
Виставка “Гриф “таємно” знятий”, що експонується в музеї “Підпільно-партизанський 
рух на Миколаївщині в роки Великої Вітчизняної війни. 1941-1944 рр.”, є результатом 
копіткої дослідницької роботи наукових співробітників музею і обласного державного 
архіву. Вона є однією із серії виставок, створених у співпраці з редакційно-видавничою 
групою обласної книги серії видання “Реабілітовані історією”, і покликана на основі 
детального аналізу ряду  кримінальних справ розкрити особливості і механізм сталінських 
репресій на Миколаївщині в 30-50-ті роки. 

Переважна більшість представлених на виставці документів донедавна зберігалась у 
фондах архіву СБУ, була недосяжною для дослідників та широкого загалу і експонується 
вперше. Матеріали виставки широко висвітлюють трагічну долю селян Миколаївщини, 
репресованих під час примусової колективізації та масового виселення селянства за межі 
України. 

На рубежі 20-30-х років ХХ ст. заведений більшовиками механізм репресій спрямував 
свою нищівну силу на українське селянство. Особливої жорстокості репресії набули в період 
так званої “суцільної колективізації”, покликаної докорінно змінити соціальну психологію 
селянства. 

Гасло суцільної колективізації офіційно було проголошено на листопадовому (1929 р.) 
пленумі ЦК ВКП(б). У Постанові пленуму визначалося, що Україна має розвинуту 
матеріально-технічну базу для перетворення у сільському господарстві [1]. Після пленуму в 
Україні розпочинається всеосяжна колективізація, яка вилилась у жорстоку боротьбу з 
найбільш заможним прошарком села, в “ліквідацію куркульства як класу”. 

Масові репресії торкнулися кожного села. В краї було розкуркулено понад 11500 
заможних господарств. До кожної сільради доводились плани на розкуркулення, 
надсилались спеціально розроблені форми звітів по конфіскації землі, будівель і навіть 
ужиткових речей. Майно куркулів підлягало продажу з торгів, сім’ї  виселялися з будинків, 
самих куркулів висилали далеко за межі рідного села [2]. Причин для цього було багато: 
невиконання плану  хлібозаготівель, несплата завищених податків, а найчастіше – через 
внесення цих господарств до списків розкуркулюваних. 

Так, в 1929 р. до Сибіру виселили родину Григорія Майданюка, мешканця с. Тридуби 
Кривоозерського району. Важку долю  батьків розділили і трійко дітей – 3, 6 і 9 років. Згідно 
з діючими правилами діти засуджених вилучалися і направлялися до спеціальних притулків 
для дітей ворогів народу [3]. 

Показовою є постанова Первомайського РВ ДПУ, прийнята в липні 1929 р. по справі 
братів Чернегів. У ній зазначено, що слідством не зібрано доказів, достатніх для 
обвинувачення, і одночасно піднімається питання про висилку обвинувачених як “соціально 
небезпечних елементів” [4]. 

Невдовзі на самому високому рівні було заявлено, що в країні  здійснено цілковиту 
ліквідацію куркульства як класу. 

Саме ця руйнація народного господарства, нищення годувальників закладали передумови 
голодомору 1933 р. 

Навіть у самий розпал голоду селян продовжували примушувати до хлібоздачі. 
24 грудня 1932 р. за антирадянську агітацію,  направлену на зрив плану хлібозаготівлі, 

був заарештований 49-річний колгоспник с. Концеби Кривоозерського району Гнат Чернега. 
Селянин-середняк, який мав 6 га землі, плуг, борону і корову, в 1930 р. вступив до 

колгоспу “Вільний степ”. Працював конюхом, справно сплачував безліч внесків і податків, 
здавав хліб. Про це свідчать численні квитанції та розписки, підшиті до карної справи Г.К. 
Чернеги. Доводилось платити як “особі, позбавленій виборчих прав”, “як особі, яка не має 
права бути сільвиконавцем”, робити внески на справу ліквідації неписьменності, сплачувати 
обов’язкове окладне страхування та культзбори. У справі зберігається красномовний 
документ: заява Г. Чернеги, датована 1931 р., з проханням до дирекції МТС видати 25 
карбованців на придбання одягу, бо, як пишеться у заяві  – “нема рубашки і штанів” [5]. 



На допит Гната Карповича викликали один раз – 16 січня 1933 р. Слідчий записав його 
біографію, окремо виділивши той факт, що в бесіді з односельцем Г.К. Чернега поскаржився, 
що в нього нема чого їсти, а вдома п’ятеро дітей. 

У звинувачувальному висновку цей факт вже трактується як “систематическая агитация, 
направленная на срыв хлебозаготовки”. Вирок – 3 роки виправно-трудових таборів. Як склалася 
подальша доля Гната Чернеги – невідомо. Реабілітований він в 1990 р. 

Більшість подібних справ були груповими. Каральні органи нещадно розправлялися з 
кожним, хто чинив хоч якийсь опір, хто на власні очі  бачив масштаби голоду і відчайдушно 
намагався захистити рідних і односельчан. В грудні 1932 р. Миколаївський міський відділ 
ДПУ відкрив справу за № 875. Голова колгоспу  ім. 12-річчя Жовтня О.Й. Климентьєв і 8 
членів правління були звинувачені у злісному саботажі виконання плану хлібозаготівель. Із 
матеріалів справи видно, що Олександр Йосипович Климентьєв намагався пояснити причини 
нездачі зерна, конкретними цифрами показував нереальність доведеного плану. В результаті 
страшної посухи замість запланованих районною комісією 9 центнерів з гектара вдалося 
зібрати лише по 4 центнери – менше половини [6]. 

Ще в листопаді 1932 р. О.Й. Климентьєв категорично заявив, що відмовляється виконувати 
нереальний план, не може забрати у колгоспників останнє. Саме за це  недопустиме вільнодумство 
він був виключений з партії, а невдовзі заарештований і засуджений до 5 років виправно-трудових 
таборів. У постанові від 2 січня 1933 р. чітко вказано основне звинувачення: “вместо того, чтобы 
раздать колхозникам в счет аванса 15% обмолоченного хлеба – раздал 21%, скрыл от государства 
– 230 центнеров хлеба”. Як видно з документів справи, ще й на початку грудня 1932 р. з колгоспу 
продовжували вивозити зерно, хоч в кожній хаті с. Богоявленського вже пухли і вмирали з голоду. 
Навіть за офіційними даними місцевих партійних органів Жовтневий район входив до складу 
голодуючих. 

Ревне викорінення “Злісних ворогів народу” не задовольнило центральні органи влади. В 
січні 1933 р. Наркомюст надіслав на місця працівникам юстиції України лист-попередження 
про недопустимо м’які формулювання судових вироків. У ньому зазначено, що вироки 
пишуться політично малограмотно, в них йдеться про неправильну роздачу хліба 
колгоспникам, а це викликає лише співчуття до засуджених. Вирок повинен викликати 
осудження і обурення широких мас проти дезорганізаторів колгоспів, тому треба 
формулювати цей злочин не як переавансування зерна, а як розкрадання колгоспного майна. 

Судово-слідчі органи негайно відреагували на лист ще більш жорстокими заходами проти 
так званих дезорганізаторів соціалістичного будівництва, з новим запалом продовжувалась 
війна проти власного народу. І як наслідок – аналіз даних  демографічної статистики 30-х 
років свідчить про те, що прямі втрати населення України від голоду в 1932-1933 рр. 
становлять близько 3,5 мільйонів чоловік. 

Повні демографічні втрати, включаючи зниження народжуваності під впливом голоду, 
сягають 5 мільйонів чоловік. 
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