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УДК [908 : 94 “1932/1933”] (477.73) 
Садовничий В’ячеслав, економічний ліцей № 1, м.Миколаїв 
 
Голодомор 1932-1933 рр. в Україні та на Миколаївщині. 
Державна допомога постраждалим 
 
"Хто не знає свого минулого, той не вартий майбутнього, хто не відає 

про славу своїх предків, той сам не вартий пошани". Ці глибокі і мудрі слова 
належать незабутньому українському поетові Максимові Рильському. Так, 
справді обов’язок кожної людини – знати історію своєї Батьківщини. Історія 
завжди навчала людство не робити однакових помилок в майбутньому знову 
і знову. Тему голодомору 1932-1933 рр. в Україні та на Миколаївщині 
досліджували з різних боків. І кожного разу розглядали з якогось свого боку. 
На цей голодомор не могли не звертати увагу і органи державної влади на 
місцях. Вони не могли бути сторонніми споглядачами. Хоч їм і ставили 
великі задачі зверху, але вони були якнайближче до мас, до народу. 

Цей голод – один з найстрашніших злочинів сталінщини щодо 
українського народу. Злочин, який не може бути виправданий чи прощений, 
хоча гинули не тільки українці, а також росіяни, євреї, молдовани, болгари та 
інші. Протягом більш ніж 50 років (до 1987 р.) засоби масової інформації 
замовчували правду, а будь-яка згадка про неї кваліфікувалась як 
антирадянська пропаганда і за статтями 58, 62 (12-15 років ув’язнення) і 187 
(9 років ув’язнення) Карного кодексу СРСР каралась таборами ГУЛАГу. 
Історики стверджують, що цей голод за своїми масштабами та наслідками не 
має аналогів у світовій історії. Проаналізувавши велику кількість інформації, 
можна прийти до висновку щодо причин голоду. Їх можна зобразити у 
вигляді специфічної схеми, яка має вигляд великої літери Й. Літера Й – це 
перша літера імені Сталіна – Йосип – головного творця голоду 1932-1933 рр. 
Основні з них: колективізація 1929-1932 рр., надмірний хлібний експорт, 
розкуркулення селянства, діяльність молотовської хлібозаготівельної комісії, 
"чорні дошки", загороджувальні кордони, конфіскації продовольчих запасів у 
селян, погано організоване постачання міст хлібом, нерівномірний розподіл 
хліба по списках серед міських жителів та інші. Зараз вже немає сумніву, що 
цей голод був штучним. 

Основним джерелом інформації був Державний архів Миколаївської 
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області (ДАМО), який з 30 вересня 1991 р. приєднав до себе (за рішенням № 
240 Миколаївського ОВК) колишній партархів Миколаївського обласного 
комітету КПУ. Ці архівні матеріали пролежали декілька десятиліть без 
потреби на архівних полицях. Вони дозволили мені по-новому осмислити цю 
проблему. Проведення колективізації та розкуркулення з порушенням прав 
людини, діяльність бригад по викачуванню зерна, Закон про 5 колосків 
розкривають всю жахливість подій 1932-1933 рр. 

Але чи була державна допомога постраждалим від голоду 1932-1933 рр. 
на Миколаївщині? Так! Приблизно 30 % документів свідчать про державну 
допомогу постраждалим від голоду на Миколаївщині, 6 % – постанови 
міських та сільрад з негативними відгуками про неорганізацію харчової 
допомоги колгоспами власними ресурсами, 11 % – наказові документи про 
організацію харчової допомоги, 31 % – листи-прохання про допомогу та 20 % 
– документи про організацію вільного продажу по місту Миколаєву та 2% – 
інші документи. Прикладом може слугувати телеграма від 29 травня 1932 
року секретаря ЦК ВКП(б) Й.В.Сталіна секретарю ЦК КП(б)У С.В.Косіору 
та голові РНК УСРР В.Я.Чубарю про надання насіннєвої допомоги Одеській 
області. За нею Миколаїв отримував 100 тис. пудів кукурудзи. Наказувалось 
застосувати деякі заходи для відправки із Ростова кукурудзи і використати її 
за призначенням. В багатьох документах фігурує назва Одеської області, 
тому що до 1937 р. Миколаївщина входила до складу Одеської області. Влада 
намагалась забезпечити хлібом перш за все представників важливих 
професій: робітників та лікарів. 20 листопада 1932 року Президія міськради 
затвердила постанову, за якою 120 лікарів та санітарів епідемічних 
лікувальних установ м.Миколаєва щоденно мають отримувати 600 грамів 
хліба. На фоні робітничих 300-400 грамів хліба це порівняно добре. В усіх 
селах Миколаївщини лунали заклики: "Допоможіть, голодуємо!". Такою, 
наприклад, була телеграма від 7 березня 1933 року до редакції газети "Шлях 
Індустріалізації" члена комуни ім. Леніна: 

"ГОЛОДУЄМ!!!!!!!! 
Повідомляю всі Миколаївські організації, що члени 

комуни Тернівської сільради дуже голодують, вже 4 
дні як не бачать навіть крихти хліба. Просимо всі 
Миколаївські організації звернути увагу та дати 
негайно допомогу". 

Розділ 1. Політична діяльність української молоді в культурно-історичному аспекті 
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Ця телеграма залишилась без відповіді, як і більшість таких листів. Про 
неї забули і віддали до архіву з таким написом: "Цілком таємно". Просив 
допомогу в подоланні наслідків голоду і колгосп ім. Сталіна с.Пересадівка від 
18 вересня 1933 року в записці з протоколу № 44 засідання бюро партячейки 
про подолання важких продовольчих труднощів. Констатували продовольчі 
ресурси колгоспу як важкі і просили про допомогу. Говорить про організацію 
харчової допомоги і постанова сільради Нового Бугу. Вказувалось: "1. 
Організувати у колгоспах випікання хліба і щоденну видачу його 
колгоспникам. 2. Організувати молоко для дитячих садків і школярів 
молодшого віку. 3. Якщо є діти, особливо хворі, організувати для них 
спецхарчі, в тяжких випадках привозити їх у лікарню". 

19 листопада 1932 р. з’явилась Постанова Президії міськради "Про 
використання економії по хлібозаводу" (м.Миколаїв). "Вважаючи на те, що 
взяті поверхово 30 т борошна для поліпшення робітничого постачання міста 
під час святкування 1-го Травня ще не повернуто та вважати на те, що 
виробнича економія, яка мається на хлібозаводі за станом на 1 жовтня в 
кількості 25 т, утворилась внаслідок заощаджень по пріпьоку усіх робочих – 
запропонувати Дирекції хлібозаводу заборгованість покрити економією в 25 
т". 

28 лютого 1933 р. з’явилась доповідна записка Одеського обкому партії 
секретарям ЦК КП(б)У С.В.Косіору та П.П.Постишеву про тяжкий 
продовольчий стан в області та необхідність надання допомоги населенню. 
Після рішучого відсіву мертвих душ досягнуті деякі результати по 
м.Миколаєву. З вересня 1932 р. населення м.Миколаєва зменшилось на 26 
тис. чол. Одночасно було знято з харчового постачання міста Вознесенськ та 
Первомайськ. Багато було зроблено і в нашому місті – м.Миколаєві. Так, з 26 
січня по 5 лютого 1933 р. затверджений план постачання підприємств 
Миколаєва хлібом. Особливу увагу заслуговує відкриття 15 червня 1933 р. в 
Миколаєві 35-40 точок по реалізації комерційного хліба по 65 т щоденно. 
Вже 20 червня 1933 р. ця цифра була збільшена до 70 т щодня. 

Отже, розглянуті документи вказують на те, що незважаючи на 
злочинний курс вищого партійного керівництва щодо українського народу, 
великий хлібний експорт та ряд об’єктивних причин, які гальмували 
проведення допомоги постраждалим від голоду, вона існувала у невеликих 
розмірах, які не могли б запобігти голоду, але призвели до його швидкого 
"згасання" навесні 1933 р., причому на харчову допомогу використовували 
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тільки ті продукти, які не могли бути відправлені на експорт (телеграма ЦК 
КП(б)У Маріупольського міськкому партії про надання допомоги районам, 
які перебувають у найбільш тяжкому становищі) або були насіннєвою 
допомогою виснаженому селу 1933 р., яке повинно було готуватись до 
весняної сівби. 

Деяка частина колгоспів боролась з продовольчими труднощами так, що 
просто відмовлялась здавати зерно державі. Прикладом може слугувати 
артіль "Третій вирішальний" с.Карпівка. 

Отже, проаналізувавши величезну кількість інформації, можна сказати, 
що штучний голод може виникнути тільки в країні з тоталітарним режимом, 
а не в країні з ринковою економікою. Тому Україна повинна продовжувати 
розбудову демократичної держави, розширювати права місцевої влади, 
розвивати фермерське господарство (надання фермерам податкових пільг та 
кредитів під заставу землі), прийняти Верховною Радою України економічно 
обгрунтованого Закону "Про землю". Особливо потрібно наголосити на 
подальшій розробці цієї проблеми. 
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