
Щоб відповісти на питання, чим був голодомор 1933 р. для  нашого краю, слід 
розглянути проблему комплексно, на основі залучення широкого кола джерел по 
соціоекономічному розвитку Миколаївщини протягом попереднього десятиріччя. Для 
історичного дискусу важливо з’ясувати: було сільське господарство краю виснажене через 
тогочасну політику, чи, навпаки, перебувало в стадії підйому. З’ясувати це допоможе 
короткий огляд стану сільськогосподарського виробництва за 1924-1930 рр. 

Після лихоліть війни, воєнного комунізму та голоду 1921 р. і як наслідку – широкого 
селянського повстанського руху більшовицька країна Рад опинилася на межі свого 
існування. Висунута творчим генієм В.І. Леніна ідея в образі нової економічної політики не 
лише не давала змоги реанімувати конаючу економіку, але й не відкривала перспективи для 
її подальшого розвитку. 

Оскільки країна була сільськогосподарською, то питання землі мало вирішальне значення 
для її історичного розвитку. За земельним кодексом УСРР від 22 листопада 1922 р., земля 
передавалася в приватне  користування або в оренду селянам. Лише цього документа було 
достатньо, щоб запрацювали важелі економіки всієї країни, втілюючи в життя сталінську 
мрію про могутню  державу. 

Миколаївщина не стояла осторонь загальноекономічних процесів, що відбувалися в 
країні. Селяни, отримавши землю, почали господарювати.  Селянські господарства того часу 
поділялися на колективні, товариські та приватні. Гортаючи звіти Миколаївського 
окружного виконавчого комітету КП(б)У за 1923-1924 рр. про посівні площі, поголів’я 
худоби, стан врожайності, пересвідчуєшся в постійному прирості сільськогосподарської 
продукції. Так, посіви збільшилися на 14%, врожайність – на 5%, тваринництво – на 46,5%. 

Партійні органи вимушені були зазначити, що “поскольку в условиях 3-летнего 
существования НЭПа вновь наметилось накопление материальных ценностей”, необхідно 
проводити активну агітаційну роботу серед політично відсталого населення [1]. 

Значним здобутком організації сільськогосподарського виробництва на Миколаївщині в 
розглядуваний період слід вважати чітко налагоджену систему сім’яної позики та її розподіл. 
Держава опікувалася перш за все колективними та товариськими господарствами, але 
надавала позику і приватним малозабезпеченим господарям [2]. 

Високих рівнів почала досягати в 1924 р. сільськогосподарська споживча кооперація. Ріст 
її балансу досяг 125,25% [3]. 

До складу кооперації увійшли кустарно-промислові артілі та товариства, що зробило її 
роботу більш ефективною і надало змогу власноруч переробляти сільськогосподарську 
сировину, створюючи промислові товари та товари сільськогосподарського виробництва. 
Динаміка росту кооперативного руху була досить швидкою. Якщо в 1924 р. налічувалося 169 
кооперативів, то в 1927 вже – 284 [4]. 

У період НЕПу напередодні масової колективізації на Миколаївщині спостерігався 
підйом сільського господарства. Значно поліпшилася землеобробка, зменшилося число 
селян, що не мали коней (їх в 1928 р. налічувалося 42%), зменшилися селянські позики, 
закладалися цілі масиви під експортне зерно, в цілому сільське господарство носило яскраво 
виражений товарний характер [5]. 

Розвитку товарності сільського господарства в значній мірі сприяв ріст тваринництва. 
Про його здобутки може свідчити той факт, що окремі господарства навіть закуповували 
найкращих коней-виробників за кордоном. Значних успіхів досягла сільськогосподарська  
споживча кооперація, що охоплювала 40% всіх господарств Миколаївщини. 

Зростали і державні капіталовкладення у сільське господарство краю. Миколаївщина 
впевнено дивилась в майбутнє. Будувалися перспективи на найближчі роки. Так, наприклад, 
в 1927 р. гіпотетично виглядали розподіли сільськогосподарських капіталовкладень: в 
1929 р. – 3 715 118 крб., в 1930 р. – 3819 615 крб., в 1931 р. – 4115739 крб. [6].  

Таким чином, відповідаючи на питання, в якому стані знаходилося сільське господарство 
Миколаївщини напередодні голодомору 1932-1933 рр., слід зазначити, що воно перебувало 



на підйомі. Його високий продуктивний рівень був обумовлений як соціо-економічними 
чинниками, так і добре налагодженою організаційною роботою. 

 Беручи до уваги все вищевикладене, можна зробити припущення, що Миколаївщина не 
зазнала тієї міри жахливих наслідків голодомору, які зазнали інші області України, завдяки 
високому стану сільськогосподарського виробництва, добре  налагодженій системі 
сільськогосподарських кооперативних товариств та розгалуженій системі надання насіннєвої 
позики. 

Кооперативні товариства та система позики не лише охоплювали кількість селян, але й 
створювали загальну інформаційну систему. Свідомість кооператорів корінним чином 
відрізнялась від свідомості селян, не втягнутих у промислово-ринкові відносини. Більш 
гнучкі, організовані та обізнані кооператори не наважувалися вступати в протиріччя з 
системою. Це надавало найбільш свідомим певні переваги, які вони використовували для 
порятунку голодуючих односельчан-одноосібників. 

Якщо село організовано здавало державі все до зернини, не лишаючи нічого – ані на 
насіння, ані на власний прокорм, система брала на себе утримання робочої людської одиниці. 
Єдиною умовою була праця на державу. За свідченням очевидців, у селі Новопетрівка 
Баштанського району виживали лише працюючі. Їм двічі на день давали гарячу їжу, 
щоправда, без хліба, але з бараниною. Були дільниці, де годували лише раз на день. Люди, 
що не працювали на державу, мовчки конали в своїх ліжках. Хто міг  дістатися до бригади, 
отримував допомогу [7]. Виходило, що самим страшним для людини було випасти з системи. 
Тоді така людина ставала приреченою.  

Сільські ради деяких районів Миколаївщини прагнули самотужки здійснювати допомогу 
постраждалим від голоду. Здебільшого допомоги потребували родини, що не мали корови, а 
всю городину з’їли взимку. Для таких людей організовували харчову допомогу – їм 
приносили кашу та гарячі відвари. 

По-іншому ставилася держава до тих, хто не виконав хлібозаготівель. Вживалися різного 
роду репресивні заходи. Мовою документів це звучало так: “Засуджено за нездачу хліба 31 
господарство твердоздатців, 46 господарств-контрактників. Позбавлено 38 господарств 
землі” [8]. В реальному житті це означало неминучу загибель. У людей, що насмілилися 
ступити в протиріччя з системою, забирали все, що було їстівного в домі, цілком свідомо 
прирікаючи селян на смерть. 

Місту Миколаєву в 30-х рр. довелося виконувати одну з вирішальних ролей у втіленні 
сталінських агресивних планів у життя. Саме з його портів відходили кораблі, вантажені 
„золотом” – зернистою пшеницею. За рахунок цієї української пшениці здійснювалася 
мілітаризація країни і того ж самого Миколаєва. Пшениця мала стратегічне значення. Сестра 
директора Миколаївського елеватора Т.Г. Авдєєва згадувала, як благала брата винести їй 
хоча б миску пшениці для хворої матері. Але директор був невблаганний і відмовив сестрі 
[9]. Можливо, цим самим він врятував життя і їй, і собі. 

На завершення зазначимо, що на шляхах пошуку відповідей на питання про наслідки 
голодомору 1933 року для Миколаївщини ми зустрічаємо ще  багато нерозроблених 
проблем, необгрунтованих припущень, нез’ясованих фактів. Болючій темі, що викликає 
велику кількість емоцій, як правило, бракує виваженого наукового підходу. 
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