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Аннотация. Представленная читателю статья является исследованием, написанным в рамках работы
Малой академии наук Украины. Она охватывает период истории Змиевщины 1928–1941 гг. Статья
вводит в научный оборот значительный архивный материал, изъятый из фондов Государственного
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Актуальність.
Важливим
і
переломним періодом в історії нашої
малої батьківщини є таке явище, як
радянська модернізація, що включала в
себе цілий ряд заходів: індустріалізацію,
коренізацію, колективізацію. З огляду на
те, що Зміївський районний архів і архів
районної газети «Правда Зміївщини» були
втрачені в ході боїв за визволення Змієва
в 1943 р., зазначений період не отримав
ще належного висвітлення в науковій
літературі, а тому ця робота є особливо
актуальною. Тим більше, що праць
наукового
рівня
у
краєзнавстві
Зміївського району обмаль.
Історіографія.
У
краєзнавчій
літературі тема цієї роботи порушувалася
неодноразово. Зокрема, в історикокраєзнавчому нарисі «Зміїв» [34, с. 48-55]
автори
значну
частину
роботи
присвятили
колективізації,
що
проводилася в районі. У фундаментальній
для свого часу праці «История городов и
сёл
Украинской
ССР.
Харьковская
область» [39, с. 358] ця тема також

зазнала значного висвітлення. Проте слід
враховувати, що ці роботи створювалися
за часів тоталітарної влади КПРС, а тому
мають
політично
заангажований
характер. Так, наприклад, про голод 1932–
1933 рр. не сказано жодного слова.
Ті ж роботи, що були написані у роки
незалежності
України,
навпаки,
приділяють значну увагу саме голод
1932–1933 рр. і зовсім не висвітлюють
позитивних сторін періоду 1926–1941 рр.
[44, с. 45-52; 35, с. 70-92]. Невеликий за
обсягом матеріал (виключаючи тему
голоду
1932–1933 рр.)
про
часи
радянської модернізації знаходиться у
книзі
М. І. Саяного
«Зміївщина
–
Слобожанщини перлина» [43, с. 124-125].
Проте, загальна кількість фактичного
матеріалу, що міститься в архівах,
дозволяє
значно
ширше
розкрити
питання даної теми, показати й оцінити
досягнення цього часу.
Об’єктом
нашої
дослідницької
роботи
є
проведення
радянської
модернізації на території Зміївського
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району Харківської області УРСР в 1926–
1941
рр.,
а
предметом
–
хід
колективізації, індустріалізації, розвиток
соціальної сфери і культури.
Метою даного дослідження є:
1) співвідношення загальносоюзних
заходів радянської модернізації та її
втілення у Зміївському районі;
2) пошук і введення в науковий обіг
невідомих раніше фактичних даних по
зазначеному періоду;
3) реконструкція подій 1926–
1941 рр. на території Зміївського району;
4) історична оцінка радянської
модернізації.
Географічні
рамки
роботи
збігаються з адміністративними межами
Зміївського району Харківської області від
27 лютого 1932 р. Слід також враховувати,
що до 13 червня 1930 р. існував окремий
Таранівський район. Село Островерхівка
ввійшло до складу Зміївського району
після постанови РНК УСРР від 15 вересня
1930 р. [42, с. 785-786].
Хронологічні
межі
роботи
становить період 1926–1941 рр. Нижня
дата визначена квітневим виступом
Й. В. Сталіна, під час якого був намічений
перехід
країни
до
політики
індустріалізації як другого етапу непу.
Верхня дата обумовлена початком
Великої Вітчизняної війни, яка перервала
третю п’ятирічку (1938–1942 рр.), у ході
якої планувалося вжити серйозні заходи
щодо розвитку хімічної промисловості і
хімізації
народного
господарства,
впровадження комплексної механізації, і
навіть
здійснити
перші
спроби
автоматизації виробництва.
Наукова новизна роботи полягає у
використанні архівних джерел, вилучених
з Державного архіву Харківської області,
архівного відділу Зміївської районної
державної адміністрації та архівного
відділу музейного комплексу Зміївського
ліцею № 1 ім. З. К. Слюсаренка. Вперше у
історичному
краєзнавстві
Зміївщини
робиться наголос на великому значенні
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електрифікації
для
радянської
модернізації краю. Особистий внесок
дослідниці полягає в тому, що більша
частина наведених архівних матеріалів
вводиться в науковий обіг уперше.
Методологічною основою роботи є
аналіз джерел та синтез отриманого
фактичного матеріалу. У роботі широко
застосовується також нарративний та
ідеографічний методи, за допомогою яких
було створено цілісну картину минулого.
Джерельну базу роботи складають:
 твори Й. В. Сталіна [4; 5; 6; 7; 8; 9;
10; 11; 12];
 архівні матеріали Державного
архіву
Харківської
області,
вилучені з фондів №№ Р-845, Р858, Р-1939 [19; 20; 21; 22; 23; 24;
25; 26; 27];
 історичні довідки про села,
колгоспи, радгоспи і галузеві
відомства Зміївського району, що
зберігаються в архівному відділі
Зміївської районної державної
адміністрації [16; 17; 18];
 рукопис А. І. Криштопи «Змиево
городище» [29];
 рукопис
К. Зозулі
«История
развития Змиевской бумажной
фабрики» [28];
 рукопис Н. С. Сердюкової «Первый
секретарь
первой
коммунистической
ячейки
в
Шелудьковской волости» [30];
 археографічний
збірник
«Промышленность и рабочий
класс Харьковщины» [3];
 архівні матеріали, вилучені з
фондів № 3, 9 і 14 архівного
відділу
музейного
комплексу
Зміївського
ліцею
№1
ім.
З. К. Слюсаренка [13; 14; 15].
 спогади
жителів
Зміївського
району
Харківської
області,
опубліковані в місцевій пресі [1;
2].
Практичне
використання.
Отримані у ході дослідження результати
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можуть бути використані для організації
тематичних
музейних
екскурсій.
Матеріали роботи можна враховувати
також
при
підготовці
навчальних
посібників з харківщинознавства та при
підготовці уроків з історії України. При
подальшій
роботі
представлене
дослідження може послужити основою
для
написання
магістерської
або
докторської дисертацій та краєзнавчих
монографій. Розглянуті у роботі питання
та проблеми, звісно, мають бути вивчені
більш глибоко і конкретно.
Апробація. Рукопис даної роботи
був розглянутий на раді музейного
комплексу
Зміївського
ліцею
№1
Зміївської районної ради Харківської
області імені двічі Героя Радянського
Союзу З. К. Слюсаренка у 2013 р. Того ж
року робота посіла І місце на районному
етапі конкурсу дослідницьких робіт Малої
академії наук України.
Структура.
Структурно
робота
складається із вступу, трьох розділів і
висновків. Перший розділ присвячений
індустріалізації та побудові планової
соціалістичної економіки, другий –
перетворенням
у
сфері
сільського
господарства,
третій
–
розвитку
соціальної інфраструктури та культури
району.
Виконуючи свій приємний обов’язок,
дякуємо всім, хто сприяв написанню і
поліпшенню
даної
роботи:
Н. М. Комишанченко, а також працівникам
Зміївського краєзнавчого музею та
Зміївської районної бібліотеки.

ІНДУСТРІАЛІЗАЦІЯ
І ПОБУДОВА ПЛАНОВОЇ ЕКОНОМІКИ
13 квітня 1926 р. у своїй доповіді
активу ленінградської організації про
роботу пленуму ЦК ВКП(б) Й. В. Сталін
озвучив перехід країни до політики
індустріалізації. При цьому характерно,
що індустріалізацію він називав другим
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періодом непу [10, c. 117]. Таким чином,
фактично маскувався перехід від непу, що
мав деякі риси ринкової економіки, до
планової соціалістичної економіки.
Основною і головною причиною
переходу країни до індустріалізації була
необхідність
прискорення
темпів
розвитку промисловості, особливо важкої,
від якої залежала обороноздатність
країни. Також необхідним був розвиток
власного машинобудування, без якого
була
б
неможлива
економічна
самостійність
СРСР
[10, c. 119-121].
Й. В. Сталін справедливо стверджував:
«Ми відстали від передових країн на 50–
100 років. Ми повинні пробігти цю
відстань в десять років. Або ми зробимо
це, або нас зімнуть» [7, c. 39].
Головною проблемою проведення
індустріалізації
була
відсутність
фінансових
коштів.
Інвестиції
з-за
кордону були виключені, оскільки на
Генуезькій мирній конференції Радянська
Росія відмовилася виплачувати борги за
позиками царського уряду. СРСР не міг
дозволити собі витягувати фінанси за
рахунок експлуатації колоній, подібно
Великобританії і не міг використовувати
кошти, отримані в результаті переможних
воєн, подібно Прусському королівству
(Франко-прусська війна). Тому було
зроблено опору на внутрішні ресурси
країни. Серед таких Й. В. Сталін зазначив:
1) націоналізовану
промисловість;
2) націоналізовану зовнішню торгівлю;
3) державну
внутрішню
торгівлю;
4) державну владу, яка розпоряджається
бюджетом; 5) націоналізовану банківську
систему;
6) внутрішні
позики;
7) посилення
експорту;
8) зміцнення
курсу червонця; 9) режим економії і
створення резервів [10, c. 123-129].
Наприклад, у с. Борки в 1928 р.
сільрадою були поширені 12 облігацій
державної позики на індустріалізацію на
суму 300 крб. Також пропонувалася участь
у 6 %-ій виграшній позиці індустріалізації
господарства [21, арк. 77, 79].
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У початковий період індустріалізації
(1926–1927 рр.) Зміїв налічував до 6 000
жителів і 1 030 дворів. При цьому
основним заняттям городян було сільське
господарство. З промислових підприємств
існували наступні:
 майстерня Зміївської профшколи
з
двигуном
5 к. с.,
який
планувалося посилити до 10 к. с.;
 млин
сільськогосподарського
товариства,
працюючий
від
трактора з переробкою 250 пудів
зерна;
 млин громадянина Затиніна з
двигуном 20 к. с.;
 майстерня реформаторіума [20,
арк. 11].
Село Звідки у 1927 р. налічувало
3 430 чоловік жителів. Тут знаходився
млин простого помелу. Село Замостя
налічувало 3 000 жителів. З промислових
підприємств був млин з двигуном 20 к. с.
[20, арк. 11].
Величезне
значення
для
індустріалізації
мала
електрифікація
промисловості. Інші види енергії не
відповідали промисловим масштабам. Так,
наприклад, млин простого помелу в
с. Звідки був обладнаний трактором
«Фордзон». Щодня тут перемелювалося
350 пудів зерна. Працював млин цілий рік
по 8 годин на добу. При млині була
відцентрова кругла пилка [23, арк. 40]. У
кінці 1920-х рр. Харківський окружний
виконавчий
комітет
пропонував
електрифікувати Зміїв, Звідки і Замостя за
рахунок побудови в районному центрі
електростанції [20, арк. 11].
Село Таранівка мало 1 862 двори з
9 311 душами населення. Подібно вище
названим населеним пунктам, основним
заняттям було сільське господарство. Тут
було 3 млини загальною потужністю
100 к. с., 3 олійниці в 24 к. с. і сукновальня
у 8 к. с. Таранівка, будучи до 1932 р.
районним
центром,
мало
значно
розвинену торгівлю з товарним обігом,
що досягає до 300 000 крб. на рік [20, арк.
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14]. У 1931 р. населення села становило
вже близько 15 400 осіб. Планувалося, що
Таранівська
електростанція
буде
обслуговувати села Бірки та Рябухіне. У
с. Бірки налічувалося 525 дворів з 2 648
жителями. До 1931 р. населення Борок
збільшилося, склавши 2 770 осіб. Був
млин
простого
помелу.
Необхідно
відзначити, що дуже багато жителів села
працювали на підприємствах Харкова та
Мерефи. Село Рябухіно налічувало 335
дворів з 1 707 мешканцями і, крім того,
кілька промислових підприємств. У
1931 р. населення Рябухіно склало 1 740
чоловік. У загальній складності для
обслуговування Таранівки, Борок і
Рябухіно необхідним було спорудження
електростанцій потужністю до 200 кВт
(табл. 1) [20, арк. 14, 252, 253, 255].
Таблиця 1
Зведена відомість
з експлуатаційних витрат Зміївської та
Таранівської електростанцій
Зміїв
Роки

Загальна
кількість
вироблени
х кВт•год

Вартість кВт•год
Собівартість

Вартість
для
споживача

1927-1928

67200

47,5

54

1929-1930

138400

23,4

26,7

1931-1932

199000

16,1

18,3

Таранівка
1927-1928

67500

56

1929-1930

307100

19

1931-1932

438600

13,4

65
22
15,5

Складена А. С. Богацькою на основі джерел
Державного архіву Харківської області: Ф.
Р-845. – Оп. 3. – Од. зб. 951. – Арк. 171.
Будівництво
Зміївської
та
Таранівської електростанцій проводилося
за рахунок місцевих бюджетів, а також за
рахунок
кредиту,
виділеного
райвиконкомам на період 1927/28–
1932/33 бюджетних років [20, арк. 16].
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Електростанція Змієва до кінця
1920-х рр. абсолютно не задовольняла
потреби міста, як по зношеності, так і за
потужністю. За попередніми оцінками
Харківського окружкому було потрібно
(включаючи і ремонт будівлі) 70 000 крб.
На обладнання електростанції в Бірках
потребувалося
11 542 крб.
[20, арк.155, 157].
У 1925 р. в радгоспі «Червоний
Велетень» уже закінчувалося будівництво
ГЕС на Сіверському Дінці потужністю
240 к. с.
Одночасно
зі
станцією
споруджувалися маслозавод, вальцевий
млин з просорушкою, добова пропускна
здатність якої становила 1 800 пудів. Дана
станція забезпечувала електрикою, в тому
числі,
села
Гнилиця
і
Скрипаї
[20, арк. 210 зв.].
У кінці 1920-х рр. відповідно до
планів Паптресту, почалося збільшення
потужностей
Донецької
паперової
фабрики (рис. 1, 2) на 400 к. с. Потужність
наявного двигуна посилювалася до
100 к. с.
з
тим,
щоб
надлишком
електроенергії
постачати
населення
Змієва
та
прилеглих
сіл
[23, арк. 43, 44, 45].

Рис. 1. Паперова фабрика. 1927 рік.
© Музейний комплекс Зміївського ліцею
№ 1 ім. З. К. Слюсаренка
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За перспективним планом розвитку
на
п’ятирічку
1928/29–1932/33 рр.
планувалося Зміївський та Таранівський
райони постачати електроенергією з
Есхара [23, арк. 47].
Таким чином, одним із наріжних
каменів в індустріалізації Зміївського
району Харківської області України була
необхідність електрифікації.

Рис. 2. Паперова фабрика на
першотравневому мітингу 1934 року.
© Музейний комплекс Зміївського ліцею
№ 1 ім. З. К. Слюсаренка
У резолюції XII окружного з’їзду Рад
робітничих,
селянських
і
червоноармійських депутатів Харківщини
по першому п’ятирічному плану розвитку
народного господарства округу на 1928–
1932 рр. «Про розвиток промисловості»
від 4 травня 1929 р. йшлося, зокрема, про
розширення паперової фабрики в Змієві
[3, c. 113-114]. У тому ж році на фабриці
приступили
до
встановлення
й
налагодження
другої
папероробної
машини з розширенням усіх виробничих
цехів. 7 листопада 1931 р. був здійснений
її запуск, а з січня 1932 р. почався
планомірний випуск цигаркового паперу
[38, c. 5].
Продуктивність
паперовиробників виросла на 45 % і
перевищила довоєнний (до Першої
світової війни) рівень [34, c. 48-49]. За
роки перших п’ятирічок фабрика була
спеціалізована на вироблення тонких
сортів паперу, а саме: цигаркового та
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основи для копіювального. Фабричні
приземкуваті будівлі виросли у великі,
світлі 2-х і 3-х поверхові корпуси [28, c. 2].
Поступово фабрика вийшла на проектну
потужність і в 1940 р. виробила 2 015 т
цигаркового
паперу.
У
результаті
широкого розгортання соціалістичних
методів роботи дане підприємство мало
непогані показники і було в числі
передових
у
системі
паперової
промисловості СРСР, за що неодноразово
преміювали з присвоєнням перехідного
Червоного Прапора [28, c. 2]. У 1935 р. з
ініціативи
передових
працівників
Донецької
паперової
фабрики
розгорнувся рух стахановців за перегляд
старих норм виробництва, за освоєння
нового обладнання. Цей рух породив
нових Героїв праці, імена яких стали
відомі далеко за межами Змієва: слюсар
А. Мощенко, сіткар П. Ятлов, рольник
В. Ятлов та ін. Завдяки активності всього
колективу, фабрика достроково виконала
план другої п’ятирічки [34, c. 49].
У зв’язку з війною у вересні 1941 р.
все
технологічне,
енергетичне
та
механічне обладнання було демонтовано і
евакуйовано на Косинську паперову
фабрику Кіровської області [38, c. 6].
У 1928 р. почав відновлюватися
Зміївський
спиртогорілчаний
завод,
підірваний у період громадянської війни
[9, арк. 6].
У 1930-х рр. були розширені і
реконструйовані також інші підприємства
– лісопильний, хлібний, цегельний,
ремонтний і консервний заводи, паровий
млин, олійниця, друкарня, взуттєва і
швейні майстерні. Були побудовані
обозобудівний завод і авторемонтні
майстерні [34, c. 49].
Разом з відновленням державних
підприємств
відбувався
процес
соціалістичного
перетворення
ремісничого виробництва. Кустарі і
ремісники об’єднувалися в промислові
артілі.
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Період 1926–1941 рр. став для
Зміївського району переломним. Якщо
наприкінці 1920-х рр. промисловістю
вважалися млини, просодерні й майстерні,
то
індустріалізація
привела
до
відновлення старих і будівництва нових
заводів та підприємств. Таким чином,
проведення індустріалізації взагалі, і на
території Зміївського району Харківської
області зокрема, слід вважати в цілому
успішним.
КОЛЕКТИВІЗАЦІЯ
Навіть під кінець непу Зміїв все ще
залишався
великим
селом. Досить
відзначити, що в 1926 р. 42,2 % населення
Змієва було зайнято у сільському
господарстві і тільки 14,3 % – у
промисловості;
9,1 %
становили
держслужбовці та особи вільних професій;
2,1 % – безробітні, решта – люди похилого
віку і персони з нетрудовими доходами
[34, c. 48].
У
1928 р.
радянський
уряд
запланував перехід до нових типів
господарювання на селі. Одним з перших
кроків у цій області було встановлення
обов’язкових закупівельних цін на зерно.
Ціна ця була занижена. Таким чином,
збиралися
кошти
на
проведення
індустріалізації в країні. Природно,
середняки і куркулі не поспішали
продавати зерно за державною ціною, що
викликало лють Сталіна, який вважав, що
врожай в 1928 р. був небувалий:
«Подивіться на куркульські господарства:
там комори і сараї повні хліба, хліб
лежить під навісами за браком місць
зберігання, в куркульських господарствах є
хлібні надлишки по 50–60 тис. пудів на
кожне господарство, не рахуючи запасів на
насіння, продовольство, на корм худобі, а
ви говорите, що план хлібозаготівель
нездійсненний. Звідки у вас такий
песимізм?
...Пропоную:
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А) зажадати від куркулів негайної
здачі всіх надлишків хліба за державними
цінами;
Б)
у
разі
відмови
куркулів
підкоритися закону, – притягнути їх до
судової відповідальності по 107 статті
Кримінального
Кодексу
РРФСР
і
конфіскувати у них хлібні надлишки на
користь держави з тим, щоб 25 %
конфіскованого хліба було розподілено
серед
бідноти
і
малоспроможних
середняків за низькими державними
цінами або в порядку довгострокового
кредиту» [9, c. 46].
Так чи інакше, в країні вибухнула
хлібозаготівельна криза, що загрожувало
всій, ще тільки створюваній, моделі
економіки. До січня 1927 р. були
заготовлені 428 млн пудів зернових
хлібів, а до січня 1928 р. заготовки
зернових хлібів ледь досягли 300 млн
пудів. Тобто, виник дефіцит у 128 млн
пудів [9, c. 47]. Причинами цієї кризи була,
в тому числі, нестача товарів для села.
Передбачалося забезпечити село різними
промисловими товарами так, щоб можна
було
витягти
з
села
максимум
сільськогосподарських продуктів. Для
цього необхідний був більш швидкий
розвиток індустрії, ніж це мало місце в
1928 р. Але для того, щоб розвинути
індустрію сильніше, необхідний більш
швидкий
темп
соціалістичного
накопичення. Звідси нестача товарів для
села. А віддавати хліб за заниженою
ціною, не отримуючи нічого натомість,
селяни, і це природно, не хотіли.
Одним
з
ключових
моментів
радянської модернізації є колективізація.
Загальновідомо:
в
індустріальному
суспільстві
немає
місця
дрібним
сільськогосподарським виробникам, тому
в ньому немає місця і для такого
соціального
класу,
як
селянство.
Перетворення суспільства в індустріальне
передбачає утворення великих сільських
господарств
з
товарним
у
них
виробництвом. Тут можливі два шляхи.
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Перший з них – фермерський. По цьому
шляху
йшов
розвиток
сільського
господарства континентальної Західної
Європи: дрібні селянські господарства
розорялися,
великі
виживали,
перетворюючись на фермерські. В Англії
індустріалізація призвела до т. зв. процесу
обгороджування, у результаті якого
селянство як клас було знищено, а село
піддалося депопуляції. У США фермерство
утворилося разом із самою державою,
минаючи стадію дрібних господарств.
У дореволюційній Росії процес
трансформації селянських господарств у
фермерські
тільки
лише
почався.
Й. В. Сталін усвідомлював і доводив
необхідність створення великих сільських
господарств
[11, c. 189-193].
Однак
фермерський шлях був неприйнятний для
соціалістичного суспільного ладу як
завідомо капіталістичний. Тому був
обраний
шлях
колективізації
–
руйнування
дрібних
господарств
і
створення великих колгоспів і радгоспів
[11, c. 195-196].
Характерно,
що
якщо
у
капіталістичному суспільстві виживають і
стають фермерами найбільш заможні
селяни (куркулі), то радянська влада
навпаки – зробила ставку на бідняків і
середняків. Кулаки ж були оголошені
класовими ворогами, обґрунтуванню чого
особисто Й. В. Сталін приділив значну
увагу [див., напр.: 4, с. 311-312]. У цьому
була своя логіка: людина, яка заробила
добробут важкою працею, навряд чи від
нього відмовиться і вступить до колгоспу,
чого не скажеш про бідняків, яким
втрачати було нічого. У Зміївському
районі було багато дрібних бідняцьких
господарств – майже 40 % всіх сільських
господарств. 472 не мали ніякої живності,
553 – тягла і реманенту. Через їх
відсутність 83 бідняка навіть не
обробляли отриману землю і здавали її в
оренду.
Основними
виробниками
сільськогосподарської продукції були тоді
в районі середняцькі господарства. Тим
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часом товарного хліба вони давали
небагато [34, c. 49-50].
Примусова
колективізація
й
вилучення хліба викликали хвилю замахів
на працівників радянської влади. У 1929 р.
двічі було скоєно замах на В. Я. Сердюка, в
якому брало участь 11 чоловік. У їх
завдання входило розграбувати будівлю
кооперації, а її голову – вбити. За підозрою
дружини
Сердюка,
Н. С. Сердюкової,
«замах організували кулаки і есери».
Перший був скоєний у с. Скрипаї, другий –
через два тижні в с. Геніївці, де так само
було піддано нападу голову Геніївської
сільради Н. С. Сердюкову [30, c. 13-14].
Невдача
радянської
влади
в
колективізації і неможливість виконати
завищені
плани
хлібозаготівель
приводили до частих змін посадових осіб,
переводу їх на інші місця роботи. Сказане
яскраво ілюструється послужним списком
В. Я. Сердюка. У 1930 р. під час масової
колективізації райком перевів Сердюка до
с. Геніївки заступником голови куща
колгоспів, а потім – на роботу в Зміїв, в
«Коопспілку» інструктором по заготівлях.
У 1931 р. він був переведений до
Зміївської райспоживспілки на посаду
завідувача сільгоспвідділу, пізніше –
завідувачем заготівельної контори. Тут же
його
обрали
секретарем
партійної
організації. У 1931 р. райком направив
його
в
с. Борова
для
виконання
хлібозаготівель по продподатку. У 1932 р.
«для зміцнення роботи» райком партії
переводить Сердюка головою сільради в
с. Чемужівку. У тому ж році його перевели
у с. Таранівку, також для «зміцнення
роботи». У 1933 р. він з тією ж метою
працює у колгоспі «Перше Травня»
[30, c. 21-22, 28].
У 1929 р. від рук куркулів загинув
голова
Задонецької
сільради
В. І. Щегельський. Цей випадок був
використаний керівництвом району для
пропагандистських цілей: створене в цей
час Товариство по спільній обробці землі
(ТСОЗ), було названо ім’ям партійного
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функціонера [41]. Примусове вилучення
при проведенні хлібозаготівель 1931 р.
викликало активний опір селян. Так, у
с. Борова була розграбована кооперація, а
все правління, що складалося з п’яти
чоловік – убито. У с. Соколово актив
виявився
нездатним
виконати
заплановане, у зв’язку з чим було
замінено 80 % його складу, а голова
сільради знятий з посади [30, c. 22, 24, 25].
У чорноземних регіонах СРСР
примусова колективізація і сильно
завищені плани хлібозаготівель призвели
до голоду 1932–1933 рр., справедливо
іменованого голодомором. Історіографія
цього складного питання величезна,
тільки лише за період 1965–2004 рр. було
опубліковано 999 робіт на цю тему [див.:
33]. Швидше за все, крім збору хліба на
експорт, ставилося завдання підірвати
сильні селянські господарства – голод мав
підштовхнути розореного куркуля до
колгоспу, де за трудодні видавали зерно. У
1940 р. колгоспники Зміївського району
отримували 2–4 кг зерна за трудодень, а
кращі колгоспники – до 6 кг [14, арк. 7].
Правда, за повідомленням А. І. Криштопи,
«колгоспники і колгоспниці отримували в
1940 р. від 4 до 13 кг зерна на трудодень»
[29, c. 103].
У 1931–1932 рр. було здано державі
3 875 т зерна. А наступного року в
Зміївському районі вже було заготовлено
11 161 т хліба [34, c. 51]. Як результат –
голод, смерть величезної кількості людей,
канібалізм. Хоча останнє явище на
території Зміївського району істориками
не виявлене. Також встановлено, що голод
охопив лише села, що підтверджує міцний
зв’язок голодомору з колективізацією.
«Ми розпитували старих, батьків про
1932–1933 рр. І моя мама теж все своє
життя трудилася на фабриці. Кажуть,
що як почалися труднощі, відразу фабрика
завела своє
підсобне
господарство,
створили запас продуктів на зиму. І тоді
людям видавали потроху, підтримували
робітників, їх сім’ї, пенсіонерів. Так що
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ніякого голодомору в розглянуті роки не
було» [2].
Більшість зміївських колгоспів, як і у
всій країні, на той момент ще були малі й
економічно слабкі. Не вистачало машин,
не було досвіду організації та оплати
праці. У стані створення були перші
машинно-тракторні станції (МТС). Така
станція була створена і в Змієві на початку
1933 р. Першим її директором був
М. Н. Шурпо. У будівництві бази МТС
(1934 р.) брали участь колгоспи району,
особливо колгосп «8-го Березня», який
прибув на будову в повному складі (300
осіб, 80 підвод). До початку 1941 р.
Зміївська МТС мала 71 трактор (з них 9
потужних ЧТЗ і дизелів) , 80 плугів, 60
культиваторів, 40 сівалок, 21 комбайн та
іншу сільгосптехніку. Працювала 21
тракторна бригада. У 1940 р. збиральна
площа склала 6 500 га [14, арк. 2, 4, 6, 7].
Незважаючи на активний опір
значної частини селянства, у ході
колективізації на території Зміївського
району вдалося створити ряд колгоспів і
радгоспів. Так, наприклад, у 1929 р. у
с. Скрипаї
було
організовано
два
колгоспи:
«Червоний
лан»
і
«Більшовицька перемога». А у с. Мохнач в
тому ж році був організований колгосп
імені Ворошилова [18, арк. 3].
У с. Шелудьківка в 1929 р. було
організовано два колгоспи: «Перемога» і
«Незаможник». У 1931 р. відбулося їх
об’єднання
в
колгосп
«Червоний
партизан». У цьому ж році було, крім того,
організовано ще два колгоспи: «8-го
Березня» та імені Шевченка. Всі ці три
колгоспи проіснували до 29 листопада
1950 р., після чого їх об’єднали в один,
який був названий ім’ям Мічуріна
[18, арк. 3].
У 1930 р. на базі комуни «Комінтерн»
були
організовані
п’ять
колгоспів:
«Червоний орач», імені Ворошилова,
«Першого Травня», імені Шевченка, імені
Леніна. У 1931 р. на базі їх був
організований один колгосп «14-го
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Жовтня». У 1933 р. на базі його створили
чотири колгоспи: імені Ворошилова,
«Першого Травня», імені Шевченка, імені
Леніна [18, арк. 3]. Останній також мав
тривалу організаційну історію: в 1929 р.
було створено шість товариств спільного
обробітку землі (ТСОЗ): імені Леніна,
«Червона зірка», « Червоний орач», «8-го
Березня», «Червоне село», «Червоний
Засів». У 1931 р. з цих ТСОЗ було
організовано три колгоспи: імені Леніна,
«Червоний засів», «Червоний партизан»,
об’єднаних пізніше в один, імені Леніна
[18, арк. 3 зв.].
У с. Борова у 1929 р. організовано
колгосп «Передовик». У нього влився в
1931 р. колгосп «Червоний партизан». У
1932 р. назву борівського колгоспу було
змінено на «Бойовик»[18, арк. 3 зв.].
В Островерхівці було п’ять колгоспів,
організованих ще у 1929 р. (до включення
села до складу Зміївського району):
«Червона діброва», «Червона зірка», «8-го
Березня», «9-го січня», «Червоний хімік»
[18, арк. 3 зв.].
У
1929 р.
у
с. Вилівка
був
організований ТСОЗ. У 1930 р. на
хут. Диптани
організовано
колгосп
«Паризька Комуна», а в с. Гришівка –
«Червона діброва». У с. Соколово в 1930-х
рр. організовано колгосп «Жовтнева
Перемога». Пізніше ці три колгоспи були
об’єднані в один – «Жовтнева Перемога»
[18, арк. 2 зв.].
Радгосп
«3-й
Вирішальний»
Зміївського району Харківської області
був організований у листопаді 1930 р. на
базі земель розкуркулених господарств і
колишньої землі Гука, яка розташована
північніше Змієва за лінією залізниці. До
весни 1931 р. радгосп мав земельну площу
рівно 1 338 га. Спочатку даний радгосп
був створений як підсобне господарство
заводу «Серп і молот» м. Харкова. Усі
працівники та керівний склад були
робітниками даного заводу. До весни
1931 р. радгосп не мав назви і займався
тільки вирощуванням овочів в заплаві
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р. Сіверський Донець і в районі Реп’яхівки.
З 1931 р. на нараді активу, а потім на
загальних зборах робітників, радгосп був
названий «3-й Вирішальний» на честь 3-го
ударного року Першої п’ятирічки. У перші
роки свого існування радгосп мав мало
техніки. Так, 1933 р. з техніки були: 6
тракторів «Фордзон», 1 молотарка, яка
гналася «Фордзоном» і 6 кінних сівалок. У
1937 р. у даний радгосп влилися
«Будьонівський» і «Пролетарський» із
загальною площею 850 га. На базі цих
радгоспів було організовано 2 відділення,
що
існували
до
червня
1941 р.
[18, арк. 1, 1 зв.].
Підводячи підсумок розгляду ходу
колективізації на території Зміївського
району Харківської області, необхідно
відзначити наступне: з усіх процесів, що
становлять
радянську
модернізацію,
найменш успішними слід вважати саме
перетворення
на
селі.
Ідеологічна
заангажованість не дозволила піти по
найбільш природному, фермерському
шляху розвитку товарного виробництва
на селі. Надалі надлишок селянського
населення призведе до екстенсивного
розвитку всього сільського господарства
СРСР. Крім того, заідеологізованість стала
однією з причин такого страшного явища,
як голод 1932-1933 рр.

РОЗВИТОК КУЛЬТУРИ
ТА СОЦІАЛЬНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ
Побудова нового соціалістичного
суспільства передбачала кардинальну
перебудову в культурній сфері. Перш за
все, необхідно було завершити ліквідацію
неписемності. На період радянської
модернізації доводиться також згортання
коренізації
(українізації).
Сам
хід
індустріалізації
та
колективізації
зумовлював значні зміни і в соціальній
інфраструктурі.
У 1928 р. постановою президії
Харківського окрвиконкому (протокол
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№ 157) Зміїв було віднесено до категорії
селищ міського типу [25, арк. 146]. У
1941 р. питання про перейменування
Зміївської селищної ради в міську було
винесено на розгляд Президії Верховної
Ради УРСР. Але остаточному вирішенню
цього питання завадила війна. Лише 22
грудня 1948 р. Указом Президії Верховної
Ради УРСР селище міського типу Зміїв
переводиться в категорію міського
поселення і було перейменоване в місто
Зміїв [29, c. 93-95].
Зайнятість населення Зміївського
району в галузях праці в 1928–1929 рр.
(початок
індустріалізації)
виглядала
наступним чином:
 сільське господарство – 43 %;
 кустарне виробництво – 8,6 %;
 транспорт – 5,2 %;
 промисловість – 4,3 %;
 торгівля – 4,6 %;
 держслужба – 9,7 %;
 інші галузі праці – 8,5 %;
 інші самостійні – 8,1 % [26, арк. 5052].
Поліпшувався
побут
громадян.
Зміївська електростанція забезпечувала
освітлення установ (40 % споживаної
електроенергії) та освітлення квартир
(7 %). За рік вироблялося 16,11 кВт•год.
Хоча це «світле життя» не було
рентабельним.
Річний
збиток
електростанції, наприклад, на 1927–
1928 рр., становив 3 000 крб. На вулицях
Змієва
було
40
світлових
точок
потужністю в 2 000 свічок [26, арк. 55].
В
умовах
тотальної
убогості
виявлялася певна турбота про людей.
Наприклад, за «лояльніше пролетарське
ставлення до роботи з побудови
пологового будинку і шкіл» теслярам,
штукатурам і покрівельникам видали
нагороду: на кожну людину матерії на 1
сорочку і штани з розрахунку витрат не
більше як 6 крб. на людину [24, арк. 102].
У 1928 р. на благоустрій було
витрачено 1 400 крб. Мощених вулиць у
Змієві взагалі не було. Забруковані були
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тільки
під’їзні
шляхи
до
мостів
[26, арк. 54]. Лазня не працювала 2 роки
через відсутність води. Оскільки лазня
забезпечувалася водою з Центроспирту,
який був законсервований. Робочим
залізничної станції пощастило більше.
Вони користувалися лазнею, наявною на
станції, а решта зміївчан виявилися
позбавлені цієї послуги [26, арк. 53].
У Змієві малося 3 бурових колодязя.
Основне ж постачання населення водою
здійснювалось з шахтних колодязів
[26, арк. 55].
Пожежна частина нараховувала 12
осіб при обозі з 4-х ходів і 5-ти коней.
Витрати на утримання пожежної частини
на 1928 р. склали 6 300 крб., а на 1929 р. –
7 200 крб. [26, арк. 55].
Житлова інфраструктура в Змієві
була ще слабо розвинена. Так, наприклад,
двоповерхові житлові будинки становили
лише 1 %. Земельний фонд налічував
378 га. З них колгоспам в оренду
здавалося 29 га під ріллю (до 50 %),
городи і сади. Прибутковість від оренди
цих
земель
становила
800 крб.
[26, арк. 54].
Місцевий бюджет на 1928–1929 рр.
поповнювався за рахунок доходів від
місць на базарі (5 200 крб.), від продажу
житлових будівництв (9 300 крб.), від
базарних ваг (1 000 крб.). З останньої суми
відраховуються витрати на зарплату
вагарю в розмірі 400 крб. [26, арк. 56, 57].
* * *
У період 1920–1930 рр. в СРСР
проводилася політика коренізації, яка в
Україні проводилася у формі українізації.
При цьому у союзного керівництва, в особі
Й. В. Сталіна, і керівництва УРСР, в особі
О. Я. Шумського,
відбулися
певні
розбіжності. Сталін виступив проти
насильницької українізації росіян, що
проживали в Україні. Крім того, на думку
Сталіна, тотальна українізація могла б
«прийняти місцями характеру боротьби
за відчуженість української культури і
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української громадськості від культури і
громадськості
загальнорадянської,
характер боротьби проти “Москви”
взагалі, проти росіян взагалі, проти
російської культури та її найвищого
досягнення – ленінізму» [12, с. 151-153].
Саме ця суперечність і призвела до
припинення політики українізації.
Успішно вирішувалися завдання
культурної революції. На основі Законів
«Про ліквідацію безграмотності» та «Про
загальну чотирирічну освіту» до школи
були залучені майже всі діти шкільного
віку та узято на облік безграмотне
населення до 50-річного віку, створено
кілька груп лікнепу і шкіл для дорослих.
Період
1927–1930 рр.
був
часом
суцільного навчання дітей і дорослих,
причому підручники, письмове приладдя
для
початкових
класів
було
безкоштовним.
У
с. Бірки
вийшло
розпорядження,
яке
забороняло
службовцям сільради розписуватися при
видачі пенсії сім’ям червоноармійців
замість її одержувачів [21, арк. 71]. Цим
стимулювалося прагнення безграмотних
до навчання (табл. 2).
Таблиця 2
Стан грамотності на 1929 рік, хутір Занки
∑

Неписемні

Малописемні

Писемні

чоловіки

67

31

11

25

жінки

62

43

12

7

∑

129

74

23

32

Складена А. С. Богацькою на основі джерел
Державного архіву Харківської області:
Ф.Р-858. – Оп. 1. – Спр. 86. – Арк. 1, 39.
У 1927–1928 навчальному році
Зміївська семирічна школа відкрила двері
5-ох класів для дітей сіл району
[27, арк. 1, 39].
У 1928 р. на паперовій фабриці
сталася ще одна визначна на той час подія
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– були відкриті дитячі ясла, де вперше
почали виховуватися 70 дітей працівників
підприємства [32].
Здійснювалася турбота про сиріт.
Наприклад,
Борівська
сільрада
поширювала оголошення такого змісту:
«Коли хто з селян або кустарів захоче
взяти собі вихованку або вихованця, то
направте
до
районного
комітету
допомоги дітям. Комісія допомоги дітям
віддає до кустарів та селян на трудове
виховання дітей: фізично здорових, не
хворих, віком від 12 до 17 років; розумних…
Дітей комісія бере з дитячих колоній,
притулків.
Умови передачі: отримають наділ
землі; якщо не наділ, то до 6-ти місяців
платня на утримання 10–15 карбованців
на місяць; передається верхній одяг
(чоботи, шапка, сорочка та штани) і
білизна в дві зміни» [21, арк. 7].
У Змієві працювали також Будинок
культури, 2 клуби, міська бібліотека, в
якій нараховувалося 27 000 книжок,
бібліотеки на підприємствах і в установах.
Разом з ліквідацією неписьменності
зміївські педагоги проводили посилену
антирелігійну
пропаганду
серед
населення. У новому Будинку культури
часто влаштовувалися лекції, диспути,
демонструвалися фільми на атеїстичні
теми [34, с. 47].
Працювало у Зміївському районі
Товариство
сприяння
обороні,
авіаційному і хімічному будівництву, яке
очолював Я. А. Брехунець.
* * *
Розвивалася охорона здоров’я. У
період 1927–1928 рр. районна поліклініка
працювала щочетверга, амбулаторія ж
була закрита тільки по вівторках і
святкових днях [21, арк. 58]. У 1927 р. в
амбулаторію прибув лікар – фахівець з
очних хвороб [21, арк. 67]. Турбота про
здоров’я людини знайшла своє особливе
відображення у місті Змієві 1938 р., коли
був побудований поруч з лікарняним
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корпусом пологовий будинок на 50 місць.
Поліклініка
мала
добре
обладнані
відділення: неврологічне, терапевтичне,
зубний кабінет, тубдиспансер, шкірне
відділення, рентгенкабінет. На чолі
кожного
відділення
стояли
висококваліфіковані лікарі, дуже зросла
кількість
середнього
медичного
персоналу [16, арк. 3]. На районному рівні
розглядалося питання про роз’їзного
лікаря, але ця пропозиція була відхилена,
оскільки в бюджеті посада ця не була
передбачена кошторисом [24, арк. 105].
Проводилася робота з покращення
кадрового складу медичних установ
району.
Наприклад,
завідувач
тубдиспансером доктор Лур’є пішов у
відпустку без попередження культвідділу
під час проведення тубтрьохденника. За
що й отримав сувору догану. Йому ж
ставилося в провину недобросовісне
виконання
покладених
на
нього
обов’язків і ухилення від громадської
роботи й докторських нарад. Керівництво
району вважало, що основною причиною,
яка псує профілактичну роботу, є
неможливість доктора Лур’є проводити
таку через фізичні дефекти мови. Тому
вирішено звільнити Лур’є з посади і
призначити на іншу, не пов’язану з
роботою з населенням [24, арк. 24, 34, 39].
Зміївську аптеку в період 1924–
1948 рр. очолював З. Й. Шапоринський,
який надав їй культурний вид, заповнив
аптеку всіма необхідними медикаментами
[16, арк. 4].
Зміївська
районна
лікарня
обслуговувала населення сусідніх районів
і віддалені 4 села, розташовані від Змієва
на відстані 8 верст з населенням у
кількості
1 400
осіб.
Також
обслуговувалися
села
Шелудьківка,
Скрипаї, Мохнач, які 4 місяці на рік не
мали доступу до районного центру через
розлив Сіверського Дінця навесні і восени
[22, арк. 34]. До того ж, всі дороги на 3
версти від Змієва були так званою
«глинобійкою» [24, арк. 73].
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* * *
Питання доріг впродовж 1926–
1941 рр. було найбільш проблематичним
у розвитку інфраструктури району. Хоча
пасажиро- і вантажопотоки весь час
збільшувалися. Серед приїжджаючих по
залізниці в Зміїв була значна кількість
дачників. Крім цього, традиційно багато
зміївчани працювали на підприємствах і в
установах столиці. Так, наприклад, за
даними на 1927 р. у середньому за літній
період прибувало з Харкова до Змієва до
340 осіб, вибувало 260–280. До цього
числа не входять робітники і службовці
Харкова, що проживали в Змієві, яких
також налічувалося близько 250 чоловік.
У середньому з Харкова до Змієва і назад
щодня переміщалося близько 400 осіб
[19, арк. 4].
Оскільки залізнична станція «Зміїв»
перебувала на значній відстані від Змієва
(фактично, на околиці с. Замостя), то це
викликало
необхідність
організації
вантажо- і пасажироперевезень. Тому
щодня перевезення здійснювалися 62-ма
зареєстрованими візниками, а також 15–
20 «обивательськими» виїздами. За проїзд
візники стягували в середньому по 40
копійок з людини. В осінньо-зимовий
період кількість візників скорочувалася
до 35, обивательських виїздів – до 15
[19, арк. 4 зв.].
Однак
така
інфраструктура
транспортного зв’язку вже не відповідала
часу. Особливо багато клопоту завдавало
переправлення вантажів і товарів зі
станції до міста. Тому Зміївським
районним виконавчим комітетом було
розроблено проект будівництва кіннозалізничної дороги (конки) в Змієві. 8
травня 1928 р. на засіданні фінансовобюджетної секції Харківського окружного
виконавчого комітету пунктом 878 дане
питання було поставлене на порядок
денний [19, арк. 2]. А вже 30 травня того ж
року, тобто через два дні, постановою
Президії
Харківського окрвиконкому
затверджено даний проект [19, арк. 1].
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У справі є лист з особливою думкою
Зміївського райвиконкому, де сказано, що
«конка» застаріла, а замість кінної тяги
необхідно використовувати дві дрезини
[19, арк. 5]. Ймовірно, це, а також
дорожнеча будівництва, стали причиною
відмови від даного проекту.
Таким чином, можемо відзначити,
що в справі розвитку культури і, особливо,
соціальної інфраструктури, радянське
керівництво домоглося значних успіхів,
забезпечивши громадянам більш-менш
стерпні умови життя.
ВИСНОВКИ
Дане дослідження дозволило ввести
у науковий обіг нові факти, раніше
недоступні
регіональним
історикам.
Відкрито
цілий
пласт
архівних
документів, що дозволяють значно
розширити наше уявлення про період
1926–1941 рр.
Період 1926–1941 рр. став для
Зміївського району переломним. Якщо
наприкінці 1920-х рр. промисловістю
вважалися
млини,
просорушки
й
майстерні, то індустріалізація привела до
відновлення старих і будівництва нових
підприємств. Таким чином, проведення
індустріалізації взагалі, і на території
Зміївського району Харківської області,
зокрема,
слід
вважати
в
цілому
позитивним.
З усіх процесів, що становлять
радянську
модернізацію,
найменш
успішними були, на наш погляд, саме
перетворення
на
селі.
Ідеологічна
заангажованість не дозволила піти по
найбільш природному, фермерському,
шляху розвитку товарного виробництва
на селі. Надалі, надлишок селянського
населення призведе до екстенсивного
розвитку всього сільського господарства
СРСР. Крім того, заідеологізованість
привела до такого страшного явища, як
голодомор 1932–1933 рр.
У справі розвитку культури і
особливо соціальної інфраструктури,
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радянське
керівництво
домоглося
значних
успіхів,
забезпечивши
громадянам більш-менш стерпні умови
життя.
Отримані результати говорять про
неоднозначність підсумків радянської
модернізації.
Таким чином, у ході роботи над
темою були вирішені поставлені в
дослідженні мета і задачі. Проведене
дослідження жодною мірою не може
претендувати на повноту і, без сумніву,
вимагає подальшого пильного вивчення.
Величезні фонди Державного архіву
Харківської області дають можливість
висвітлити і вивчити всі порушені
питання більш детально.
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