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 Колективізація та голод 1929–1933 років на території 
сучасної Миколаївщини 
 
 
"Великим переломом" назвав Сталін 1929 рік. Це був справжній перелом 

долі мільйонів людей – повернення до методів воєнного комунізму. Що ж до 
колективізації, то її мета полягала у цілковитій ліквідації приватного 
землеволодіння й концентрації решти селянства в контрольованих 
більшовиками колективних господарствах, для ефективного викачування 
сільськогосподарської продукції, з метою створення матеріальної бази для 
проведення індустріалізації. 

 Створені колгоспи були трьох видів: товариства спільного обробітку 
землі (ТСОЗи), артілі й комуни. На 1/ХІ-1929 року на Миколаївщині 
налічувалося 642 колгоспи, які об’єднували 16 488 селянських дворів, що 
становило 19,3 % від загальної кількості селянських господарств. Їх земельна 
площа становила 50,99 % від площі округу, в тому числі, 1,38 % – комуни, 
7,67 % – артілі, 90,95 % – ТСОЗи [1]. Загалом колективи формувалися 
шляхом грубого адміністрування, на основі конфіскованого в розкуркулених 
селян-одноосібників майна, що супроводжувалося в ході справи 
репресивними заходами щодо осіб, які "саботують" продрозкладки. 
Здебільшого це були ті ж одноосібники. 

 З 20 січня 1930 року розпочато "ударну роботу" по розкуркуленню в 
Новоодеському районі. В першу чергу заарештували селян, які стояли на 
обліку як повстанці проти радянської влади (продрозкладки), в 1919 р. 115 
селян з матеріалами на кожного були відправлені в органи ДПУ [2]. В ході 
акції у деяких розкуркулюваних відбирали всі речі, навіть продукти 
харчування. Більшу частину речей відразу собі привласнювали працівники 
комісій по розкуркуленню, хоча за законом мали право лише на 30 %. 

 Без найменшого опору пройшло розкуркулення у Володимирівському 
районі (нині частина Казанківського). 

 Швидкими темпами ця акція проходила у Вознесенському районі, де на 
01.02.1930 року було ліквідовано 667 господарств, із них виселено – 476. 

Розділ 1. Політична діяльність української молоді в культурно-історичному аспекті 
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Причому висилали далеко не найзаможніших, а "крайніх". Наприклад, в 
Очаківській сільраді було розкуркулено 13 господарств, у них конфісковано: 
1 свиню і 2 кози, 48 пудів зернових культур і 10 пудів картоплі. 

 17 лютого 1930 року розпочалися акції по розкуркуленню в 
Новобузькому районі. "До висилки налічено 501 чоловік, для попередження 
будь-яких невдоволень сюди своєчасно були перекинуті озброєні загони" [3]. 

 "Селяни цілими селами та районами вступали до колгоспів і змітали зі 
свого шляху куркульство, звільняючись від куркульської кабали" [4], – 
писали про той час офіційні джерела, та це не відповідало дійсності. 

 Агітація за колгоспи була примітивною, бо й самі агітатори не уявляли, 
що це таке. Кращого не могли придумати, як "в гурті будете жити, а гуртом і 
батька добре бити", а їм відповідали: "гуртове – то чортове". Селяни не 
бажали відмовлятися від своєї власності, лише облудні обіцянки щасливого 
та заможного життя та погрози змушували їх вступати до колективних 


