
Сільське господарство традиційно завжди було і є головним і визначальним 
постачальником продовольства і сировини для переробних галузей, незважаючи ні на які 
соціально-економічні зрушення, еволюційні та революційні перебудови, які характерні та 
притаманні людській діяльності. За період існування людей воно зазнавало ряд як 
позитивних, так і негативних перетворень та реорганізацій, при цьому стабільно 
забезпечувало дотримання свого головного призначення – виробництво життєво важливих 
продуктів харчування для людини. Тільки прорахунки економічної політики, недбале 
ставлення до вирішення нагальних проблем та приниження його ролі з боку державних 
органів управління призводять до дезорганізації та деградації сільськогосподарського 
виробництва, стан якого характерний для 1932-1933 років і обумовлений результатами 
тодішнього політичного курсу Радянського Союзу. Зокрема, примусове та насильницьке 
проведення колективізації, грубі адміністративні методи керівництва колгоспами та 
радгоспами, відсутність у сільського населення бажання працювати в громадському 
господарстві, непосильна для селян хлібозаготівля, надмірний експорт зерна з держави, 
практична конфіскація владою продовольчих запасів у населення села [1]. 

Незважаючи на це – Україна в той період була досить заможною: в 1930 році в Україні 
отримано 22,9 млн. тонн зерна; в 1931 р. – 17,6; в 1932 р. – 12,8; в 1933 році – 22,6 млн. тонн 
зерна. Цього було досить для задоволення потреб населення в продуктах харчування. Проте 
державою систематично вилучалась більша частина зерна для власних  потреб. Плани 
хлібозаготівлі в Україні в цей час були збільшені на 44%. Про це свідчить те, що в тридцяті  
роки Миколаївський елеватор був одним із найбільших в Європі. Зерно  в Україні, звичайно, 
було. Але воно практично повністю вивозилося за кордон, експортувалось. У постанові бюро 
Миколаївського міськпарткому “Про заходи завантаження експортних суден хлібом” 
(20.11.1933 р.) передбачалось: “В обеспечение бесперебойной  погрузки хлебом  экспортных 
параходов принять ежедневный график подвоза в элеватор 6,0 тыс. тонн хлеба. ...Обеспечить  
погрузку 30 вагонов в дневную смену для экспорта хлеба и... 30 вагонов в вечернюю” [2]. 

Враховуючи сприятливі природно-кліматичні умови та багаті чорноземні грунти,  для 
регіону характерним було вирощування традиційних для Півдня  України культур 
рослинництва (озимі і ярі зернові, соняшник, цукровий та кормовий буряк та ін., овочі, 
фрукти) та виробництво тваринницької продукції (м’яса, молока, яєць, вовни, риби, меду). 
Економіко-виробничу  сільськогосподарську діяльність у період  1931-1933 років 
здійснювали сільгосппідприємства різних організаційно-правових форм (артілі, комуни, 
агрофірми, МТС, машинно-тракторні товариства, СОЗи, одноосібне ведення господарства 
тощо), які прискореними темпами трансформовані в радгоспи і колгоспи (зернорадгоспи 
(ЗРГ), зернотрести радгоспів ім. Петровського, ім. Косіора та ін.; винтрести радгоспів 
“Радсад”, “Пам’яті комунарів”; кущове об’єднання колгоспів в с. Баштанка та тракторна 
колона при ньому тощо), засновані на колективній і державній формах власності. 
Територіально сільгосппідприємства Миколаївського регіону охоплювали  райони з 
адміністративними центрами Новий Буг, Єланець, Баштанка, Ландау, Володимирівка, 
Вознесенськ, Варварівка, Нова Одеса, Очаків, Миколаївський район [3]. 

В 1931 році радгоспи, підпорядковані Миколаївському міськпарткому, збільшили площі 
землекористування з 81,4 до 105,1 тис. га, зросло значення колективного сектора 
господарювання, питома вага якого в ріллі склала 84,2%, проти 42,1% на 01.01.1931 р. 
Протягом 1931 року площі зрошувальних земель (городів) збільшились з 600 до 1511 га, 
засів бавовни з 1500 га доведено до 10,4 тис. га, кормова база для розвитку тваринництва 
складала 4,3 тис. га посівів кормових культур. За цей період досягнуто зростання чисельності 
поголів’я корів на молочно-товарних фермах з 1260 голів до 1900 корів при одночасному 
збільшенні поголів’я великої рогатої худоби з 13,7 до 15,9 тис. гол., свиней – відповідно 1,0 і 
7,1 тис. гол. 

В 1932 році планувалось повністю охопити всю селянську землю колективними 
господарствами, довести площу ріллі колгоспів до 80,8 тис. га, радгоспів – до 167,4 тис. га. 
Для забезпечення потреб механізації робіт в радгоспах і колгоспах планувалось поновлення і 



поповнення тракторного парку до 10,6 тис. норморозрахункових одиниць (НР) та створити 
нову МТС з тракторним парком до 300 НР. По МТС кількість тракторного парку, що 
обслуговує район Миколаївської міськради, необхідно було довести   до 900 НР. (НР – нині 
еталонні, умовні одиниці). Передбачалося також придбання техніки тракторної тяги: 
комбайнів –   130 од.,   сівалок – 153,   бавовнозбиральних   машин – 60 од. 

Заводом “Плуг та молот” (нині “Дормашина”) в 1931 році випущено перший в 
Радянському Союзі комбайн-бурякозбирач, тисячі тракторних плугів системи “Джон-Дір” та 
на 1932 рік заплановано випуск 16 дискових тракторних плугів ППТ-9 з сівалками 25,0 тис. 
од., тракторних бурякокопачів ЗТС та бурякозбиральних комбайнів ЗС по 1,0 тис. од., лап 
“Кощука” – 20,0 тис. од. [4]. Незадовільне забезпечення грунтообробною технікою 
призводило до стримування темпів зяблевої оранки осінню 1932 року, на що Центральним 
комітетом КП(б)У запропоновано районним партійним комітетам терміново забезпечити 
перепрофілювання не менше 50-60% живої тяглової сили в кожному господарстві і сільській 
раді на зяблеву оранку, залучаючи всіх коней одноосібників до цієї роботи [5]. Враховуючи 
недостатню кількість технічних потужностей передбачалось нарощування поголів’я коней 
(як тяглової сили)  до 17,5 тис. голів, в тому числі по селянських господарствах – до 15,2 тис. 
голів. 

За рахунок механізації робіт планувалось посівні площі в регіоні довести до 204,9 тис. га 
та отримати продукції рільництва 177,8 тис. тонн валового збору зернових культур при 
середній їх урожайності 11 ц/га. З врахуванням розвитку бавовноспоживаючих підприємств 
та галузей в регіоні займались виробництвом бавовни. Постановою Одеського обкому 
КП(б)У та облвиконкому до сільгосппідприємств районів доведено завдання та терміни 
здавання бавовни [6]: 

  
 

Адмінрайони План, тонн Термін 

Баштанський 
Миколаївський 
Новоодеський 
Очаківський 
Снігурівський 

385 
1207 
984 
1157 
724 

25.12.1932 
26.12.1932 
01.01.1933 
01.01.1933 
26.12.1932 

 
 
В полі зору діяльності сільського господарства  знаходились і питання агротехніки та 

меліорації, реалізація  яких була направлена на ефективне використання земельних угідь. 
Агротехнічними  заходами передбачалось визначення певних сівозмін в колгоспах і 
радгоспах в залежності від їх спеціалізації; охоплення оранкою зябу всієї площі під ярі 
посіви 1933 р. (10,2 тис. га); підняття чистих парів на площі 49,0 тис. га; проведення 
сортозаміни озимої пшениці осінню 1932 р. та ярих культур 1932 р. на 45%; 100% очищення 
та протруєння насіння, забезпечення належного догляду за парами, просапними, 
обкошування меж, боротьби з шкідниками  та інше. 

 Заслуговує на увагу питання планування постачання міста Миколаєва продукцією 
сільського господарства. Завданнями передбачалось  площу городніх культур довести до 2,8 
тис. га, в т.ч. поливних – 1,4 тис. га; площі під ранньою картоплею  – до 1,8 тис. га; в т.ч. на 
поливі – 661 га; розширити площу садів до 1,5 тис. га, в т.ч. в колгоспах – 650 га, радгоспах – 
630 га; виноградників – до 350 га; ягідників – до 108 га. Передбачалось поставити городянам 
продукцію в таких обсягах: з городини – не менше 19,1 тис. тонн, фруктів та винограду – 
біля 2.3 тис.тонн, що в розрахунку на одну особу складало: овочів – 117 кг, фруктів і ягід – 
біля 14 кг. 

 Зважаючи на важливість тваринницької галузі, для забезпечення її кормами 
передбачалось збільшити площі кормових культур на силос та зелений корм до 19,7 тис. га. 



Розвиток тваринницької галузі базувався по таких показниках: ріст поголів’я великої рогатої 
худоби довести до 41,2 тис. гол., в т.ч. в селянських господарствах – до 17,7 тис. гол., з них 
корів – до 6,8 тис. гол., свиней – до 30,9 тис. гол., в т.ч. в селянських господарствах – до 6,8 
тис. гол. Передбачалось виробити молока 11,2 тис. тонн, в розрахунку 47,2 літра на пересічну 
людину. При цьому задоволення міського ринку свіжим молоком продукцією 
колгоспсектора, виходячи з норми 165,0 г молока на душу в добу, складало 48,5% до потреби 
[7]. 

 Ведення галузі організовувалось комплектуванням товарних ферм: 18 молочних в 
колгоспах з поголів’ям корів 4,2 тис. гол. для постачання свіжого молока населенню 
м. Миколаєва; 2  – в радгоспах з поголів’ям 1,6 тис. корів та 3 – в колгоспах з чисельністю 
750 корів для реалізації їх продукції маслозаводам; 3 – колгоспних свиноферм з поголів’ям 
150 основних свиноматок; 6 – птахоферм з чисельністю 12,0 тис. голів птиці та 10 – 
кролеферм з поголів’ям 200 кролематок. Слід підкреслити, що галузь тваринництва 
планувалось вести на досить високому рівні. Це підтверджується досить кваліфіковано 
розробленими “Поясненнями до плану організації скотарства в Миколаївському окрузі на 
1929-30 роки”. Зазначені матеріали передбачають розрахунки вартості утримання молочної 
ферми на 200 корів ротягом року з аналізом рівня і вартості годівлі дійної корови вагою 400 
кг з планованим річним надоєм на рівні 2500 кг молока на рік; свиноферми на 100 основних 
свиноматок, вівчарника на 1500 вівцематок, приміщення для утримання 500 голів курей 
маточного стада. При розрахунках утримання худоби та виробництва продукції приймалась 
до уваги вартість корови в сумі 200 крб.; бугая – 400; свиноматки – 80; вівці – 15; курей – 3; 
інкубатора на 600 голів птиці – 300 крб. 

Організація ведення галузі враховувала особливості природно-кліматичних умов районів 
регіону, питому вагу та районування того чи іншого виду худоби в розрахунку на 100 га 
посівних площ та чисельність населення: 

 
 

 
Абсолютне збільшення великої рогатої худоби (в перерахунку на дорослих тварин) 

склало 36,8%, в т.ч. корів – на 14,3 %; свиней – на 213,0; овець – на 75,6; птиці всіх видів – на 
245,8% [8]. 

Збір в регіоні непоганого урожаю зернових влітку і восени 1932 року  внаслідок 
неналежного матеріально-технічного забезпечення відбувався повільно, з великими втратами 



зерна. Скирдування скошених зернових культур велось недбало. Під час молотьби в полові 
залишалося більше 20 відсотків зерна. У середовищі колгоспників проявлялася психологія 
безвідповідального ставлення до громадського майна і худоби, байдужості до всього, що 
перебувало за межами власного господарства, тому мали місце  випадки, коли колгоспники 
допускали втрати вирощеної продукції. Так, з Очаківського району наркомзем УРСР 
одержав таку інформацію: “Десятки гектарів скошеного хліба лежать у валках і псуються під 
дощем. Скирдувати ще не почали. Вистигли вже ярі, які треба косити. У колгоспі “Червона 
Україна” нема жодного валка, щоб колеса трактора не переїхали”.   

 
 
 
Надмірні плани поставок хліба до держави та вилучення насіннєвого фонду в рахунок 

виконання хлібозаготівельного плану створили нову проблему. Треба було готуватись до 
сівби. А в 1107 колгоспах, які об’єднували 124,4 тисячі селянських господарств, було лише 
12% потрібної кількості насіння. Надаючи пріоритет розвитку колективної форми 
господарювання, принижувалась роль одноосібників. При середній врожайності зернових 
культур у 1932 році 8,5-10 центнерів з гектара одноосібник продавав державі зерно за 
цінами, у 20-30 разів нижчими за ринкові. 

Урожай 1933 року був  рекордним. Люди, не шкодуючи себе,  працювали до безтями, 
багато навіть ночувало в степу. Тоді на кожен трудодень давали по 13 кг зерна. Всі, хто 
залишився живим, мав змогу їсти хліб [9]. 

Враховуючи значний економіко-виробничий потенціал регіону та сприятливі погодно-
кліматичні умови для виробництва сільськогосподарської продукції, з метою зміцнення його 
стану і потужностей та на цій основі нарощування обсягів виробництва сільгосппродукції 
державою вживались заходи по забезпеченню Півдня України матеріально-технічними  і 
людськими ресурсами шляхом їх переміщення та переселення останніх. На 28 грудня 1933 
року відправлено 329 ешелонів, 21856 господарств, 117149 членів сімей, 14879 коней, 21898 
корів і 38705 голів різної худоби. План перевезення колгоспників в Україну було завершено і 
виконано на 104,7% [10].   

Загальна енергозабезпеченість сільського господарства тільки Миколаївського 
приміського району на 01.01.1934 р. по радгоспах і  колгоспах склала тракторів: ЧТЗ – 42 од., 
ХТЗ – 81; комбайнів  – 70; автомашин – 26 од., всього в перерахунку на 1 кінську силу – 6615 
[11]. 

З огляду на історичний перебіг подій за 70-річний період суспільно-економічних 
відносин, та об’єктивно оцінюючи ситуацію того часу, слід відмітити, що економіко-
виробничий потенціал регіону мав досить потужну ресурсну базу для стабільного 
вирощування достатньої кількості різноманітної сільськогосподарської продукції і 
забезпечення нею жителів Миколаївщини за умови державної підтримки та створення рівних 
можливостей розвитку господарств всіх форм власності.  
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