осередків слід зрозуміти, що
голодування навіть не колгоспника, а тим більше колгоспника в умовах
оказаної величезної допомоги нам з боку держави та обласних організацій
приступни і не можуть залишатися безнаказанніми.....»[4]
Крім того, відмова від терору голодом не означала, що партійне
керівництво послаблює контроль за виробництвом сільськогосподарської
продукції. Швидше навпаки, користуючись страхом селян перед голодом,
воно отримало слушну нагоду посилити втручання у виробничий процес,
оплату праці та розподіл робочої сили. [5]
Не забувало партійне керівництво і про класового ворога. У багатьох
випадках у господарських прорахунках звинувачувалися «петлюрівські»,
«українські», «куркульські», «опортуністичні» елементи, а також комуністи,
які «розклалися», «переродилися», «втратили пильність», недостатньо
працювали з колгоспниками. Гак у виступах на районній партконференції
Знам'янського району у січні 1934 р. пролунало наступне: «...на терені
Дмитрівської МТС була викрита ціла низка організованих нелегальних
шкідницьких груп ...Питання тягла: 38% складе тракторний парк, в 33 р. по
відношенню до тяглової сили у нас 90% обортірованих кобил, класовий ворог
провадить свою роботу в питання тяглової сили...»\Д\
Звіт районної партконференції Знам’янського району, що відбулася на
початку 1934 р., добре відображає перехідний стан 1933 р. Так, у звіті
зазначено, що у 1933 р., колгоспи району отримали певну допомогу від
держави насінням 26183 ц, продовольством 8372 ц, фуражем 6600 ц. МТС
району влітку та восени отримали 67 тракторів ХТЗ, комбайни та інша
сільськогосподарську техніку.
Звіт відбиває також певне покращення становища колгоспів. Так, у 19321933 рр. багато колгоспів залишилося без посівного матеріалу, фуражу, навіть
хлібу, не виконали зобов'язань. Порівняно з цим наприкінці зими 19331934 рр. 20 колгоспів отримали до 1 кг зерна на трудодень, 14 колгоспів від 1
до 2 кг на трудодень, 58 колгоспів 2-5 кг, 23 - від 5 кг і більше.[7] Таким
чином можна зробити висновок про покращення становища колгоспників. В
той же час видно, що остаточно «продовольчі труднощі» подолати не
вдалося.

Цікаво також відслідкувати динаміку змін господарської площі у районі.
Так, у голодному 1932 р. під зернові культури у районі було відведено
65178 га угідь, у 1933 р. вже 84258, але у 1934 р. лише 74801 га. Це могло
свідчити про те, що подолання наслідків голодування у районі було здійснено
шляхом розширення посівної площі, але розвиток мав відбуватися через
інтенсифікацію виробництва та вдосконалення агротехніки. Напевне про це
саме свідчило збільшення парового клину, який посилено пропагувався як
частина «правильної» сівозміни. У 1932 р. він сягав 4500 гектарів, у
1933 р. - 10622 га, а у 1934 р. — 16318 га. Відповідно під технічні культури у
1932 р. відвели 13496 га, 1933 р.- 10314 га, 1934 р. - 7500 га.[8]
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сільськогосподарського виробництва на той момент були оголошені
надранній засів на площі 7000 га, весняна оранка на площі 5500 га. Посівним
матеріалом колгоспи були забезпечені. Відставали колгоспи Макарихи,
Сентова, Федваря, Оситняжки. Конференція констатувала необхідність
допомоги, але одночасно попереджала, що сподіватися лише на допомогу не
варто. Цим колгоспам рекомендувалося мобілізувати внутрішні резерви та
заробляти зерно на трудодні в інших колгоспах, де була не завершена
молотьба. Партійна організація повинна була вирішувати суто господарські
завдання: готувати посівний матеріал, очищати його, перевіряти якість,
охороняти від псування та розкрадання.[9]
Тяжкими були наслідки 1932 р. для колгоспного тваринництва. У
колгоспах району на 1.01.1933 р. налічувалося 6168 робочих коней, кількість
молодняка сягала 1616 голів. На 20.12.1933 р. кількість робочих коней
скоротилася до 6099, молодняка - до 345 голів. Внаслідок хвороб шлунку та
легенів, мінінгіту, нестачі фуражу та поганого догляду загинуло 880 коней.
Лише окремі колгоспи зберегли робочу худобу і збільшили її поголів'я.
Прикладом була артіль ім. Сталіна Нерубаївської сільради, яка збільшила
кількість коней на 45 за рахунок молодняка.
Альтернативою коням вважалися воли. Проте у 1933 р. завдання по
вирощуванню волів не було виконане. Замість 1653 бичків на вирощування
було поставлене лише 652. Партконференція ухвалила: до лютого 1934 р.
виконати завдання шляхом закупівлі і контрактації у колгоспників
1000 бичків по району, до 1935 р. планувалося у 1,5 разів збільшити кількість
тягла.
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охарактеризований наступним чином: «Несмотря на мрачную общую
картину состояния развития крупного рогатого скота все же перспективы
вырисовываются довольно благоприятные...». Причиною зменшення
поголів'я великої рогатої худоби навіть порівняно з 1932 р. вважалися дії
«куркульського елементу», який зміг переконати частину «несвідомих»
колгоспників здійснювати забій худоби. Загалом великої рогатої худоби на
1.01.1932 р. налічувалося 13428 голів, на 15.12.1932 р. - 12188 голів, на
1.01.1933 р. - 12972, 15.12.1933 р. - 12118. Падіж серед телят сягав 40%. Стан
колгоспних ферм вважався не однаковим. [10]

Важким був стан забезпеченості колгоспників худобою. Так частина
сільрад була забезпечена коровами в індивідуальному користуванні на 1120%, більшість - на 60% і більше. Лише 3 сільради мали забезпеченість на
рівні 80% і більше. Відповідно до партійних настанов щодо забезпечення
колгоспників коровами районні парторганізації повинні були організувати
продажу телиць безкорівним. Планувалося продати 46 телиць з товарних
ферм, 65 голів - з колгоспної череди і ще 1070 телиць викупити у
колгоспників та одноосібників. На початок 1934 р. із запланованих
1180 телиць було продано 614, законтрактовано, але ще не продано 317, з
МТФ - 85, з череди - 25, разом - 1041.[11]
Великі сподівання покладало партійне керівництво на механізацію
сільського господарства та МТС як головний чинник збільшення
ефективності виробництва сільгосппродукції. Колгоспи обслуговувалися
трьома МТС, які разом мали 196 тракторів, порівняно з 74 у 1933 р.,
25 комбайнів, 21 виндроуерів, 131 механічну молотарку, 21 автомашину.
Проте стан машинного парку у районі також був ганебний. Так із
196 тракторів у 1933 р. капітального ремонту потребували 120 тракторів,
середнього ремонту7 37 тракторів, поточного ремонту - 27. Станом на
1.01.1934 р. було відремонтовано капітальним ремонтом лише 25 тракторів,
середнім ремонтом 24, поточним 12, що складало 30% плану. [12]
Значно покращилося у 1933 р. виконання державних зобов’язань у
постачанні сільськогосподарської продукції. Так у 1932 р. було заготовлено
22560 т продукції, у тому числі самої пшениці 13084 т. При цьому, як вже
зазначалося, зобов’язання виконані не були, багато колгоспників взагалі не
отримали нічого за трудодні, село голодувало, спостерігалися численні
випадки голодної смерті.
У 1933 р. держава отримала від колгоспів району 25677 т
сільгосппродукції, враховуючи натуроплату, у тому числі пшениці
17954 т.[13] Цукрового буряку 1932 р. було заготовлено 59590 ц з площі
6500 га, у 1933 р. - вже 175550 ц з площі 3500 га. Постачання м'яса склало
75% від запланованого: план складав 6400 т, реально було здано 4560 ц.
Молокоподаток був виконаний на 100%. Заготівля соняшника склала на
5.01.1934 г. 55%. При цьому більшість селян недоїдали і перебували у
злиднях, але кількість голодних смертей значно скоротилася.[14]
26 січня -10 лютого 1934 р. у Москві відбувся XVII з'їзд ВКП(б), який
підвів перші підсумки «постголодоморного» колгоспного будівництва.
Оцінюючи період, Постишев окреслив більшовицьке бачення причин
«прориву» у сільському господарстві і шляхів його подолання. Серед причин
він вказував недостатні зусилля КП(б)У у мобілізації класової пильності та
революційної активності мас, а також те, що партія не врахувала головних
особливостей класової боротьби на Україні. Іншою причиною «прориву»
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господарством України, відірваність КП(б)У від нагальних проблем
колгоспного будівництва та «надмірні репресії». У перекладі на звичайну
мову це означало чергову партійну чистку, подальшу тоталітаризацію

відносин у партії, та більш щільний контроль комуністів за виробничим
процесом. [15] Г. Петровський метаю партійного будівництва на селі оголосив
досягнення рівня виробництва в УРСР 1,5 млрд, пудів хлібу на рік. [16]
Рішення партз'їзду почали втілюватися у життя. Перш за все були
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сільськогосподарської продукції державі, а також різні види «державних
вІдробітків». Наприклад, у фондах Кіровського міського комітету КП(б)У
зберігається постанова від ЗО липня 1934 р. РНК УРСР та ЦК КП(б)У про
організацію збирання, молотьби та хлібоздачі одноосібними господарствами.
Відповідно до постанови голови сільрад та секретарі партосередків не
пізніше 20 липня повинні були опрацювати й затвердити на президіумах та
пленумах сільрад заходи по проведенню збирання, молотьби та хлібоздачі
кожним одноосібним господарством. Зокрема не пізніше 1 жовтня кожне
одноосібне господарство повинно було здійснити обов'язкову поставку хліба
державі кожним одноосібником відповідно до закону. При цьому одноосібні
господарства об'єднувалися у 10-20-хатки, сільради виділяли членів сільради
та активістів для керування та нагляду за збиранням, молотьбою та
хлібоздачею, а також надання допомоги одноосібникам. Кожні три дні
уповноважені звітували про роботу кожного одноосібника. Також вони
повинні були організувати добровільним порядком супряги груп
одноосібників для проведення збирання, обмолоту та вивезення хлібу. У
кожній супрязі виділявся старший з числа перевірених активних
одноосібників. РНК і ЦК пропонували забезпечити допомогу одноосібникам
у ремонті, притягаючи винних за зрив цієї роботи до відповідальності.
Фактично одноосібники об'єднувалися у товариство по спільній обробці землі
(ТСОЗ), хоча і без його оформлення. Вони мали об’єднати тягло, мали право
взяти в оренду колгоспні молотарки. Як таке поняття одноосібного
господарства залишалося суто формальним.
На облвиконкоми та обкоми полягало завдання роз'яснити
одноосібникам, що зобов'язання по хлібопоставках підлягають безумовному і
точному виконанню. За порушення встановлених строків з них дотерміново
стягували весь річний план хлібозаготівель, винних у зриві притягували до
судової відповідальності. З іншого боку Законом про обов'язкову поставку
хлібу державі заборонено було давати одноосібникам зустрічні плани, осіб
винних за подання таких планів мали притягувати до відповідальності. На
органи влади також покладався обов'язок вести найрішучішу боротьбу з
випадками зрізування колосків на ланах одноосібниками, крадіжками та
злодійствами з боку «всяких паразитичних елементів» під острахом
покарання відповідно до спеціальних вказівок прокурора республіки.[17]
Іншим документом, який добре висвітлює плани радянського
керівництва на розвиток сільського господарства, є постанова РНК УРСР та
ЦК КП(б)У «Про план поголів'я худоби на 1 січня 1935 р.». Республіканське
керівництво знову нагадує про падіння поголів'я худоби у 1932 р. і твердить
що радянські та партійні органи повинні мобілізувати селян, забезпечити
ветеринарне та зоотехнічне обслуговування, організувати працю у фермах,

вирощувати та укріплювати кадри у колгоспах, тобто прискіпливо і постійно
контролювати весь процес розвитку тваринництва. [18]
Згідно з документом в Одеській області планувалося довести поголів'я
великої рогатої худоби по колгоспно-селянському сектору до 425 тис. голів, у
тому числі по колгоспних фермах - до 103 тис. голів, корів до 210 тис., у тому
числі по фермах 45,5 тис. Також потрібно було забезпечити вирощування
телят 167,5 тис., у тому числі по фермах 37 тис. Цікаво, що, незважаючи на
декларовану ставку на розвиток молочно- та м'ясотоварних ферм, % поголів'я
худоби все одно повинно було вирощуватися у колгоспній череді,
індивідуальних господарствах колгоспників та одноосібників.
Приблизно таку ж саму картину ми бачимо у свинарництві. Так, із
323,1 тис. свиней на свиноферми припадало 118,5 тис. Із 76 тис. свиноматок,
по свинофермах планувалося виростити 32,5 тис. Винятком було хіба що
вівчарство, яке вважалося «галуззю на перспективу». Так, із загального
поголів'я овець у 180 тис. на ферми припадало більше половини -115 тис. [19]
Оплата праці тваринників також базувалася на системі відробіткових
трудоднів і була сформована на принципах «батога і пряника». Наприклад,
дояркам-коровницям завфермою нараховував трудодні наприкінці місяця.
Крім обов'язкових трудоднів за кількістю надоєного молока їм нараховували
додаткові 0,65-1,1 трудоднів на кожні 100 літрів надоєного молока. Там де
ферми не було, трудодні за надої нараховувалися кожні 5 днів завфермою або
бригадиром. Крім цього за кожне народжене і збережене теля керівниці
отримували по 3 додаткові трудодні.
Проте одночасно постанова встановлювала і штрафні санкції.
Правлінням колгоспів було рекомендовано встановлювати тверду ставку 2030 трудоднів на місяць. У залежності від якості роботи завфермою чи
бригадир або преміював робітника додатковими трудоднями, або штрафував
його, відраховуючи у нього зароблені трудодні. [20]
Таким чином, ми бачимо спробу дати колгоспникам матеріальні стимули
до праці. Проте ці стимули виходили з необхідності призвичаєння селян до
праці у колгоспі так само, як у 1930-1932 рр. штрафні конфіскації
продовольства повинні були примусити селян вступити до колгоспу і
змиритися із втратою статусу вільного виробника.
Таку саму мету переслідували і заходи з ліквідації безкорівності.
Протягом 1934 р. партійні та радянські органи повинні були організувати
державну допомогу безкорівним та безхудобним колгоспникам у придбанні
ними на пільгових умовах 505 тис. телиць, 1145 тис. поросят та 125 тис.
ягнят. При цьому передбачалися пільги тим, хто вирощує для продажу
безкорівним телиць - 25% на здавання молока, 20% здачі м'яса. Також
рекомендувалося аби безкорівні платили по 2-4 пуди зерном за домовленістю
тим, хто вирощує для них худобу. [21]
Ще яскравіше висвітлює кінцеву мету комуністичного керівництва
постанова про проведення сільгоспподатку 1934 р. Згідно постанові для
комун та с/г артілей Одеської області податок на вироблені зернові, кормові
коренеплоди та сіяні трави складав — 2,60 крб на 1 га посівів, на картоплю

— 2.60 крб/га, соняшник — 1.80, тютюн — 6.50, городи 14, баштани — 11,
сіножаті та засіви на силос — 1.50, сади та ягідники — 28, виноградники —
24 крб.
Для ТСОЗів, що вважалися нижчим ступенем усуспільнення у
сільскогосподарському виробництві, зернові, кормові корнеплоди та сіяні
трави оцінювалися дорожче - 3.70 крб/га, картопля — 3.70, соняшник — 2.60,
тютюн — 9.30, городи — 20, баштани — 16, сіножаті та засіви на силос —
2.10, садки та ягідники — 40, виноградники — 34 крб. Для одноосібників
вводилася постійна ставка податку 26 крб незалежно від роду діяльності
господарства. [22]
Основні пільги у продовольчому податку у вигляді 15% знижки
передбачалися для колгоспів на вирощування худоби, птиці, бджіл, кролів,
також на кормові засіви товарних ферм, сіножаті на розкорчованих землях
(2 роки), насінники всіх трав, коренеплодів, городніх культур, цілинні землі,
агротехнічні заходи. Взагалі звільнялися від податку засіви цукрових
буряків, льону-долгунця, коноплі, бавовни та деяких інших культур.
Повністю
звільнялися
від
податків
прибутки
від
продажу
сільськогосподарської продукції, грибів та дикорослинних плодів. Серед
одноосібників
пільгами
користувалися
маломіцні
господарства,
законтрактовані на підземну роботу у вугільній промисловості, особисті
господарства транспортників, радгосгіників, що сіють технічні культури,
працюють на приріст поголів'я худоби, займаються бджолярством,
шовківництвом, а також деякі інші окремі категорії громадян. [23]
При цьому передбачалися додаткові пільги для комун, артілей,
організованих колишніми червоноармійцями та червоними командирами.
Також звільнялися від податку земельні площі під шовківничими
насадженнями та прибутки від шовківництва, посіви рижу, прибутки як
колгоспів, так і одноосібних господарств, від копання та вивозу цукрового
буряку, перевозу збіжжя та фуражу від глибинних пунктів до залізниць та
водних шляхів, а також деякі інші види робіт. Терміни сплати податку були
встановлені наступні: 20% до 20 серпня, 50% - до 20 вересня, 100% - до
15 листопада.
Одночасно партійне керівництво продовжувало «наступ на куркуля». У
якості економічного заходу було обрано індивідуальне, найчастіше
підвищене, оподаткування окремих господарств. Для «куркульських»
господарств термін сплати 100% податку були встановлені на 1.081934. Про
ведення сільгоспподатку відбувалося через ради та райвиконкоми, що
відповідали за правильність застосування постанови. Ради також розглядали
встановлення пільг та накладання штрафів. [24]
Слід відзначити, що діяльність керівництва районів майбутньої
Кіровоградської області (на той період більшість їх входили до складу
Одеської та Миколаївської областей) в галузі колгоспно-радгоспного
будівництва можна вважати успішною. У 1939 р. в новоутвореній області
було зосереджено 1760 колгоспів, 36 радгоспів, на кожен з яких у середньому
припадало 870 га виробничої площі. їх обслуговували 64 МТС, 5300 тракторів

та понад 2000 комбайнів. Із більш ніж 4000 автомашин 70% були зайняті у
сільському господарстві. Вже у 1940 р. колгоспники отримали у середньому по
З кг зерна та 2 крб. грішми на трудодень. На території Кіровоградщини було
зосереджено 3,8% поголів’я великої рогатої худоби УРСР та 4,8% поголів'я
свиней. Середня урожайність зернових зросла на 20-25% порівняно з
серединою 1930-х. Проте всі ці досягнення стосувалися насамперед становища
колгоспів, а не колгоспників, а кінцева мета - виробити 7 млрд. пудів зерна на
рік, - все ще залишалася недосяжною.[25]
Навіть короткий огляд документів ДАКО, які стосуються сільського
господарства майбутньої Кіровоградської області, свідчить про те, що
головною метою діяльності радянського та партійного керівництва було
насадження колгоспно-радгоспної системи господарювання. Якщо НЕП
1920-х рр. був заснований на пошуках компромісу між державою та вільним
виробником сільськогосподарської продукції шляхом тимчасової відмови від
принципів колективного, «соціалістичного», землеробства, то період 30-х
означав
подальше
усуспільнення
процесу
сільськогосподарського
виробництва, ліквідацію індивідуального виробника як класу, що було
прямим продовженням політики суцільної колективізації, розпочатої
наприкінці 1920-х рр.
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