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ПЕРЕДНЄ СЛОВО

Український народ повертає данину пам’яті Жертвам Голодомору 1932—1933 років, доземно схиляє го�
лови. Завершується Рік Скорботи, але вічною залишатиметься пам’ять про українських селян, яких свідомо
позбавили життя, застосувавши жахливу зброю масового знищення — штучний голод. Згадуючи про Голо�
домор, ми прагнемо не помсти, а справедливості, основою якої є християнська мораль, навіть не право, по�
заяк звертаємось до сумління, благаємо про каяття, сподіваємось на прозріння ідеологічно ошуканих і
дбаємо про зцілення від душевного болю очевидців Голодомору, заподіяного 75 років тому. Він не полишає
їх, бо надто глибокою і нестерпною виявилася рана, надто багато безіменних могил та безвісти полеглих на
родючих українських чорноземах.

Ми поминаємо Жертв Голодомору, бо у ті жахливі роки відбулося цинічне нехтування правами людей,
глум над гідністю Людини, над її найдорогоціннішим скарбом — життям. Ніхто на має права позбавити лю�
дину життя, відтак навмисне вбивство мільйонів українських хліборобів — це злочин, якому немає терміну
давності.

Київ пережив Голодомор, відчув його катастрофічні наслідки, коли на вулицях міста лежали сотні помер�
лих селян, безпритульних дітей, а кияни помирали від висипного та черевного тифу, дизентерії, малярії, на�
бряків від голоду. Півмільйонне місто опинилося в блокаді, оточене спустошеними селами та районами,
знемагаючи від повсякденного голоду, економічно й матеріально неспроможне врятувати від голодної
смерті шестимільйонну Київську область. Смертність, як свідчать книги ЗАГСів про смерть, була масовою і
щоденною, до якої почали звикати, вона стала жахливим атрибутом влади, її недолугої соціально�еко�
номічної політики. Голодна смерть об’єднала лівий і правий береги Дніпра, пронизуючи всю Україну від
півночі до півдня, від заходу до сходу, залишаючи безлюдними села, дітей�сиріт, мільйони знедолених.

Київ пам’ятає Голодомор 1932—1933 років. Саме біля відбудованого Михайлівського Золотоверхого
Собору, зруйнованого більшовиками у 30�х роках, встановлено пам’ятний знак Жертвам Голодомору, який
набув статусу Меморіалу. Він нагадує нам про Велику Руїну, яка розпочалася з ліквідації церков та глум над
вірою, а завершилася страшним апокаліпсисом XX століття — Голодомором. На схилах Дніпра закладено
Калиновий Гай та меморіальний знак на місці майбутнього Меморіального комплексу пам’яті жертв голодо�
мору в Україні. Споруджуються пам’ятники в районах міста, проводиться просвітницька та науково�пошуко�
ва робота установами Києва.

Меморіальна Книга Жертв Голодомору в місті Києві, у підготовці якої активну участь брала міська влада,
увічнює світлу пам’ять про полеглих від голоду киян та мешканців Київської приміської смуги.

Вічна пам’ять умертвленим.

Київський міський голова Леонід Черновецький
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Латинське слово „memorialis” означає пам’ятний, — нотатки, щоденник, бухгалтерська книга для запису
щоденних операцій, архітектурно�скульптурний ансамбль на честь знаменних подій або осіб. Давні елліни
та римляни гідно шанували героїчні і трагічні сторінки історії, споруджували величні храми. Віддаючи належ�
не минулому, вони освячували майбутнє, намагаючись увічнити морально�етичні й духовні цінності, які були
пов’язані з видатною особистістю, з демократією, свободою, з гармонійним розвитком суспільства.

Людська пам’ять має фізіологічну та суспільну складові. Якщо перша свідчить про здатність індивіда
зберігати та відновлювати минуле, то друга — про спроможність суспільства подолати політико�ідеологічні
перепони задля вшанування пам’яті невинно убієнних, а також про його готовність засудити злочини проти
людяності, поіменно згадати полеглих, назвати жертв та їхніх катів. Історична пам’ять — це не лише скорбо�
та та спокута, а ще і суд Часу — невблаганний і неминучий, що воздає кожному по його вчинках та діяннях.
Приборкана силою пам’ять, а понад усе — байдужість того чи іншого соціуму, символізує духовну агонію
суспільства, показує його масову манкуртизацію.

Виповнюється скорботна річниця національної трагедії українського народу — 75�та річниця Голодомо�
ру в Україні, заподіяного більшовицьким режимом шляхом ліквідації заможних селянських господарств,
здійснення політики розкуркулення та визиску, грабіжницьких хлібозаготівель, конфіскації майна, штрафів,
податків, насаджування грошових і продуктових повинностей, функціонування системи сталінської публіч�
ної інквизиції — політичних та соціальних чисток, застосування зброї масового голодового винищення се�
лян — „чорних дошок”, їх покріпачення через комунікативну та адміністративну ізоляцію.

Фізичне винищення українських хліборобів штучним голодом — свідома і спрямована терористична
акція, мета й завдання якої формувалися та реалізовувалися впродовж 1928—1933 рр., хоча тактика і стра�
тегія їх упокорення становила основне кредо марксизму та, особливо, ленінізму, тобто ідеології і практики
соціального протистояння, перманентного громадянського конфлікту, класової ненависті. Голодомор був
глобальною репресивною акцією, яка довершила фізичне винищення українських селян, здійснюване
різними методами і формами від 1917 р. Запроваджуючи ідеологію соціал�комунізму, тобто утопічного цар�
ства соціальної рівності для найбідніших верств суспільства, більшовики діяли за принципом римських
імператорів: „поділяй і володаруй”. Ленінська теорія класової боротьби, прагматично застосована Ста�
ліним, розколола селян на так звані антагоністичні соціальні групи — бідняків, середняків, куркулів, проле�
тарів, унеможливила загальний селянський виступ проти тоталітарного режиму. Війна держави проти влас�
ного народу супроводжувалася репресіями, розстрілами, терором, голодомором. Режим фізично винищу�
вав непокірливих і волелюбних українських селян, ламав психологічно, морально й духовно, глумлячись над
вірою та сумлінням.

Голодомор — не історична минувшина, а глибока фізична та духовна недуга, яка нестерпним болем
шматує пам’ять очивидців. Вони залишають нас, відходять у минуле, відтак згасає і народна пам’ять про ге�
ноцид українського народу — Голодомор 1932—1933 рр. Сьогодні замало зовнішніх атрибутів — монумен�
тальних споруд, хоча вони й досі не збудовані. Необхідна послідовна і напружена робота, спрямована на
конкретні справи. Наш святий обов’язок — вшанувати та увічнити пам’ять про умертвлених українських се�
лян. Ми маємо виконати цей святий обов’язок для відновлення історичної правди, для нашого прозріння,
персонального і суспільного каяття, розкріпачення свідомості, духовного зцілення людей від страшного
шоку, заподіяного репресіями та голодомором. Безпам’ятство і бездуховність, як ракова пухлина, роз’їда�
ють душу нації — її історію, культуру, традиції, самобутність. З ліквідації та руйнування церкви розпочинався
голод, а Різдвяні та Великодні дзвони 33�го мовчали у вимерлих селах (і не тільки в них), не били на сполох.
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Ми прагнемо не помсти, а справедливості, тобто верховенства моралі над аморальністю, права— над без�
законням, здорового глузду — над ідеологічними догмами. Голодомор 1932—1933 рр. в Україні — це історич�
ний факт цинічного нехтування правами людини, що ущемляє людську совість, а його свідоме замовчування
обурює людей доброї волі. Злочин, скоєний на українській землі, не має терміну давності, відтак здобув право�
ву оцінку в законі Верховної Ради України від 26 листопада 2006 р. про визнання Голодомору геноцидом укра�
їнського народу.

Віддаючи данину пам’яті українським селянам, полеглим від рукотворного Голодомору, державні та
громадські установи формують Національний Мартиролог його жертв, складовими якого є обласні та міські
книги пам’яті. Їх функціональною частиною стала Книга пам’яті жертв Голодомору в місті Києві та Київській
приміській смузі. Її структуру становлять наукові дослідження соціально�економічних та політичних причин
голоду, констатація його катастрофічних наслідків. Дослідницька частина, яка розкриває механізм теро�
ристичної акції держави проти мирного населення, пояснює і доповнює розширеним науковим коментарем
спогади очевидців, список померлих від голоду киян, тимчасових мешканців Києва, селян київської
околиці.

Основою Київської книги пам’яті є Мартиролог — спогади очевидців та перелік імен померлих від голод�
ної смерті людей. Термін „мартиролог” означає слово про мучеників, перелік бідувань та переслідувань,
поіменний список жертв. Спомини очевидців відтворюють картини людських страждань, поневірянь, нару�
ги над людською гідністю, перенесених українським народом у 1932—1933 рр., тому вони становлять
основу мартиролога. Списки постраждалих від голоду та його руйнівних наслідків складено за книгами про
смерть районних загсів м. Києва. Переглянуто майже 90 томів райзагсівських книг, які містять понад
45 тис. прізвищ.

Листи німецьких (і не тільки) дипломатів з Києва, долучені до Книги пам’яті, висвітлюють повсякденне
життя міста в умовах голодомору, байдуже ставлення партноменклатури до людського горя, об’єктивно по�
казують катастрофічний стан міста, поширення тифу, юрби безпритульних і голодних дітей.

Книга підготовлена за підтримки Київської міської державної адміністрації, за сприяння Державного
архіву міста Києва. Наукові тексти, Мартиролог, спогади очевидців підготовлені істориками: В.К. Борисен�
ко, О.М. Веселовою, В.М. Даниленком, М.С. Дорошком, Г.Г. Єфіменком, В.І. Марочком, О.М. Мовчан.
Висловлюємо щиру подяку співробітникам Державного архіву м. Києва (далі — ДАК, ДА м. Києва) за надані
документи і матеріали, а також архівістам ЦДАГО України, ЦДАВО України, ГДА СБ України, які забезпечили
сприятливі умови для пошуку потрібних джерел.

Василь Марочко
доктор історичних наук,

керівник Центру дослідження геноциду українського народу
при Інституті історії України НАНУ



ГОЛОДОМОР
1932—1933 рр.

У КИЄВІ
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Наукові статті дослідників, представлені в цьому розділі, організаційно і функціонально доповнюють
основні складові меморіального видання, розкриваючи регіональну специфіку повсякденного буття киян та
селян приміської смуги 1932—1933 рр. Вони виокремлюють територію голодомору, виявляють його причи�
ни і наслідки, висвітлюють факти масової смертності людей на вулицях Києва. Кожна стаття є авторським
науково�історичним тлумаченням суперечливих соціально�економічних та політичних подій трагічного ли�
холіття. Спогади очевидців, мартиролог, архівні документи потребують додаткового пояснення, тому по�
стала необхідність написання тематичних підрозділів, які стосуються адміністративно�територіального
поділу Києва та приміської смуги, національного і соціального складу населення. Для з’ясування соціаль�
но�демографічних обставин масової смертності на вулицях міста довелося простежити книги загсів про
смерть, щоб виявити не лише соціальне походження умертвлених, а також регіональний аспект голодомо�
ру, тобто райони Київщини, населення яких шукало порятунку в Києві. Певний час історики вважали, що го�
лод був винятково селянським, але книги загсів свідчать про наявність жертв голодомору серед міських жи�
телів. Висвітлюючи епідемію тифу на вулицях Києва, ми вказуємо на основну причину смертності киян, які
фактично помирали від наслідків голодомору, епіцентр якого знаходився в сільських районах Київщини,
відтак місто потерпало від безпритульних дітей, привезених батьками з надією на їх порятунок. В спогадах
очевидців голоду згадуються торгсини, про діяльність яких в українській історіографії написано дуже мало,
а проблема надзвичайно цікава, тому упорядники та автори вирішили подати декілька наукових розвідок з
історії становлення та функціонування системи заготівель побутового золота безпосередньо в Києві. При�
четність партноменклатури до творення голодомору також є предметом нашого дослідження, позаяк акту�
альним залишається питання про переіменування вулиць, названих свого часу іменами більшовицьких
вождів, політика і вчинки яких призвели до масового фізичного нищення українського народу. Жодна з книг
про смерть органів загсів не зафіксувала імен померлих від голоду радянських і компартійних чиновників.
Меморіальний статус книги, особливо в частині визнання та реагування світовою спільнотою щодо укра�
їнського голодомору, спонукав нас до історичної ретроспективи, тобто до виявлення політичної позиції іно�
земних дипломатів, які перебували тоді в УСРР.

Меморіальний статус книги передбачає звернення до історичної пам’яті, тобто до минулого заради
майбутнього, а відтак наукові розвідки істориків є розповідною формою поневірянь та страждань укра�
їнських селян – жертв голодомору 1932—1933 рр., що загалом відповідає змістові і значенню самого
терміну „мартиролог”.



Частина 1. ТЕРИТОРІЯ І НАСЕЛЕННЯ КИЄВА
ТА ПРИМІСЬКОЇ СМУГИ

Динамічність адміністративно�територіального
реформування та соціально�демографічних проце�
сів, характерна для міста Києва і приміської смуги
20—30�х рр. ХХ ст., була зумовлена більшовицькою
модернізацією економічного укладу життя радян�
ського суспільства. Форсована індустріалізація ви�
магала дешевої робочої сили, матеріально�енерге�
тичних та фінансово�економічних ресурсів, мо�
білізація яких відбувалася шляхом відвертого по�
грабування власного народу. Насильницька колек�
тивізація сільського господарства, хлібозаготi�
вельні кампанії, злочинна політика розкуркулення,
масові депортації селян, крім соціально�політично�
го упокорення, мали конкретні господарсько�еко�
номічні завдання: максимальне використання внут�
рішніх можливостей — фінансових, продуктивних,
сировинних тощо.

Міста і села, особливо в роки так званої соціа�
лістичної реконструкції народного господарства,
тобто 1928—1933 рр., набували ідеологічних рис та
ознак радянського повсякденного побуту. Змінюва�
лися не лише назви вулиць та районів, а передусім
ритм і спосіб життя, моральні й духовні цінності. Ко�
муністи руйнували церкви, натомість зводили „бу�
динки культури”, „клюби”, „хати�читальні”, не дбаю�
чи про людей, про їхні турботи. Добробутові людей
завжди загрожували війни, епідемії, революції, со�
ціальні експерименти глобального характеру.

Населення Києва, тобто кияни і „прийшлий люд”,
також відчуло руйнівний вплив ревоюційно�політич�
них перетворень, особливо протягом першої трети�
ни ХХ ст. Згідно з переписом населення 1897 р., у
Києвімешкало248тис.осіб,знихчоловіків135тис.та
113 тис. жінок, а за 13 років загальна кількість киян
зросла у 2 рази, досягнувши у 1910 р. 528 тис. осіб.
Перша світова війна та революції 1917—1920 рр.

змінилисоціально�демографічнуситуаціювмісті,яке
втратило 161 тис. осіб, маючи лише 367 тис. меш�
канців. Спостерігалася диспропорція демографічно�
го співвідношення наявності чоловіків та жінок, поза�
як перші становили 159 тис., а представниці чарівної
частини — 208 тис. осіб1. Міський перепис населення
1923 р. зафіксував його збільшення у Києві до 414
тис. осіб, а за переписом 1926 р. тут мешкало 514 тис.
киян. Співвідношення чоловіків і жінок, порушене
війнами і революціями, залишалося незмінним. Не�
зважаючи на абсолютне збільшення кількості чо�
ловіків, яких у 1926 р. було серед киян 249 тис., тобто
більше загальної чисельності мешканців Києва ста�
ном на 1897 р.

Київ дореволюційний і радянський, якщо зважи�
ти на адміністративно�номенклатурну ланку управ�
лінців та, особливо, національний склад його насе�
лення, не був українським містом, хоча на початку
20�х рр. з’явилася ідея надання йому статусу сто�
лиці радянської України. Так, судячи зі збірника на�
укових публікацій під редакцією М. Грушевського,
Київ буремного 1917 р. налічував 468 тис. осіб, се�
ред яких 232 тис. росіян, 87 тис. євреїв, 77 тис.
українців, 43 тис. поляків2, а решту представляли
інші національні громади. Громадянська війна не
змінила національної структури міста, якщо брати
до уваги пропорційне співвідношення, але збільши�
лося його населення — до 545 тис. у 1919 р. Тоді се�
ред киян росіяни становили 42,8%, українці 25,3%,
євреї 21,1%, поляки 6,8%3. За роки революції та
громадянської війни місто виявилося своєрідним
притулком для біженців з радянської Росії та інших
регіонів, драматична доля яких майстерно висвіт�
лена у творах М. Булгакова. За 1917—1919 рр. кіль�
кість киян�українців зросла у 2 рази, росіян залиши�
лася без змін, євреїв виросла на третину, поляків
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зменшилося на 6 тис.4 Революційне місто, у якому
переважали національно�патріотичні настрої серед
українців�політиків, незважаючи на дискретність
системи влади, не приваблювало росіян. Скасуван�
ня „межі осідлості” для євреїв, тобто обмежень для
пересування, навчання і працевлаштування на ліво�
бережжі України, яке відбулося після 1917 р., позна�
чилося на зростанні питомої ваги та абсолютної чи�
сельності цієї етнічної меншини міста. За даними
офіційної статистики, українці становили у 1920 р.
14,3%, росіяни — 46,5%, євреї — 32% серед меш�
канців Києва, у 1923 р. відповідно — 25,4% українці,
36,3% — росіяни, 32,1% — євреї. Політика укра�
їнізації, враховуючи її недоліки і переваги, вплинула
на пропорційність етнічних груп серед киян.
У 1926 р. українців було 42,2%, росіян — 24,4%, єв�
реїв — 27,3%, поляків — 6,1%5.

Райони Києва за національним складом були
мішаними. Українці переважали на Куренівці —
54,2%, хоча на Приорці вони становили 74%, в Пущі
Водиці — 49,8%, на Слобідці — 72,5%, на Солом’�
янці — 51%, на Звіринці — 48,1%. Росіяни перева�
жали на Печерську — 59,5%, на Глубочинці —
51,6%, а в Святошиному мали — 43%, на Деміївці —
40% етнічного представництва. Євреї густо селили�
ся в Подільському — 73,6%, Троїцькому — 61,7%,
Тарасівському — 51%, Плоськівському — 50%6, а в
решті районів міста українці, росіяни, євреї склада�
ли мішану міжетнічну громаду, яка сповідувала від�
повідну власну віру, традиції, побут.

За переписом 1926 р. півмільйонне місто мало
239 тис., тобто 46,4%, самодіяльного населення,
яке займалося продуктивною працею на вироб�
ництві, торгівлею, управлінням та соціальним об�
слуговуванням. Робітники становили 25%, служ�
бовці — 26,4%, „непмани”, які займалися приват�
ним бізнесом, — 14%7, решту — представники віль�
них професій та інших форм діяльності. Серед ро�
бітників Києва українці мали 47%, росіяни 26%, єв�
реї 19%, решту — представники інших національно�
стей та етнічних груп; серед службовців — 43,2% ук�
раїнці, 26% — росіяни, 24% — євреї; серед підпри�
ємців�непманів євреї становили 62%, українці —
19%, росіяни — 10%8. Такою була соціальна струк�
тура активної частини міського населення Києва,
яке уособлювало місто та забезпечувало його жит�
тєдіяльність у 20�х роках.

Відносна економічна стабільність, яка спосте�
рігалася у другій половині 20�х рр. внаслідок непу,

позитивно вплинула на природний рух населення
Києва, хоча смертність загалом була високою. Про�
тягом 1924—1927 рр. народжувалося живими
близько 12 тис. щорічно, але помирало, крім мерт�
вонароджених, близько 6 тис. дітей, а до одного ро�
ку — 1,3 тис. Щорічний природний приріст коливав�
ся в межах 5—6 тис. осіб9.

Місту належало в 1926 р. 43,7 тис. га землі, з
них забудовані квартали займали понад 6 тис., ву�
лиці, провулки, майдани — 580 га, парки, сади,
бульвари — 160 га, 1,2 тис. га — під городами10.
Київ мав 26410 житлових будинків, з них 18% муро�
ваних, дво� і більше поверхових — 28%. На одного
мешканця міста припадало 7 м2 житла, а пересічна
площа однієї кімнати сягала 17 м2 11. Наприкінці
20�х рр. налічувалося 272 тис. кімнат, тобто по
одній на двох зареєстрованих мешканців міста.
Для гостей діяло 4 готелі, які мали 352 номери з не�
вибагливим сервісом.

Корінні кияни важко звикалися з новими назвами
вулиць, парків, майданів, перейменованими більшо�
вицькою владою. Так, колишній Маріїнський парк
став Радянським, а Велика Володимирська — вули�
цею В. Короленка. Назви вулиць присвячували ліде�
рам більшовицької партії, державним діячам, рево�
люційним ідеалам та цінностям. Новоявлена вулиця
АртемаранішебулаЛьвівською,Богунська —колиш�
нього генералаТрепова, Боженка — Драгомирівська,
Борохова — М.Васильківська, Бульвар Шевченка —
Бибіківський бульвар, Ворошилова — В. Підвальна,
Володарська — Златоустівська, Майдан Червоного
Перекопу — Софіївський майдан, Донського Бор —
Липська, Енгельса — Лютеранська, жертв револю�
ції — Трьохсвятительська, Жовтня — Інститутська,
Жаданівського — Жилянська, Зарудного — Поліцей�
ська, Комуністична — Банкова, Узвіз Лівера — Анд�
ріївський узвіз, Лепіка — Фундукліївська, Леонтови�
ча — Гімназична, К.Лібкнехта — Левашівська, М.Ли�
сенка — Театральна, Р. Люксембург — Кате�
ринівська, К.Маркса — Миколаївська, Мельникова —
Дорогожицька, Повітрофлотська — Кадетське Шосе,
Паризької Комуни — Михайлівська. Майдан рево�
люції — Арсенальний майдан, Жовтневий район —
Шулявка, Свердлова — Прорізна, Січневого повстан�
ня — Микольська, Сталінський район — колишній
Деміївський, Л. Толстого — Караваївська, Ульяно�
вих — Лабораторна, І. Франка — Нестерівська, Чер�
воноармійська — В.Васильківська, С.Разіна — Про�
тасів Яр12. Нові вулиці не мали історії, старі жили у по�
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всякденному житті киян, поставали у творах відомих
письменників. Зі старими вулицями була пов’язана
історія дореволюційного Києва, а з новими — мітин�
ги, демонстрації та сотні трупів померлих від голодо�
мору українських хліборобів, юрби безпритульних
дітей.

Головна вулиця міста — Хрещатик, без якої Київ
кінця 20 — початку 30�х рр. виявився можливим, по�
заяк була перейменована на честь В. Воровсько�
го — одного з перших радянських дипломатів. Саме
на Воровського, 18 знаходилася Київська міська
рада: загальна канцелярія, відповідальний секре�
тар, заступник голови, протокольна частина. До
структурних виконавчих органів міськради належа�
ли секції: комунальна, робітничо�селянської інспек�
ції, народної освіти, фінансово�економічна, адмінi�
стративно�військова, охорони здоров’я. Територія
Київської міської ради на час формування Київської
області дорівнювала 2451 км2 у 1932 р., на якій
функціонувала 71 рада, з них — 67 сільських13. До
прямого підпорядкування міськраді належали три
селищних та 5 сільських рад, а також міськрада,
тобто 9 рад. Населення, яке було приписане до ра�
йонів міськради, становило 770 тис., а суто місь�
ке — 613 тис. осіб14. По селах Київської приміської
смуги мешкало 608 тис. осіб, тобто в Києві та Київ�
ському районі проживало 1,3 млн осіб, а в області —
6,3 млн осіб15.

Головою Київської міської ради у 1932—1933
роках був Г. Войцехівський, поляк, 1885 р. народ�
ження, член КП(б)У від 1920 р., котрий раніше очо�
лював окружний виконком. Київську обласну Кон�
трольну комісію Робітничо�селянської інспекції
(РСІ) очолював Т. Макаров, а міську КК — М. Кара�
севич. Секретарем Київського міськкому КП(б)У був
Бабко, який керував парторганізацією, що нарахо�
вувала 30 тис. комуністів. На території Києва у
1932—1933 рр. було п’ять райпарткомів: Жовтне�
вий (Брест�Литовське шосе, 68), Київський (вул. Го�
ровиця, 32), Січневий (Бульвар Шевченка, 38),
Ленінський (вул. 25�го Жовтня, 32), Петрівський
(Революціїї, 44)16. Від їхньої політичної позиції зале�
жали людські долі, а також життя сотень тисяч киян
та селян околиці. Київська влада, виконуючи дирек�
тиви центральних партійних і радянських органів,
здійснювала масову конфіскацію зерна, керувала
хлібозаготівельними кампаніями. Міська та обласна
партійно�радянська номенклатура, серед якої були
голова Київського облвиконкому М. Василенко,
секретар обкому КП(б)У М. Демченко, а згодом
його замінив І. Мусульбас, вирішувала різні со�
ціально�економічні та культурно�освітні питання.
3 серпня 1933 р. за постановою Київського облви�
конкому було закрито Сирецько�Знаменську церк�
ву на хуторі Васильчиків приміської смуги17.

Адміністративними районами міста були Куре�
нівський, Петрівський, Жовтневий, Святошинський,
Лук’янівський, Бульварний, Солом’янський, два
Центральних — перший і другий, Ленінський, Ста�
лінський, Дарницький, Позняківський, які мали ста�
тус виконавчих і територіальних одиниць.

Територія голодомору 1932—1933 рр. не мала
кордонів в УСРР, позаяк його епіцентр знаходився в
українських селах, а руйнівні смертоносні хвилі цієї
соціогуманітарної катастрофи тероризували міста.
До них за порятунком тягнулися десятки тисяч се�
лян, підкидаючи дітей, розповсюджуючи епідемію
висипного та черевного тифу. Київська приміська
смуга мала села, які підпорядковувалися міськраді,
селищним та сільським радам. Кількість сіл залиша�
лася сталою, але змінювалося їх підпорядкування
органам влади — міським і сільским. Сільська рада
об’єднувала кілька сіл, тому їхня кількість не від�
дзеркалювала наявні села та загалом населені
пункти Київської приміської смуги. В архівних дже�
релах можна зустріти кількість сіл, сільских рад,
колгоспів. Статистичний звіт Київської пастерів�
ської станції, яка займалася виявленням та ней�
тралізацією спалахів епідемії тифу в місті та околиці,
називає 52 села на території міста та поза ним.

Найвичерпнішу інформацію про села Київської
приміської смуги та їхнє територіально�географічне
розміщення має схематична карта за 1932 р. Вона
топонімічно фіксує місцезнаходження населених
пунктів періоду голодомору. Можна виокремити
п’ять територіальних груп зосередження сіл. До
першої належали: Ворзель, Рубежівка, Петрушки,
Шпитьки, Горбовичі, Лука, Гореничі, Яблунівка,
Буча, Гостомель, Ірпінь (11 сіл), які розташувалися
на правому березі річки Ірпінь. Друга група сіл зна�
ходилася між річками Ірпінь та Дніпро, але вони ста�
новили північно�центральну частину міста: Мощун
(біля річки Мощунка), Нові Петрівці, Валки, Вишго�
род, Горенка, Мостище, Романівка, Біличі, Бобри�
ця, Білогородка, Петропавлівська Борщагівка,
Софійська Борщагівка, Михайлівська Борщагівка
(13 сіл). Третю групу представляли села, західним
кордоном яких виявилися залізниця Київ—Боярка,
а східним — р. Дніпро. До неї належали: пост Воли�
нський, Жуляни, Крюківщина, Гатне, Тарасівка,
Юрівка, Будаївка, Боярка, Поштова Віта, які роз�
міщувалися вздовж залізниці, а також села, ближчі
до сучасного центру міста та дніпровського пони�
зов’я — Совки, Мишоловка, Пирогово, Віта Литов�
ська, Лісники, Ходосіївка (15 сіл). Лівобережна час�
тина Київської приміської смуги та власне самого
міста виявилася рівновіддаленою з центром у Бро�
варах. Деснянську групу сіл, тобто розташованих
біля р. Десна, представляли Воскресенська Сло�
бідка, Вігурівщина, Троєщина, Погреби, Зазим’є,
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Рожівка, Пухівка, Рожни, Літки (10 сіл), безпосеред�
ньо лівобережну — села Позняки, Осокорки, Борт�
ничі (3 села), хоча Дарниця теж була сільським ре�
гіоном, особливо в районі сучасного ДВРЗ. Бровар�
ську групу становили населені пункти — Бровари,
Княжичі, Семиполки, В. Димерка, Богданівка, Кра�
силівка, Требухів, Калита, Опанасів, Рудня, Жердо�
ва, Гоголів, Плоське, Світильне, Кулажинці, Русанів,
Бобрик, Заворичі, Мокрець, Бервиці (20 сіл)18.

Упорядники картосхеми Київської приміської
смуги не брали до уваги хуторів і дрібних сіл. Зокре�
ма, до неї не потрапили села Чабани, Дмитрівка,
Стоянка, Забуча, Грибельки, Михайлівка, Вільне,
хутори — Васильчиків, Захарова, Каминівка, Ніко�
лаєва, тобто 11 населених пунктів19, відтак тоді на
території Києва та Київської приміської смуги було
82 населених пункти — селищ, сіл, хуторів.

Кількість сільських рад була меншою від наявних
сіл, але ці місцеві органи влади поширювалися на
одне�два села. 20 січня 1932 р. відбулася нарада
голів та секретарів сільрад, підпорядкованих Київ�
ській міській раді, яку проводив заступник голови
міськради М. Радянський, котрий певний час очолю�
вав Ленінський райпартком. На нараді, крім запро�
шених сільських активістів, були представники
оргвідділу, земвідділу, постачання, фінвідділу, на�
родної освіти, охматдиту, райколгоспспілки. До про�
токолу №5 потрапили наступні сільради: Білицька,
Білогородська, Бобрицька, Бортницька, Броварська,
Будаївська, Бучанська, Валківська, Вигурівська,
Вишгородська, Ворзельська, Воскресенсько�Сло�
бідська, Гатненська, Горбовицька, Гореницька, Го�
ренська, Гостомельська, Зазимська, Княжицька,
Крюківщицька, Лісниківська, Литовськовітська, Лук�
ська, Михайлівсько�Борщагівська, Михайліво�Рубе�
жівська, Мостищенська, Новопетрівська, Осокорків�
ська, Петрушківська, Петропавлівсько�Борщагів�
ська, Пироговська, Погребська, Позняківська, Пош�
тововітська, Пухівська, Рожівська, Романівська, Сов�
ська, Софіївсько�Борщагівська, Тарасівська, Требу�
хівська, Троєщинська, Ходосіївська, Хотівська,
Шпитківська, Юрівська, Яблунівська20. На них покла�
дали завдання по хлібозаготівлях, м’ясозаготівлях
тощо. Станом на 19 травня 1933 р. діяло 70 сільських
рад, тобто на 24 одиниці більше, ніж їх було представ�
лено на нараді 20 січня 1932 р., що дає підставу гово�
рити про кількісну відповідність сіл і сільрад. 26 сер�
пня 1933 р. Воскресенсько�Слобідська, Совська та
Мишоловська сільради були реформовані, а нато�
мість там було впроваджено інститут уповноважних
міськради — пряма система правління. Згадані села

виявилися робітничими поселеннями: в с. Мишолов�
ка мешкало 91%, в Совках — 88%, Воскресенській
Слобідці — 97% робітників21. На початку 1934 р. на
території Київської приміської смуги знаходилося
68 сільрад, які охоплювали 30 тис. селянських госпо�
дарств22.

Колгоспів було більше від наявних сільських
рад. Так, Білогородська сільрада весною 1933 р.
мала чотири колгоспи — ім. Леніна, ім. Сталіна, 2�ої
П’ятирічки, ім. Г. Петровського; Броварська два —
ім. Ілліча, „Жовтень”; М. Рубежівська два — „Біль�
шовик”, „Єднання”; Великодимерська вісім — „Пе�
ребудова”, 2�ої П’ятирічки, ім. М. Василенка,
ім. Г. Котовського, ім. Шевченка, ім. Г. Петровсько�
го, „Молодий Плугатар”, „Червона нива”; Гоголів�
ська шість — ім. Красіна, ім. Скрипника, ім. Воро�
шилова, ім. Г. Петровського, ім. Молотова, ім. Ко�
мінтерну; Жердівська один — „Жовтневої револю�
ції”; Семиполківська чотири колгоспи — ім. 1 травня,
ім. І. Франка, 13�річчя Жовтня, ім. Леніна. На тери�
торії с. Петропавлівська Борщагівка розміщувалися
землі колгоспу „Червоний незаможник”, с. Софій�
ська Борщагівка — ім. 1 травня, с. Мих. Борщагів�
ка — колгосп „Комуніст”. Село Гатне мало два кол�
госпи — ім. Сталіна та „Більшовицька весна”, с. Хо�
тів один — ім. 45�ї Волинської дивізії, с. Пухівка —
колгосп „Червоне село”, с. Бортничі — „Червоне
життя”, с. Троєщина — „13�річчя Жовтня”, с. Горен�
ка — ім. Кагановича. Ідеологічна символіка та імена
більшовицьких вождів, якими назвали колгоспи, не
врятували селян від голоду, а навпаки — спричини�
ли його, позаяк Й. Сталін, В. Молотов, Л. Каганович
були творцями голодомору в Україні.

Сільські ради Київської приміської смуги, судя�
чи з національного складу селянських господарств,
охоплювали українських хліборобів. Напередодні
масової колективізації Бортницька сільрада мала
614 дворів та 2181 особу, серед яких українців 2065
осіб, Броварська — 107 господарств та 402 особи, з
них українців 345, Вигурівська — 513 та 2493,
українців 2398, Осокорківська 528 та 2718, українців
2718, Погребська 367 та 1818, українців 1810,
Пухівська 644 та 3127, українців 3123, Рожівська 157
та 754, українців 752. Требухівська 993 та 4701,
українців 4687, Троєщинська 360 та 1854, українців
185423. Вони підпорядковувалися наприкінці
20�х рр. Броварському районові, а до Будаївського
району належали Білогородська сільрада (1056
дворів, 4640 осіб, українців 4569), Бобрицька (216,
1008 осіб, українців 1008), Будаївська (34, 160 осіб,
українців 93), Віто�Литовська 9 (291 двір, 1463 осо�
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би, 1293 українців). Гатненська (437 дворів, 2089
осіб, українців 2083), Глеваська (783 двори, 3412
душ, українців 3390), Гореницька ( 300 дворів, 1349
осіб, українців 1278), Жулянська (486 дворів, 2343
особи, українців 2331), Княжицька (424 двори, 1987
осіб, українців 1866), Лісницька (323 двори, 1550
осіб, українців1550), Микільсько�Борщагівська (528
дворів, 2521 особа, українців 2470), Петропавлів�
сько�Борщагівська (469 дворів, 2259 осіб, українців
2218), Поштововітська (128 дворів, 622 особи, ук�
раїнців 622), Романівська (103 двори, 415 осіб, ук�
раїнців 379), Софієво�Борщагівська (385 дворів,
1870 осіб, українців 1869), Тарасівська (414 дворів,
1926 душ, українців 1905), Хотівська (524 двори,
2716 осіб, українців 2322), Шпитківська (371 двір,
1587 осіб, українців 1586), Юрівська (189 дворів,
958 осіб, українців 958). До Великодимерського ра�
йону входили сільські ради: Бобрицька (508 дворів,
2219 осіб, українців 2149), Богданівська (542 двори
2778 осіб, українців 2768), Великодимерська (1680
дворів, 8218 осіб, українців 8133), Гоголівська (1745
дворів, 7804 особи, українців 7655), Жердівська
(118 дворів, 483 особи, українців 480), Калитянська
(732 двори, 3239 осіб, українців 3238), Красилівська
(523 двори, 2527 осіб, українців 2520), Літківська
(1228 дворів, 5898 осіб, українців 5848), Плосків�
ська (325 дворів, 1611 осіб, українців1598), Рожків�
ська (443 дворів, 2246 осіб, українців 2246), Рудня�
нська (505 дворів, 2339 осіб, українців 2304), Свi�
тильницька (518 дворів, 2414 осіб, українців 2398),
Семиполківська (892 двори, 3779 осіб, українців
3736)24. Гостомельський район Київської округи,
села якого на час голодомору належали до Київ�
ської приміської смуги, також був фактично україн�
ським моноетнічним регіоном. Гостомельська сіль�
ська рада мала 870 дворів, 3107 осіб населення, з
них українці становили 2287, росіяни — 236, поля�
ки — 291, євреї — 211, німці, білоруси — 14, чехи —
13 душ25. Українці переважали серед сільського на�
селення решти сільських рад: Валківської (224

двори, 1045 осіб, українців 1037), Вишгородської
(501 двір, 2420 осіб, українців 2389), Ворзельської
(123 двори, 371 особа, українців 268), Михай�
лівської (417 дворів, 1792 особи, українців 1791),
Мощунської (122 двори, 622 особи, українців 599),
Новопетрівської (902 двори, 4007 осіб, українців
3908), Рубежівської (244 двори, 1044 особи, укра�
їнців 1042), Яблунівської (327 дворів, 1399 осіб,
українців 1371)26. Адмінтерподіл 1930 р., коли низ�
овою уравлінською ланкою стали винятково райо�
ни, що безпосередньо підпорядковувалися цент�
рові, а також створення областей протягом 1932 р.,
реформував колишні Гостомельський, Великоди�
мерський, Будаївський, Димерський райони, села
яких розподілили між Київською міською радою та
Київським облвиконкомом. Примусова колекти�
візація й репресивна політика розкуркулення впли�
нули на кількісний склад сільського населення, але
за національним складом він залишився україн�
ськими. Депортаціїї та голодомор, внутрішньоукра�
їнське переселення селян призвели до скорочення
кількості селянських дворів. Так, у с. Білогородка
зникло 30 дворів, у Вишгороді — 25, у Валках — 38, у
Гоголеві — близько 200, в Калиті — 108, Пирого�
во — 100, Літках — 270, Нових Петрівцях — 176, Хо�
тові — 29, Великій Димерці — 35, Рожівці — 259 се�
лянських господарств27.

Місто Київ 1923—1933 рр. залишалося агро�
індустріальним та культурно�освітнім центорм,
яке не відчуло на собі пафосу сталінської індуст�
ріалізації, якщо порівнювати з промисловим Дон�
басом, Харковом, Дніпропетровськом. Оточений
сільським населенням, а також будучи кустарно�
ремісничим центром, Київ жив селом, а селяни
приміської смуги жили містом, збуваючи власну
продукцію та займаючись промислами. Так було
до масового створення колгоспів та адміністра�
тивно�комунікаційної ізоляції сіл, хоча населені
пункти Київської приміської смуги потрапляли до
зони паспортизації, але з дозволу сільських рад.

В.І. Марочко
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Частина 2. „НАВІЩО СТВОРИЛИ ШТУЧНИЙ
ГОЛОД...”

Сталінська теорія „ліквідації куркульства як кла�
су” була свідомою і цілеспрямованою політикою
відвертого терору держави проти селян, позаяк се�
ред розкуркулених опинилися „куркулі”, „середня�
ки”, „незаможники”, тобто українські хлібороби.
Пропозиція М. Бухаріна, яка стосувалася „мирного
вростання” селянина�власника в соціалізм, тобто
ідея і форми еволюційного розвитку сільського гос�
подарства, були категорично відхилені прибічника�
ми масової колективізації та карально�репресивних
методів управління економікою.

Колективізація селянських господарств вирішу�
вала кілька глобальних соціально�політичних та еко�
номічних завдань: усунення соціальних основ націо�
нальної самобутності українського селянства, ство�
рення колгоспів — сталінських „фабрик зерна”. Праг�
нення Сталіна та його політичного оточення швидко і
вичерпно наповнити внутрішні й експортні фонди
зернових культур, штовхнули їх на жахливу авантю�
ру — форсоване усуспільнення землі, худоби, рема�
ненту, посівного матеріалу, тобто ліквідацію приват�
ного сільськогосподарського укладу життя в україн�
ському селі шляхом примусового об’єднання селян в
колгоспи, депортації опозиційних верств села — так
званих „куркулів”. Антиселянська війна, яку вела ко�
муністична партія і радянські органи влади проти се�
лянства протягом 1929—1933 рр., формально завер�
шилася „перемогою колгоспного ладу”, але вона
продовжувалася за допомогою так званого „ор�
ганізаційно�господарського зміцнення колгоспів”,
соціального покріпачення селян, їх визиску, позбав�
лення хліба, виконання державних повинностей кол�
госпами і селянськими господарствами, конфіска�
ціями майна, податкового тиску, примусових заго�
тівель картоплі, олії, м’яса, молока, яєць.

Села Київської приміської смуги також не уник�
ли більшовицького соціально�економічного експе�

рименту. 20 січня 1932 р. міськрада заслухала звіт
голів сільських рад, з’ясовуючи стан справ на селі.
Колективізацію в основному було завершено: 70%
селянських господарств приміської смуги об’єдна�
ли в артілі, усуспільнивши 79% орної землі1. Орга�
нізацією колгоспів займалися сільські ради, уповно�
важені міської влади. Наприклад, Гатнянська сіль�
ська рада, яка була органом влади для селян Гатно�
го, хуторів — Чабани та Маломикільський, де було
436 дворів з населенням 2567 осіб „української
людності”, яким належало 1291 га землі, з них
948 га орної2, ініціювала створення колгоспів. „Гат�
нянчани, — зазначалося в неопублікованому листі
місцевого сількора за 1932 р., — як і людність всіх
сіл приміської смуги, жили Києвом. Городництво,
молочарство, ягідництво і почасти відхідний за�
робіток у Києві — ось головніші джерела існування
гатненчан. Відсіля й психологія гатненського селя�
нина, відмінна від селянина інших районів. Київській
ярмарок з усіма його „прелєстями” — метушня, га�
лас, спекуляція, антирадянські настрої, шепотіння
тощо — відбивалися у селянина, що майже щодня
відвідував ярмарок.

Колективізація у селі йшла туго. Оці ярмаркові на�
строї та агітація 22 куркульских господарств робили
своє діло. Весь 1930 рік у Гатнянському колгоспі
ім. Сталіна було 138 (31,6%) господарств, які мали
намір кинути колгосп”3. Така ситуація в с. Гатному
тривала до березня 1931 р., коли в Чабанах було за�
сновано колгосп „Більшовицька весна”, а разом з
колгоспом ім.Сталіна вони охопили 383 двори, тобто
92% „бідняцько�середняцьких господарств” та 95%
орної землі4. Невдоволених „куркулів” виселила сіль�
ська рада, до якої входило 26 членів та 8 кандидатів на
чолі з Василиною Зубченко.

Села й колгоспи Київської приміської смуги ви�
різнялися від інших спеціалізацією виробництва
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продукції. Вони, особливо колгоспи та радгоспи,
вирощували городину, ягоди, фрукти для „обслуго�
вування робітництва Києва та інших робітничих
центрів”, тому за контрольними цифрами 1932 р.
посів „зернових культур по смузі зменшується на
34%, а решту посідатимуть городні, ягідні й кормові
культури”5. Селяни, які традиційно займалися при�
ватною підприємницькою діяльністю, користуючись
колосальним споживчим ринком, яким було місто
Київ, цуралися колгоспів. Так, у с. Світильному діяло
у березні 1932 р. три колгоспи, але вони охоплюва�
ли 465 селянських дворів, а в селі їх було 5446. Па�
сивність селян виявлялася до колективізації в
с. Бервиці, яке знаходилося від Києва на відстані
50—60 км. Село мало 120 дворів, а до колгоспу
вступило 45, тобто 37,5%, тому Київська Контроль�
на комісія РСІ, перевіривши „господарсько�полi�
тичний стан” села, визнала факт його „засміченості
куркульсько�ворожим елементом”7. Селян, які вели
власне господарство та всіляко трималися за ньо�
го, влада вважала „сміттям”.

В офіційних документах партійно�радянських
органів влади, ухвалених у 1932—1933 рр., політи�
ко�ідеологічна риторика („класово�ворожа засміче�
ність”, „ворожий куркульський елемент” тощо) — це
історичний факт громадянської війни, ініціатором і
провідником якої була більшовицька партія. Орга�
нізаційно�економічними та політико�адміністратив�
ними формами цієї війни проти селян були: колек�
тивізація, розкуркулення, хлібозаготівлі, репресії за
соціально�класовою ознакою жертв. На початку
1932 р., як зазначалось у постанові колегії Київської
КК РСІ, „бідняцько�середняцькі маси приміської
смуги завершують суцільну колективізацію і на її
базі ліквідацію куркуля як класу, доводячи колек�
тивізований сектор села до 72% по всій смузі”8.
Термін „ліквідація куркуля” означав фізичне усунен�
ня селян�власників, позбавлення їх землі, реманен�
ту, худоби, житла, права жити в рідному селі. Вони
чинили масовий опір, нехтуючи закликами „Даєш
колективізацію!”, „Зробимо колгоспи більшовиць�
кими, а колгоспників — заможними”. Селянин до�
віряв власній родині, розраховував на її внутрішній
енергетичний потенціал, тому не поспішав до кол�
госпу, залишаючись приватним підприємцем�фер�
мером. У селі Біличі було колективізовано на�
прикінці 1931 — початку 1932 р. 33%, Пухівка —
41%, Требухів — 46%, Совки — 39%, Зазим’я — 47%
селянських господарств9, а рівень колективізації по
Україні становив тоді понад дві третини. Партійні
органи й активісти сільських рад намагалися ство�
рити так звані „наймитсько�пролетарські групи” в
селах, спрямувати їх проти „куркульських еле�
ментів”, тобто ініціювали соціальні конфлікти між

селянами. Односельці відмовлялися брати участь в
їх діяльності, а в колгоспах сіл Мощун, Юрівка,
С. Борщагівка їх взагалі не було.

Для організаційно�господарського зміцнення
колгоспів, тобто „очищення від класово�ворожих еле�
ментів”, за конкретними селами закріплювалися
підприємства та установи міста. Шефами селян були:
завод „Арсенал” — с. Жуляни; завод „Більшовик” —
с. С. Борщагівка; музична фабрика — с. Літки, Точ�
прилад — с. Бобриця; завод Артема — с. Лісники;
Київський паровозоремонтний завод — с. М. Бор�
щагівка та Крюківщина; завод Транссигнал — с. Ви�
гурівщина;ст.Київ�Петрівка—с.Бобрик;Депоім. Ан�
дреєва — с. Княжичі; Київ�Товарний — с. М.Ру�
бежівка; завод ім. Домбаля — с. Погреби; Четверта
взуттєва фабрика — с. Семиполки, Світильне, Рудня,
Бортничі; завод Ленкузня — с. Гоголів, Великодимер�
ка; Штамповочна фабрика — с. Заворичі; Шоста дру�
карня — с. Білогородка; другий хлібзавод — с. Горе�
ничі; фабрика „Червоний гумовик” — с. Жердова; Ка�
бельний завод — с. Рожівка; Електроарматурний —
с. Ходосіївка; КРЕС — с. Тарасівка; Радіозавод —
с. В.Литовська; 8�ма взуттєва фабрика — с. Бог�
данівка; завод Лепсе — с. Шпитьки; завод „Червоний
Двигун” — с. Мостище; завод „Червоний Плугатар” —
с. П. Борщагівка; КСРЗ ім. Сталіна — с. Валки; Фанер�
но�мебльова фабрика — с. Мокриці; Деревообробна
фабрика ім. Боженка — с. Юрівка; Дарницький фа�
нерний завод — с. Позняки; Кінофабрика — с. Пошто�
ваВіта;завод„ЧервонаГута”—с. Гостомель;Авторе�
монтнийзавод—с.Пирогів;майстерня„Автодору” —
с. Вишгород; фабрика ім. К. Маркса — с. Требухів;
фабрика ім. Смирнова — с. Русанівка, Кулажинці; за�
вод ім. Томського — с. Красилівка; Протезний за�
вод — с. Лука; Дарницький м’ясокомбінат — с. Кали�
та; завод Медінструментів — с. Бервиця; Держбро�
варня — с. Гатне; Київ�текстиль — с. Зазим’я; Київ�
ський вузол зв’язку — с. Біличі; завод 13�річчя Жовт�
ня — с. Будаївка; завод ім. Затонського — с. Пухівка,
перша взуттєва фабрика — с. Бровари10.

За таких поважних і „заможних” шефів, які ви�
робляли сільгоспреманент, електроінструменти,
човни і судна, ремонтували техніку, готували ковба�
си, медапаратуру, шили одяг, пекли хліб, підшефні
селяни нестерпно голодували, жебракували, поми�
рали від тифу, замерзали на вулицях міста. Робітни�
чо�селянський союз, яким хизувалася компартійна
влада, не врятував, не захистив селян від соціальної
катастрофи — голодомору. Герой твору українсько�
го письменника І. Микитенка „Диктатура” селянин
Малоштан, цікавлячись політикою партії, дивував�
ся: чому „союз робітників і селян”, а „диктатура про�
летаріату”. Існувала диктатура партії — політбюро
ЦК ВКП(б), яка унеможливлювала диктатуру робіт�
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ничо�селянського союзу, тому на вулицях Києва не
було демонстрацій та мітингів протесту. Села, яки�
ми ніби опікувалися шефи, були сировинними доно�
рами фабрик і заводів не лише Києва, а й решти міст
України.

У селах приміської смуги на початку січня 1932 р.
діяло 106 колгоспів та 30 тис. селянських госпо�
дарств, які були основними виробниками сільсько�
господарської продукції.Звітуючисьзадругепівріччя
1931 р., сільські ради приміської смуги констатували
виконання хлібозаготівельного плану на 108%, а не�
довиконання стосувалося фінансово�грошових по�
винностей: єдиний сільгоспподаток було виконано
на 98%, страхування на 92%, самооподаткування на
83%, позика „3�го вирішального року п’ятирічки” —
на 70%11. Привертає увагу так зване „самооподатку�
вання”, тобто додаткова грошова повинність селян,
які, крім єдиного сільгоспподатку, виконували „само�
зобов’язання”—від35%ставки,адля„куркульського
елементу” — 200% податку. Система понадпланових
навантажень, крім фінансових повинностей, діяла під
час хлібозаготівель, які перетворилися на звичайну
натуральну повинність.

Приміська смуга виконала план хлібозаготівель
на 108%, а також зустрічний план на 101%, однак
„перевірка виявила, що понад 250 контрактантів та
69 твердоздатчиків повністю не виконали своїх зо�
бов’язань в хлібозаготівлі перед державою”12. Ста�
ном на 8 січня 1932 р. селяни та колгоспи приміської
смуги виконали 59% обсягу зустрічного плану,
здавши 70 т жита, 6 т пшениці та 12 т інших зернових
культур13. Виконали та перевиконали зустрічний
план села Біличі, Будаївка, Валки, Вишгород, Горе�
ничі, Крюківщина, Лісники, Лука, Ново�Петрівці,
Петрушки, П.Борщагівка, Тарасівка, Ходосіївка.
Прийняли зустрічний план та почали вивозити хліб
колгоспи Білогородки, Бобриці, Княжич, М.Борща�
гівки, погодилися на додатковий план, але не поча�
ли відвантажувати зерно, господарства Вигурівщи�
ни, Гостомеля, Жулян, В. Литовської, Мих. Рубе�
жівки, Рожівки, Яблуньки. Виконання зустрічного
плану було штучною демонстрацією переваг кол�
госпної системи, формою додаткового вилучення
хліба, якого бракувало самим селянам. На елевато�
ри заготівельної контори „Союзхліб” протягом 1—
7 січня 1932 р. відвантажили 35 т мірчука, тобто
збору зернових із державних та кооперативних
млинів, хоча за першу декаду січня планували ви�
везти 72 т хліба по мірчуку. 9 січня 1932 р. президія
міськради під головуванням Г. Войцехівського, за�

слухавши доповідь відділу постачання (Рабиновича,
Фурмана, Зетеля) про стан хлібозаготівель, запро�
понувала „вжити репресивних заходів до нездат�
чиків хліба: куркульських та заможньо�середняць�
ких господарств”14. Колегія КК РСІ також пропону�
вала сільським радам активізувати вплив на „не�
здатчиків хліба”, тому що в селах Бобриці, Требу�
хові, М.Рубежівка та інших одноосібники виконали
86% плану заготівель хліба, а „твердоздатчики” —
35%15. До категорії „твердоздавців”потрапляли за�
можні селяни, згідно з Постановою Раднаркому
УСРР від 13 серпня 1929 р. „Про ознаки куркуль�
ських господарств, на які ширяться правила Кодек�
су законів про працю УСРР”16. Саме вони ставали
об’єктом визиску, позаяк їхні господарства підляга�
ли оподаткуванню за класовим принципом, пере�
вищуючи у декілька разів норми податку по району,
стягнення якого відбувалося грішми, хлібом, м’я�
сом, не звільняючи від основного завдання. Відбу�
валася своєрідна економічна блокада заможних се�
лянських господарств, хоча під податковий тиск по�
трапляли різні верстви села. Зокрема, 1 січня
1932 р. міськрада розглядала скарги селян В.Сло�
бідки, Пирогово, Крюківщини, Бобриці, Шпитьок,
Яблунівки, Броварів про незаконне позбавлення
майна за невиконання саме твердого завдання,
тобто плану до двору. Так, громадянина Д. Полоса
із с. Шпитьки позбавили майна за невиконання
твердого завдання, а мешканця с. Бобриць О. По�
тапенка за „нездачу мірчука в кількості 400 пудів”,
О. Понамаренка із с. Шпитьок — за „невиконання
хлібозаготівель”17. Інколи майно повертали, але пе�
реважну більшість скарг „залишали без наслідків”.
Справи про розкуркулення сільські ради мали по�
годжувати з міськрадою.

Свавіллю місцевої влади, яка запопадливо вико�
нуваладирективи міських та центральнихорганів,не
було меж. Їхні дії мали ознаки мародерства, яке
відбувалося під прикриттям хлібозаготівельних кам�
паній. Так, у с. Білогородці голова колгоспу ім. Ста�
ліна разом з двома комсомольцами увірвалися
1 травня 1932 р. до селянського двору, зламали
двері „гр. Коваленка по соцстану середняк” та „по�
били його рушницею, ногами й кулаками, заарешту�
вали й посадили у підвал за те, що він як старший ви�
конавець відмовився виконувати розпорядження
сільради”18. Донька постраждалого своєчасно втек�
ла з хати, а сина заарештувалиі протримали у підвалі
добу. За невиконання „твердого завдання” та подат�
ків селян Г.А. Сироту, С.В. Давиденка, А. Титаренка
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позбавили корів, а у колгоспників Г.В. Богданова,
А. Зозулі, І. Сміяна „за невихід на роботу в колгосп
забрано корови”19. У селі Віта Литовська та на хуторі
Мриги сільська рада ухвалила 28 березня 1932 р.
таке рішення: „Оскільки в хуторі Мриги цілком панує
куркульська агентура, яка перешкоджає готовності
до весняної сівби, — довести тверде завдання по за�
сипці страхфонду”. За несплату різних податків
„відбиралося у селян майно, продукти, аж до ос�
танньої сорочки, про що зовсім не складалося опи�
су, на руки не видавалося жодних документів”, у жи�
тельки хутора Мриги „забрали золоті сережки, дві
золотих пятьорки та 24 крб. серебром старої чекан�
ки, але документів немає”20. Уповноважені по хлібо�
заготівлі й активісти сільських рад забирали селян�
ську худобу, „викидали з хати”. 15 січня 1932 р.
правління колгоспу с. Петрушки ухвалило рішення:
„усуспільнити всі корови, а хто не усуспільнить, зда�
ти по контрактації на м’ясозаготівлю та позбавити
права одержувати молоко з колгоспу”21. Твердо�
здавцями в с. Петрушки стали 9 селянських госпо�
дарств, а „буксирна бригада” зі складу робітників
15�го лісзаводу, яка займалася підготовкою колгос�
пу с. П.Борщагівка до сівби, застосовувала „такі ме�
тоди: провела масові труси та при наявності кар�
топлі забирала [її], гроші не сплачувала, лякала се�
лян міліцією й органами ДПУ і заарештувала тих, що
чинили опір”22. В селі В.Димерка ”селян�бідняків”
Т. Шияна, П. Земляка позбавили хати та садиби, а
на селянина Т. Скибу сільська рада наклала штраф у
розмірі 100 крб за те, що виїхав в поле з невідремон�
тованим плугом. За нездачу посівного матеріалу
штрафували та арештовували, самовільно позбав�
ляли житла, забирали худобу. Невихід на роботу до
колгоспу карався штрафом, а за його несплату заби�
рали корову, телицю.

Радянські органи влади дозволили контракта�
цію, тобто добровільний продаж худоби за угодою з
державою. Сільські ради почали формувати списки
контрактантів, на підставі яких позбавляли се�
лянські сім’ї корів, коней, свиней. Так, у с. Лісники
голови колгоспу та сільської ради вночі, озброєні
наганами, почали забирати корів: вони „збудоражи�
ли село, жінки без одягу вибігали на подвір’я, [а ті]
підняли стрілянину й побили одну жінку, яка чинила
опір”. Голова сільської ради П.Борщагівки, довідав�
шись про те, що селяни ховали корів у хаті, „соки�
рою поламав двері й забрав корову”.

Перелічені факти і вчинки, скоєні запопадливими
мародерамиізвладнимиповноваженнями, вважали�
ся тоді „порушенням революційної законності”, хоча
вони свідчили про місцеві особливості застосування

„революційної законності”. 4 червня 1932 р. на за�
сіданні президії київської міськради було розглянуто
питання „Про суд у справі катування колгоспників по
с.Кулажинці”, а також дано доручення Петрушанській
сільрадіз’ясувати„фактмасовоговиїзду—38селянз
хутора Дмитрівського”23, зумовленого „руйнацією
хат” та позбавленням корів.

Методи і форми хлібозаготівель з врожаю
1931 р., застосовані уповноваженими та сільськими
радами впродовж першої половини 1932 р., а також
їхні наслідки, докладно виклали голова Раднаркому
УСРР В. Чубар та голова ВУЦВКу Г. Петровський, які
направили 10 червня 1932 р. два листи Молотову й
Сталіну. Зокрема, В. Чубар, котрий особисто від�
відав села 13 районів Київської області, констатував
факт охоплення голодом „мінiмум 100 районів”24. Він
назвав основні причини, які призвели до Голодомо�
ру: неврожай бобових та ярих культур і покриття
їхнього недобору заготівлею продовольчих культур,
„непосильність плану хлібозаготівель”, „система ви�
лучення в одноосібників хліба повністю, включаючи і
насіннєві фонди, і майже повне вилучення всього на�
явного в колгоспах”, виконання ними кількох хлібоза�
готівель поспіль. „Траплялися випадки, — наголошу�
вав Чубар, — коли хліб, виданий колгоспникам аван�
сом на трудодні, вилучався бригадами по хлібоза�
готівлях. Таким чином, більшість колгоспів у цих ра�
йонах залишалась без хліба, без концкормів для ро�
бочої худоби, без фондів для непрацездатних, для
вчителів і т. ін.”25 Ситуація в українському селі набула
тоді ознак гуманітарної катастрофи: масово помира�
ли люди, худоба гинула в хлівах та на полях, колгосп�
ники залишали села і кинулися за порятунком до міст,
а селян охопила „психологія голоду”. Колгоспам і се�
лянам бракувало насіння, тягла, позаяк у селах заги�
нуло від 50 до 80% коней, а серед живих виявилися
непридатними для виконання сільгоспробіт 90—
100%. „При боротьбі за хліб, — інформував Чубар, —
зловживали правом продажу майна злісних незда�
вальниківхліба(закон1929р.).Врожайодноосібників
збирали та обмолочували на так званих „червоних то�
ках”, з яких усе намолочене зерно здавали до за�
готівель, а згодом ще й доводили тверде завдання
„до двору” і, позаяк це завдання не виконувалося,
продавали все майно, навіть будівлі, домашній рема�
нент, взуття, одяг та ін. В деяких селах продано 20% і
більше господарств”26.

Голова ВУЦВКу Г. Петровський також звернув
увагу на катастрофічну ситуацію в українських се�
лах, на відсутність насіння, на сівбу за зменшеними
нормами. Він, передаючи настрої та скарги селян,
адресував їх запитання Сталінові: „навіщо створили

ГОЛОДОМОР 1932—1933 рр. У КИЄВІ

19

19 ДАК. — Ф.р.�323. — Оп. 1. — Спр. 341. — Арк. 87.
20 Там само. — Арк. 88.
21 Там само.
22 Там само. — Арк. 87, 88.
23 Там само. — Спр. 321. — Арк. 232.
24Командири великогоголоду:ПоїздкиВ. МолотоваіЛ. КагановичавУкраїнутанаПівнічнийКавказ.1932—1933 рр.—К.,2001.—С.206.
25 Там само. — С. 207, 208.
26 Там само. — С. 210.



штучний голод, адже у нас був врожай; навіщо на�
сіння забирали — цього не було навіть за старого
режиму; чому українцям треба за скрутних умов їха�
ти за хлібом до нехлібних районів, а не привозять
хліба сюди”27. Він просив припинити хлібозаготівлі,
розпочати торгівлю хлібом, а також надати „допо�
могу українському селу” — до 2 млн пудів.

Селам Київської приміської смуги, які відчули на
собі руйнівну силу хлібозаготівельних кампаній, та�
кож бракувало насіння для здійснення якісної сівби,
згідно з агрономічними нормами. Питання хлібоза�
готівель та формування насіннєвих фондів колгос�
пів і селянських господарств були основними на за�
сiданнях президії міськради. Спроба активізувати їх
створення шляхом господарсько�політичних кам�
паній (соцзмагання, ударництво, буксирні бригади)
виявилася малоефективною, бо в колгоспах та в од�
ноосібних селянських господарствах масово вилу�
чили зернові культури. Дивною виглядала умова
про соцзмагання між сільськими радами М.Бор�
щагівки та С.Борщагівки, які зобов’язувалися закін�
чити формування посівного фонду зернових куль�
тур до 15 лютого28. 27 січня 1932 р. земвідділ міськ�
ради визнав „незадовільними” темпи підготовки
колгоспів та селянських господарств приміської
смуги до сівби, а також було запропоновано про�
вести „перепис худоби”, тобто з’ясувати її кількіс�
ний склад та фізичний стан29. Бригади міської
КК РСІ, обстежавши села, підкреслювали „загроз�
ливий стан по всій приміській смузі з мобілізацією
насіннєвих фондів”30. 27 лютого 1932 р. міськрада
затвердила насіннєвий фонд для колгоспів у розмірі
3200 т, накреслила заходи щодо перерозподілу
насіння між колгоспами, ліквідувала земельні гро�
мади й передала їхні справи сільрадам31.

Земельний відділ міськради, з’ясувавши стан
підготовки до весняної посівної кампанії, визнав його
незадовільним. На 27 березня 1932 р. вдалося заго�
товити 20869 ц зернових для виконання сівби, що ста�
новило 68% від потреби, з них ячменю — 87%, вівса —
34,4%, гречки — 14,4%, проса — 43,1%, вики — 40%,
гороху — 22,3%, люпину — 28,4%, льону — 50%, коно�
пель — 26%, люцерни та конюшини — 56%, картоп�
лі — 70%, городніх культур — 76% норми32. Радгоспи
забезпечили себе насінням зернових культур на 30%
норми, по картоплі 43%, а городніх культурах — на
81—83%. В одноосібному селянському секторі рівень

забезпечення насінням становив 31%, льону та коно�
пель — 109%. Очищено посівного матеріалу було
13479 ц, що становило 17,3% до плану. Особливо за�
грозлива ситуація з насінням виникла по селах Біличі,
Жуляни, С. Борщагівка, П. Борщагівка, Пирогово,
Лісники, Горбовичі, Требухів, Бортничі, Бервиця, Го�
голів,Жердова,Калита,Літки,Опанасів,Русанів,Рож�
ни, Світильне та 6�ти радгоспах. Зазначалося також,
що стан тяглової сили в колгоспах незадовільний, а
„по окремих колгоспах — катастрофічний (Біличі, Жу�
ляни, Княжичі, Лука, П. Борщагівка, М. Борщагівка,
С. Борщагівка”, де було 22% абсолютно виснажених і
14% напіввиснажених коней33. На колгоспні поля
Київської приміської смуги було вивезено 48269 т
гною — 59,8% плану, на радгоспні 10912 т — 27,2%,
одноосібних господарств 17144 т — 51%34.

Деякі колгоспи перевиконали план заготівель
насіння зернових культур, що викликає запитання
щодо виконання ними інших зобов’язань та роз�
поділу хліба на трудодні. „Передовиками” виявили�
ся села М.Борщагівка (108%), Ходосіївка (167%),
Юрівка (113%), В.Поштова (107%), Будаївка
(178%), Бобриця (107%), Петрушки та Лука (101%),
Троєщина (122%), Погреби (311%), Бровари
(105,2%), Валки (105,4%), Мощун (113,1%), Госто�
мель (122,4%), а решта колгоспів та селянських гос�
подарств 49 сіл виявилися незабезпеченими насін�
ням зернових культур. 28 березня 1932 р., коли на�
став час польових робіт, господарства сіл: Біличі —
спромоглися виконати 8% плану, П.Борщагівка —
25%, С.Борщагівка — 11,6%, Жуляни — 36,%, Пиро�
гово — 40,6%, Горбовичі — 36,2%, Бортничі —
35,3%, В.Слобідки — 49,2%, Вигурівщини — 18,4%,
Зазим’я — 40%, Пухівка 27,8%, Требухів 23,9%, Го�
голів 5,2%, Жердова — 45,5%, Калита — 39%, Літ�
ки — 37,4%, Плоське — 7,1%, Рожни — 36%35. В ін�
ших селах рівень забезпечення насінням приміської
смуги становив від 50 до 97%. Вдалося заготовити
20865 ц насіння, тобто 68% норми, а одноосібники
здали 7713 ц 30,5% до плану36.

Відсутність належної кількості зернових, „кво�
лість” та виснаження коней і самих селян позначи�
лися на темпах сівби ранніх культур. 27 квітня
1932 р. по всіх секторах приміської смуги було за�
сіяно 6786 га, тобто 8,1% до загальної посівної
площі, з них радгоспами — 1374 га (7,1%), колгос�
пами — 4225 га (12,5%), одноосібними господар�
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ствами — 1986 га (3,8%)37. З усієї посівної площі на
ранні зернові (овес, ячмінь) припадало 3959 га, що
становило 27,1% плану: радгоспи посіяли 569 га
(29%), колгоспи 2887 га (43,5%), одноосібники
403 га (7,1%) обсягу планових завдань.

Другий хліб, яким для українського полісся була
картопля, вдалося посадити на площі 960 га, досяг�
нувши 5,3% плану, з них у радгоспах — 97 га (2,5%),
в колгоспах — 339 га (5,1%), в одноосібному секто�
рі — 523 га (9%)38. На час посівної було організова�
но громадське харчування колгоспників у 81 кол�
госпі, але для повноцінного харчування не вистача�
ло 150 т харчових фондів. В одноосібному секторі
Гостомеля, Погребів, П.Борщагівки селяни відмо�
вилися сіяти, не маючи насіння та втративши надію
на використання врожаю.

Незадовільний стан посівної кампанії означав її
зрив, тобто вона не відбулася, відтак виникла загро�
за катастрофічного недобору зернових. 30 травня
1932 р. міськрада взяла під персональний контроль
проведення сівби в с. Гоголів, виділивши 20 ц греч�
ки для колгоспів та 80 ц для одноосібного сектору, а
також в с. Красилівка, адресувавши колгоспові 30 ц
гречки для завершення посівної кампанії39.

Хлібозаготівлі з врожаю 1932 р. відбувалися за
принципом розверстки. 12 липня 1932 р. М. Васи�
ленко очолив обласний організаційний комітет з
хлібозаготівель та оголосив державний план в об�
сязі 31,1 млн пудів з надбавкою 4% резервних
фондів40. Його мали „розверстати по районах на
протязі 48 годин”. Перший обласний з’їзд рад Київ�
щини, котрий відбувся 24 липня 1932 р., констатую�
чи „невиконання планів весняного засіву по об�
ласті”, вимагав „цілковитого” виконання загального
плану хлібозаготівель41. 8 серпня 1932 р. президія
Київського облвиконкому затвердила річний план
по культурах в обсязі 5,2 млн ц, з них жита —
1,8 млн, пшенці — 1,1 млн, фуражних — 1,1 млн,
круп’яних — 0,8 млн, бобових — 0,3 млн ц, а також
дала доручення райвиконкомам та міськрадам „не�
гайно спустити план по культурах до села та колгос�
пу”42. Таким був адміністративно�командний при�
нцип розподілу хлібозаготівель.

Перша п’ятиденка хлібозаготівель дала 412 т
зернових, що становило 6,5% серпневого плану, а з
11400 т намолоченого хліба в колгоспах в рахунок
державного фонду було здано 408 т43. Одноосібний
сектор хлібозаготівель навіть не розпочинав, а кон�
статація „споживацьких намірів” селян свідчила про
їх самопорятунок. Облвиконком, встановивиши

план заготівель хліба на серпень в розмірі 166020 т,
вимагав від міськрад та сільрад негайного виконан�
ня, а від прокуратури „організувати в районах пока�
зові суди”.

Київська міська рада, виконуючи планові за�
вдання, заслухала 17 серпня 1932 р. звіт про хід
хлібозаготівель. Виявилося, що станом на 16 серп�
ня 1932 р. колгоспи здали на елеватор 700 ц, одно�
осібний сектор — 29 ц, твердоздавці — 16 ц, а разом
10% плану44. Дуже „мляво” відбувалися хлібоза�
готівлі в селянському одноосібному секторі, а сіль�
ради в Жулянах, С.Борщагівці, Троєщині „не довели
ще планів по хлібозаготівлі до двору”, тому головам
„цих сільських рад та уповноваженим МР за таке не�
дбайливе ставлення зробити зауваження й запро�
понувати останнім протягом 24�х годин довести
план до двору та розгорнути організаційно�масову
роботу по хлібозаготівлі”45. Доведення плану до
двору означало оголошення смертного вироку для
селянської родини, господарству якого загрожува�
ла руйнація. Селянам заборонили продавати та ку�
пувати зерно, здійснювати його помол на млинах.
Для розгляду скарг від селян та „твердоздатчиків”
міськарада створила спеціальну трійку, а на „зсип�
них пунктах” відкрила магазини для стимулювання
вивезення хліба, забезпечуючи „передовиків” про�
мисловими товарами. Станом на 17 серпня було
скошено зернових на площі 10392 га, що становило
90%, а складено до скирд 46%46. Хліб лежав просто
неба. В селах Семиполки, Троєщина, Романівка,
М.Рубежівка, Жердова, Яблунька, Калита бракува�
ло молотарок, тому зерно осипалося, а виснажені
голодом селяни не мали сил для якісного і вчасного
обмолоту. На станції Київ�Петрівка було єдине при�
міщення на 85 вагонів, але, враховуючи високу во�
логість зерна (20%), яке вивозили із сіл, сховище
могло прийняти лише 40 вагонів47.

Викачка хліба відбувалася за елеваторним прин�
ципом, тобто зерно забирали від молотарки і везли
до зерноприймальних пунктів. Київська облконтора
„Союзнафта” мала забезпечити паливом автотран�
спортні організації для безперебійного вивезення
хліба, особливо з „глибинних пунктів”. Функціонува�
ла мережа „заготпунктів та кущів”, до яких були при�
писані села, з господарств яких вивозили хліб. До
заготпункту Бровари були прикріпленні села Кня�
жичі, Требухів, Бровари, Красилівка, Гоголів, В.Ди�
мерка; Станція Боярка приймала „червоні хлібні
валки” від селян та колгоспів Бобриці, Будаївки, Та�
расівки, Юровки, В.Поштової; с. Мишоловка зосе�
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реджувало зерно від В.Литовської, Пирогово,
Лісників, Ходосіївки; до Пуховки звозили хліб з
Рожівки, Погребів, Зазим’я; до Валок — із Н.Петрів�
ців, Вишгороду; до Пущі�Водиці — з Горенки, Мо�
щун, Мостища; до Галицької бази — з Білич, П.Бор�
щагівки, М.Борщагівки, С.Борщагівки; до Бобри�
ка — із Калити, Жердова, Бервиці, Семиполок, Опа�
насіва, Заворич, Мокреця, Рудні, Богданівки,
Світильного, Плоського, Кулажинців; до Жулян — із
Крюківщини, Гатного; до Ворзеля — із М.Рубежівки;
до Літок — із Рожнів; до хутора Мила — із Шпитьок,
Петрушок, Луки, Горенич, Горбовичів, Білогородки;
до Бучі — із Гостомеля, Ірпеня, Яблуньки, Рома�
нівки; до станції Дарниця — із Бортничів, Осокорків,
Позняків; до В.Слобідки тягнулися хлібні обози із
Вигурівщини, Троєщини, на базу Сталінського ра�
йону м. Києва відвантажували хліб селяни сіл Совок
та Хотова48. Хлібозаготівельна павутина виснажува�
ла села, залишала селян без хліба.

Наприкінці серпня 1932., а точніше 26 серпня,
відбулася нарада голів сільрад, колгоспів та секре�
тарів партосередків приміської смуги, яка констату�
вала „ганебний стан виконання усіх кампаній, особ�
ливо хлібозаготівлі”, позаяк господарства приміської
смуги виконали 10,2% річного та 32,4% міського пла�
ну49. Деякі колгоспи (с. Будаївка, Пирогово, Біличі,
Бобрика) достроково виконали річні завдання, а села
Заворичі, Ходосіївка, В.Поштова, Жердова вели
„вперту боротьбу за виконання хлібозаготівлі”. Парт�
нарада пропонувала застосовувати „примусове та
безспірне стягнення хлібозаготовлі до злісних не�
здатчиків”, покликаючись на закон від 3 липня 1929 р.
Їх використання позначилося на темпах заготівель у
с. Заворичі. Станом на 5 листопада 1932 р. колгосп
перевиконав план, одноосібний сектор виконав
75,4%, твердоздавці — 54,1% планових завдань50.
Село Пухівка також виконало план: колгоспи — 100%,
одноосібники — 102%51, але за відсотками та цифра�
ми стояли зламані долі селян.

28 жовтня 1932 р. з’явилися перші зведені ста�
тистичні відомості про виконання хлібозаготівель�
них завдань колгоспами, одноосібниками, твердо�
здавцями приміської смуги. Колгоспи виконали
92,5%, одноосібники 52,6%, твердоздавці 42,4%
річного плану52. Запопадливим виконанням дер�
жавних повинностей вирізнялися колгоспи, а се�
лянські господарства, враховуючи їх обмежені мож�
ливості, відставали. Перевиконали план до двору

селяни Білич, Валків, Горбовичів, Гореничів, Госто�
меля, Жулян, Княжичів, Кулажинців, Пирогового,
Погребів, Троєщини, Хотова, Шпитьків, твердо�
здавці не виконали хлібозаготівельної повинності.
Села Київської приміської смуги заготовили
13874 ц хліба із 20697 ц за планом, тобто 67%53. Річ�
ний план мірчука на 20 жовтня виконали на 14%, від�
вантаживши 2140 ц54. Область та Київська при�
міська смуга не вивершили річного плану заготівель
хліба, тому обливконком рекомендував застосува�
ти репресії, щоб „забезпечити їх максимальну
ефективність для виконання кожним контрактантом
та твердоздавцем зобов’язань по хлібоздачі”55.

В архівах міста Києва збереглася стенограма
засідання міськради від 11 серпня 1932 р., яка роз�
глядала питання про хлібозаготівлі. Вона засвідчує
події, які відбувалися в селах приміської смуги: ек�
спертне оподаткування селянських дворів, конфіс�
кація майна, житлових та господарських будівель,
відсутністьналежногорозподілухлібанатрудодні,не�
виконання хлібозаготівель, доведення плану до дво�
ру. „Основне по хлібозаготівлі, — наголошував на на�
раді голова міськради Биструков, — це те, що треба
від нашого колгоспника, бідняка зібрати хліб на про�
тязі 5�ти день. Треба дати термін, щоб молотив якнай�
швидше, щоб на протязі 5�ти день взяти. У нас сил
хватить. Закон від 3�го липня існує. Ви його знаєте,
алевживатитребатількизнашоїсанкції.Нетребагна�
тися за кількістю репресій. Велике мистецтво полягає
в тому, щоб знати, кого як ударити, бо коли з усіх гар�
матспочаткукампаніївипуститевсірепресії,накінець
не залишиться, тут потрібна послiдовність. Треба
репресії вживати так, щоб був ефект”56.

Він запропонував сільським головам та секрета�
рям партосередків тактику застосування репресій:
„Коли куркульське господарство, то потрібні найсу�
воріші репресії, — зовсім конфіскувати майно, а
коли одноосібник, не конфіскувати, а вилучити ре�
манент, насіння, майно, передати до колгоспу за
певну платню”57. Оригінальними виявилися наста�
нови Биструкова щодо послідовності виконання
хлібозаготівель. „Треба мати таке співвідношення
темпів по колгоспному й одноосібному секторах, —
повчав голова міськради, — щоб в одноосібника
брати в першу чергу, бо у колгоспника, в соціа�
лістичному секторі можна й пізніше взяти. Зараз не
треба так хлібозаготівлю вести, як раніше, — брати
там, де легше, а легше взяти у колгоспі. У першу
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чергу треба брати там, де зручніше. Одноосібник
мусить виконати завдання, як і колгоспник. Тільки
треба раніш брати в одноосібника, а не чекати, поки
він продасть і хліба не буде”58. 9 жовтня 1932 р.
міськрада постановила: „Репресивних заходів тре�
ба вживати до куркулів, що не виконують твердих
завдань”59. По селах приміської смуги було розгля�
нуто 14 справ у 14 селах та притягнуто до суду твер�
доздавців60.

29 вересня 1932 р. відділ постачання міськради
розглянув скаргу мешканця с. Валки С.К.Кириєнка
про „неправильне доведення твердого завдання”,
але не повернув йому конфіскованого майна61. По�
дібна ситуація склалася в селах Красилівка, Юрівка,
Валки, де за невиконання твердих завдань селян по�
збавили корів. Так, мешканець с. Літки В.К. Юрченко
скарживя 8 вересня 1932 р. на те, що „за існуючими
безперечними положеннями тверде завдання по
планах заготівель до бідняцько�середняцьких госпо�
дарств ні в якому разі не можна доводити”62. Йому
призначили план до двору — 6 пудів хліба, але він не
сіявзерновихкультур,однаксільрадавинеслаштраф
30 пудів. Такою була технологія фізичного нищення
українських селян, творення голодомору.

Заготівлі картоплі відбувалися за принципом
розверстки, випробуваним під час хлібозаготівель,
але апогей припадав на осінь, позаяк копати кар�
топлю розпочинали у вересні. Якщо у 1931/32 р.
площа посадки картоплі становила 14924 га, а заго�
товки — 13378 т, тобто 4 ц на один двір, то наступно�
го 1932/33 р. під картоплю відвели 12707 га, загото�
вили 10400 ц, пересічно 3,1 ц на двір63. Середньо�
статистичні дані не віддзеркалювали реального на�
вантаження картоплезаготівель для кожного кол�
госпу, колгоспника, одноосібника. У фондах Держ�
архіву м. Києва є зведені таблиці централізованих і
децентралізованих заготівель картоплі врожаю
1932 р. по 70�ти сільрадах Київської приміської сму�
ги. Одне село, враховуючи площу під цією важли�
вою культурою, яка була для селянської родини
другим хлібом, мало 98 ц (с. Біличі), що становило
17 % валового збору та 700 кг з одного га, а в с. Бер�
виці — 68 ц , 22,4% валового збору або 1360 кг з га64.

Від обсягу ріллі, яка була під картоплею, від її вро�
жайності та збору залежали норми здавання. Вони
мали істотне значення для колгоспників та селян, по�
заяк від співвідношення обсягу заготівель та конкрет�
ного врожаю вибудовувалася селянська стратегія
утримання худоби, використання насіннєвих і стра�

хових фондів, якщо вони були, а також харчування
сімей. Наприклад, план виконання „картопляної по�
винності” для селян Білич на двір становив 20 кг, а для
Білогородки 438 кг, хоча вони мали різну вра�
жайність. Заготівлі картоплі для колгоспів сягали від
2 до 33% валового збору, для колгоспників від 5 до
18%, для одноосібників від 4 до 26%65. Необхідно зва�
жити на значний відсоток втрат цієї культури під час її
зберігання, а також норми посадки, наявність їдців у
кожній селянській родині. Найбільш високими вияви�
лися заготівлі картоплі серед колгоспників та одно�
осібників сіл Білогородки, В.Димерки, Гатного, Го�
голіва, Гостомеля, але основний тягар припадав на
одноосібний сектор. Наприклад, у селах Горбовичі,
Горенка, Гореничі, Жердова, Калита план для одно�
осібників перевищував зобов’язання колгоспників.
Для колгоспників Калити він становив 380 ц, а для се�
лян�одноосібників того ж села — 5132 ц, в с. Княжи�
чі — 305 ц для колгоспників, 1054 ц — для одноосіб�
ників, в Заворичах — 147 ц для колгоспників, 3368 ц —
для самодіяльних господарств, у Броварах — 630 ц
для одних, 990 ц — для інших, в Богданівці — 227 ц для
колгоспників та 1038 ц — для неколгопників66. Зага�
лом 70 сільських рад приміської смуги мали здати
48232 ц картоплі, що становило 27% від її валового
збору67.

Станом на 28 жовтня 1932 р. план заготівлі кар�
топлі виконали та перевиконали колгоспи сіл —
Біличі, Білогородка, Борвиця, Бобрик, Бровари, Бу�
даївка, Валки, Вишгород, Горбовичі, Горенка, Горе�
ничі,Гостомель,Жуляни,Заворичі,Зазим’є,Княжичі,
Лісники, Літки, М.Борщагівка, Мокрець, Мостище,
Мощун, Опанасів, Петрушки, Пирогово, Погреби,
Рожни, Семиполки, С.Борщагівка, Тарасівка, Тре�
бухів,Яблунька,тобто32із70сілприміськоїсмуги,які
подали звітність. В одноосібному секторі план вико�
нали господарства 13 сіл, що зайвий раз доводить
руйнівний характер доведення плану до двору.

Сезонна споживча норма картоплі для Києва про�
тягом 10 місяців становила 66000 т, з них 8,5 тис. т
було заготовлено централізовано, а 55 тис. т пере�
дбачалося забезпечити децентралізованою тор�
гівлею. На 26 жовтня 1932 р. усі сектори заготовили
по лінії централізованих заготівель близько 10 тис. т,
що становило 46,5% плану, а децентралізовані над�
ходження картоплі становили 13 тис. т68, відтак при�
міська смуга давала лише третину потреб м. Києва.
У зв’язку з цим міськрада визнала „прорив у справі
заготівлі картоплі”, тому що сільради „припустили га�
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небне ігнорування відповідних директив щодо за�
готівлі картоплі, яка належить з твердоздатчиків”69.
Перевиконання колгоспами заготівельних планів та
колгоспниками й одноосібниками свідчило про факт
„ефективного” застосування адміністративно�реп�
ресивних заходів. Керівництво міськради, ігноруючи
економічні можливості аграрного сектору, вимагало
терміново виявити наявну картоплю, а сільським ра�
дам запропонувало „протягом двох–трьох днів, за�
стосувавши репресивних заходів, вилучити картоп�
лю у твердоздатчиків, вживаючи в окремих випадках
до злісних нездатчиків�контрактантів — безспірне
стягнення”70. Члени президії міськради виїхали до сіл
для організації вилучення картоплі.

Селянин�власник прагнув продати картоплю,
щоб розрахуватися з боргами, а його примушували
здавати безкоштовно або в обмін на обіцяне забез�
печення промтоварами. Перевірка сіл В.Димерка,
Богданівка, яку здійснила КК РСІ, показала, що кол�
госпи централізованим способом здали у 8 разів
менше порівняно із децентралізованю реалізацією,
тобто продажем, контрактанти — у 6 разів менше, а
твердоздавці — у 1,5 раза71. В с. В.Димерка було
„виявлено” 304 твердоздавці, з них 19 засудили до
ув’язнення, 3 знаходилися в слідчому ізоляторі,
8 заборонено користуватись землею, троє госпо�
дарств виселено за межі України, продано майно з
торгів — 10 господарств72.

Коні не винні, але вони масово гинули від не�
доїдання та виснажливої експлуатації на колгоспних
полях. Корови, телиці та інша худоба відвантажувала�
ся на м’ясопереробні комбінати, щоб забезпечувати
продукцією новобудови п’ятирічки, армію, ДПУ,
партноменклатуру. Усуспільнюючи худобу, колгоспи
не видавали довідок селянам, не оцінювали вартості
коня, корови, вола, а штрафуючи колгоспників за не�
вихід на роботу, позбавляли їх корів та іншої худоби,
хоча мали записати суму штрафу до розрахункової
книги за трудоднями. Наприклад, колгоспникові
А.І.Бабичу із с. Княжичі за невихід на роботу нараху�
вали штраф, забравши у березні 1932 р. телицю73. На
хуторі Чабани та в с. Гатному конфіскацією корів зай�
малися бригади місцевих активістів.

Весною 1932 р., коли колгоспам та селянам�од�
ноосібникам бракувало хліба, фуражу, насіння зер�
нових культур, масово гинули коні, а залишені става�
ли виснаженими і непридатними для польових робіт,
що також спричинило недосів, відтак поглибило со�

ціальну катастрофу в українському селі. Станом на
15 березня 1932 р. 32 радгоспи приміської смуги
мали 2058 коней, з них придатних для роботи 1439,
519 виснажених74, а по деяких радгоспах виснажені
коні становили половину поголів’я в господарствах.
Загрозливим виявився фізичний стан коней в колгос�
пах сіл: Жуляни — із 59 коней знесилиних 35, напів�
знесилених — 24; Будаївка — із 69 непридатних до
роботи50;Біличі45—на35;Княжичі234,аробочих—
104; Мостище 31, придатних — жодного коня; Лука —
82, придатних — жодного; Бобриця — 70, робочих —
17; Горбовичі 56, робочих — 10; Гостомель 139, при�
датних — 30; Н.Петрівці 95, робочих — 30; Шпитьки
138, робочих — 17; Бортничі 138, більш�менш при�
датних для сільськогосподарської роботи — 68 ко�
ней75. Серед 1977 колгоспних коней 18�ти сіл „знеси�
лених”було 932, „напівзнесилиних”—526, томустав�
ся недосів і низький врожай сільгоспкультур, неякіс�
но і невчасно посіяних та оброблених. Коней без�
жалісно використовували не лише під час осінньої
оранки, а й для забезепечення „червоних валок”, тоб�
то безперервного вивезення зернових та фуражних
культур із сіл до зсипних пунктів.

Значна кількість худоби загинула в роки приму�
сової колективізації та потрапила до м’ясоза�
готівельних пунктів, тобто селяни втратили продук�
ти харчування. В період Голодомору, тобто влітку
1932 р., Київська область отримала державне за�
вдання по м’ясозаготівлях — 16548 т до „неухильно�
го виконання”76. Заступник голови облвиконкому
В. Богуцький зобов’язав райвиконкоми довести до
5 серпня сільським радам, колгоспам та окремим
одноосібним господарствам конкретні завдання.
Заготівля мала відбуватися за контрактами, але
ніхто не дотримувався умовностей. Так, у мешканця
с. В. Димерка М.П. Щербака сільрада „замість кон�
трактованого кабана” забрала корову. Подібні фак�
ти траплялись у селах Будаївка, Требухів, коли
сільради самочинно забирали селянських корів для
виконання м’ясозаготівлі. В колгоспі ім. Ворошило�
ва с. Бобрик селянинові В.К. Юрченкові довели
тверде завдання — 60 кг, але він не мав ніякої худо�
би77. Інколи гроші сплачували за корову, але заби�
рали її без дозволу власника.

На 1 серпня 1932 р. усуспільнений сектор загото�
вив 143 ц або 15,7%, колгоспники — 170 ц або 18,7%,
одноосібний — 597 ц, що становило 66% планового
завдання по селах Київської приміської смуги78.
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Основний тягар припадав на селян�власників, які
впродовж третього кварталу мали здати 332 ц, чет�
вертого — 433 ц, а за друге півріччя — 910 ц79. Темпи й
обсяги заготівель не влаштовували партійне керів�
ництво. На 1 вересня 1932 р. область виконала 18,3%
плану м’ясозаготівель80. З 1�го жовтня 1932 р., вико�
нуючи постанову РНК УСРР від 11 жовтня 1932 „Про
застосування нових методів м’ясозаготівлі”, почав
діяти 15�ти місячний план заготівель м’яса в обсязі
11034 ц, тобто від 1 жовтня 1932 до 1 січня 1934 р.
Усуспільнений сектор мав заготовити 4485 ц м’яса,
одноосібники — 6169 ц, а на один селянський двір
припадало 44 кг, колгоспника — 28 кг81. Київська
міськрада постановою від 31 жовтня 1932 р. зобов’я�
зала сільські ради завершити до 5 листопада дове�
дення плану м’созаготівель до кожного двору, а 10
листопада повідомити міськпостач про розверстан�
ня плану. „Відмітити, — підкреслювалося у постанові
президії міськради від 31 жовтня, — що завдання по
м’ясозаготівлі, як для колгоспників, так і індивідуаль�
них господарств, має силу податку і від м’ясоза�
готівель ніхто не звільняється, крім робітників та
службовців, що проживають на селі та звільнені від
сільгосп. податку”82. 11 грудня 1932 р. облвиконком
збільшив норми здавання м’яса, але диференціював
їх по районах. Для сіл Київської приміської смуги вони
становили: в одноосібному секторі — 60 кг на двір,
дляколгоспниківбезферм30кг,зфермами—20кг83.

Оподатковано м’ясоподатком 12302 селянських
господарства, 315 — „куркульських”, колгоспників —
14174, разом 26791 двір84. Неспроможних виконува�
ти м’ясоподаток виявилося 573 господарства. М’я�
соподаток стягували, використовуючи методи і фор�
ми подібно до хлібозаготівельних кампаній: репресії,
тверді завдання, натуральний штраф. „Оскільки з ма�
теріалів видно, — наголошувалося в ухвалі комісії з
розгляду скарги мешканки с. Юрівка П.П. Дончен�
ко, —щогр.Донченкоєзасоціальнимстаномбідняч�
ка та що сільська рада забрала в неї останню корову
безніякоїконтрактації,застосовуючинавітьнедозво�
лених методів у справі м’ясозаготівлі та що вилучена
у скаржниці корова не здана на м’ясозаготівлю, а пе�
редана в Юрівський колгосп, де вона й досі знахо�
диться, а тому запропонувати сільраді негайно пове�
рнути з колгоспу корову гр�ці Донченко Палажці”85.
Подібні факти відбувалися також в інших селах, але
корів там не повертали.

7 січня 1933 р., тобто на Різдво Христове, відбуло�
ся засідання Київського обливконкому, президія яко�
го ухвалила Постанову „Про хлібозаготівлі на січень
місяць 1933 року”, якою зобов’язала райвиконкоми
та сільради продовжувати хлібозаготівлі, незважаю�
чи на виконання областю річного плану хлібоза�
готівель. Місячне завдання становило 10000 т, з них
колгоспам — 2633 т, одноосібникам 8067 т, а також
повернення натурпозики 3476 т. Селян зобов’язали
повернути „заборгованість” — 25633 т та „недовико�
нану частину піврічного плану” — 6199 т. „Категорич�
но заборонити райвиконкомам, — підкреслювалося
в постанові, — рапортувати про закінчення хлібоза�
готівлідовиконанняпланівповсіхпоказниках,посек�
торах, продовольчих культурах і насіньпозики”86.
План вважався виконаним, якщо його вивершили ко�
жен колгосп та селянський двір, а не просто колгосп�
ний чи одноосібний сектор загалом. Заборонялося
перекривати колгоспам недовиконання плану хлібо�
здавання за рахунок селянських господарств.

Така система визиску посилювала руйнівні на�
слідки хлібозаготівель. 10 січня 1933 р. газета „Про�
летарська правда” повідомляла, що селянські госпо�
дарства Київської приміської смуги виконали план
хлібозаготівель на 101,3%87, хоча стягнення мірчука з
млинів становило 38% річного обсягу88. Продовжен�
ня хлібозаготівель по секторах та конкретних госпо�
дарствах, вимагаючи від них виконання індивідуаль�
них завдань до двору, поглиблювало соціально�еко�
номічну катастрофу, позбавляло село продовольчих
культур, насіння, унеможливило якісне проведення
весняної сівби.

На початку березня 1933 р. колгоспи, радгоспи
та селянські господарства повинні були засіяти
54700 га ярих зернових культур, з них колгоспи —
34746, одноосібники 19954 га89. Протягом 30 днів
колгоспники та дноосібники спромоглися засіяти
194 га або 0,9% планового завдання, а на 2 квітня —
900 га, що становило 4,4% планового обягу90. Конт�
рольно�ревізійні комісії, які перевіряли колгоспи,
звинувачували рахівників, які „зменшували норми
засіву (5 пудів на га), внаслідок — рідко посходила
пашня”91. Комісії з „чистки” колгоспів сіл Бровари,
Будаївка, Красилівка, Семиполки, Рубежівка, Біло�
городка, Луки та Гоголів, яку створила Київська
КК РСІ, виявила той „загрозливий стан труддисцип�
ліни” у колгоспах Юрівка, Гоголів, Шпитьки та інших,
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коли у них „відсоток виходу на роботу працездатних
ледве перевищує 40%”92. Майже дві третини кол�
госпників шукали порятунку поза селом, а решта ко�
нали від голодної смерті. За матеріалами „чистки”
було висунуто звинувачення, серед яких у шкід�
ництві — 21%, „розкладницька робота” — 22,5%,
„зв’язок з куркулем та контрреволюційним елемен�
том” — 6%, „зрив хлібозаготівлі” — 4,5%, замахи —
1,5%, використання службового становища —
10,5%, крадіжки — 16,5%, байдуже ставлення до
обов’язків — 54%, бюрократизм — 25,5%93. За різні
порушення 28 осіб було знято з посад, а 17 — вис�
ловлено догану, 8 віддано до суду, 4 виключено з
колгоспу.

Відсутність насіння, яка була наслідком форсо�
ваних хлібозаготівель з мізерного валового збору
1932 р., стала основною причиною затримки весня�
ної сівби. 29 січня 1933 р. насіннєві фонди створили
82,3% колгоспів, 65% радгоспів та 6,8% одноосіб�
них господарств приміської смуги, а страхові —
49,5% колгоспів та 9% — селянських господарств94.
Зерно очистили від сміття — 35,7% колгоспів,
23,5% — радгоспів, 1% — одноосібників, тобто гос�
подарства приміської смуги виявилися неготовими
до проведення посівної ранніх зернових культур. На
початку березня 1933 р. було 33 колгоспи, тобто
третина, яким бракувало „посівного матеріалу”, а
насіннєвих фондів по колгоспах приміської смуги
було засипано 16745 ц або 89,1% до потреби, по
радгоспах — 6579 ц або 72,1% в одноосібному сек�
торі — 2019 ц, що становило 15,5% норми95. Стра�
хових фондів у колгоспах було 2518 (56,3%), в одно�
осібних господарствах — 363 ц (14,1%)96. Брак
насіння в одноосібному секторі виявився законо�
мірним наслідком застосування класового принци�
пу хлібозаготівель, особливо так званого „твердого
завдання” до кожного двору. Селянам нічим було
сіяти, а це означало приречення на голодну смерть.
„Абсолютно незадовільний стан підготовки до сівби
по всіх показниках, — зазначалося в постанові пре�
зидії міськради від 2 березня 1933 р., — по колгос�
пах таких сільрад: П.Борщагівка, Шпитьки, Жуляни,
Ходосіївка, Лісники, Н.Петрівці, Мощун, Валки, Го�
голів, Бортничі, Русанів”97. Недооцінка підготовки
до сівби в одноосібному секторі була виявлена в
більшості сільрад, особливо Новопетрівської, Біло�
городської, Княжицької, Бортницької, Богданів�
ської. Для поліпшення ситуації дозволявся міжкол�

госпний обмін насінням, але він не діяв для селя�
нських господарств. 15 березня 1933 р. президія
міськради ухвалила остаточний план сівби ярих
культур — 54701 га, з них для колгоспів 37781 га ,
для одноосібників 19920 га. Зернові культури ста�
новили для колгоспів 13750 га, для селянських гос�
подарств 7800 га, разом 21550 га98. Сільським ра�
дам було запропановано не пізніше 22 березня до�
вести конкретні плани „засипки” насіннєвих фондів
до кожного двору.

Пересічні статистичні показники наявності чи
відсутності насіння в господарствах приміської смуги
не передають справжньої ситуації, яка існувала в се�
лах весною 1933 р. В архівах збереглися акти обсте�
ження колгоспів та сільських рад, складені працівни�
ками РСІ. Зокрема, 5 березня 1933 р. бригада Вор�
зельської селищної ради перевірила господарський
стан місцевого радгоспу. За посівним планом він мав
засіяти 47 га, а виконав сівбу на 20 га, загинуло 20 ко�
ней, робочою силою господарство не забезпечене,
позаяк для здійснення сільгоспробіт треба було 88, а
було 23 особи99. В акті перевірки зазначалося, що
„продуктів для харчування робітників мається лише
одна капуста та видається 200 грам хліба, який над�
силається централізованим порядком”, тому висно�
вок був невтішний: „Радгосп за весь час свого існу�
вання з роботою не справився і своєю безгоспо�
дарністюявляєзанепадницькийприкладдляоточую�
чих колгоспів, а тому знаходить необхідним довести
до відома належні організації, що господарство рад�
госпу знаходиться в занепаді, а підготовка до вес�
ни — в загрозливому стані, бригада вважає за
шкідництво нищення коня, доведення тяглової сили
до цілковитого занепаду”100. Господарство опинило�
ся на межі голоду та економічної руїни.

29 березня 1933 р. Київська КК РСІ перевірила
стан справ у колгоспі „Іскра” с. Горбовичі і виявила
таке: „ Ше й досі не закінчено остаточного підраху�
вання наслідків господарювання колгоспу та не пе�
реведено розподілу на трудодні тої частини при�
бутків, що підлягає розподілу між колгоспника�
ми”101. Більше півроку колгоспникам не видавали
заробленого на трудодні хліба, а замість продо�
вольчого зерна намагалися видати фуражне. Голо�
ва колгоспу Єресько, нехтуючи забороною з боку
МТС та земвідділу і правління колгоспу, виділив
колгоспникам на трудодні 50 ц гречки, проса, відтак
президія міськради дала згоду на притягнення його
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до відповідальності. В с. Калита, де одноосібний
сектор становив 82% всього населення, до зерно�
сховища було засипано 24% посівної норми, а в
колгоспі „Червоний жовтень” для посіву не вистача�
ло 13 ц гречки, 5 ц квасолі, 15,4 ц гороху, 37 ц вики,
10 ц льону, 1,1 ц конопель, 364 ц картоплі102. Кол�
госп „Переможець”, котрий знаходився на землях
Калитянської сільради, також відчував нестачу на�
сіння ранніх культур — понад 30 ц. Насіння не виста�
чало в колоспах ім. 10�ти річчя „Пролетарської
правди” с. Лука, ім. Сталіна та ім. Шевченка с. Боб�
рик, які мали недосів жита 60%, а коні перебували у
„занедбаному стані”, тобто непридатні до роботи.
Колгоспові „Більшовик” з села Шпитьки 12 березня
1933 р. не вистачало 77 ц посівного матеріалу, а
страхового фонду не засипали жодного грама.
„Тяглова сила — мається 96 коней, — підкреслюва�
лося в довідній записці партколегії КК РСІ, які знахо�
дяться в загрозливому стані і ніяк не зможуть забез�
печити засівну кампанію. Майже всі коні виснажені,
не дивлячись на те, що по актах огляду коней зазна�
чено, що 48 шт. працездатних. Мається 8 шт. коней
зовсім непрацездатних, 24 коней є хворі курдюка�
ми. Припадає площі на кожного коня до 11 га. Коні
стоять на одному сіні і ніякого підсиленого корма їм
не дається, через те, що його немає”103. Фонд гро�
мадського харчування у колгоспі „Більшовик”, за
винятком квашеної капусти, нічого іншого не мав.

У колгоспі „Червоний незаможник” с. П.Бор�
щагівка бракувало 60% насіння 26 лютого 1933 р., а
фуражний фонд був відсутній, тому була звільнена
рада колгоспу. Виїздна сесія РКК РСІ разом з рай�
виконкомом 17 березня 1933 р. перевірила ситу�
ацію з підготовкою до весняної сівби с. Кулажинці та
дійшла до висновку, що „в колгоспі на сьогоднішній
день залишились голодні”104. Подібні факти було
виявлено в с. Рудня, Світильне, склад колгоспного
правління яких було віддано до суду, хоча не їхня
провина в тому, що господарствам бракувало по�
сівного зерна.

На початку березня 1933 р. було засипано до
насіннєвого фонду господарств приміської смуги
2045 ц, що становило 15,7% потреб, а до страхово�
го фонду — 423 ц або 16,3% до плану105. Розпочина�
ти посівну без насіння, та особливо без належного
страхового запасу — було справою безнадійною.
Ніякі репресії та політичні заходи не могли поліпши�
ти ситуацію, бо господарства вимагали хліба, а не
ідеологічної підтримки. Станом на 9 квітня 1933 р.
по селах приміської смуги було засіяно 3578 га —
5,1% плану, котрий становив 68814 га106. 19 травня
1933 р. лише два колгоспи („Червона нива” с. В.Ди�

мерка та ім. 1�го травня с. Семиполки) повністю ви�
конали план сівби ярих культур. Менше половини
засіяли 13 колгоспів, а деякі — п’яту або четверту
частину площ під ранніми культурами, решта — від
51 до 96%. Картоплю посадили згідно з плановою
нормою 60 колгоспів, а городину — лише два кол�
госпи. Недосів городини становив 99,5% по окре�
мих господарствах, а це означає, що бракувало не
лише насіння, а й робочих жіночих рук, праці підліт�
ків. Села, які спеціалізувалися на городині, фактич�
но втратили цю галузь протягом голодомору 1932—
1933 рр., але потреба Києва не зменшилася. Місто
споживало майже 100 тис. т різних овочів, а їх за�
готівлею займалися господарства 4�х сіл — Семи�
полок, Гатного, Шпитьок, Петрушків, а також два
відомчі радгоспи.

Жнива 1933 р. в Київській області, яких не доче�
калися сотні тисяч хліборобів, завершилися на
14 днів раніше від попереднього року: було скошено
23760 гаозимихта 9183 гаярих колоскових. 19 серп�
ня 1933 р. відбувся другий з’їзд колгоспників�удар�
ників Київської приміської смуги, делегати якого
прийняли постанову, у якій зазначалося, що „під
проводом обкому КП(б)У й безпосереднім керівниц�
твом тов. Демченка, розтрощивщи куркульсько�
петлюрівськийсаботаж, зеленінастрої нетільки гли�
тайні та її поплічників, а й деяких сільських керівників
і трудящих одноосібників, розгорнувши соцзмаган�
ня та ударництво на всіх ділянках сільськогосподар�
ського виробництва, досягла чималих успіхів у
справі весняного сіву, підвищення врожайності,
збиральної кампанії та хлібоздачі, цілковито вивер�
шиларічнийпланхлібоздавання13 серпня 1933 року
і цим самим зробила значний крок до здійснення
гасла партії зробити всі колгоспи більшовицькими, а
колгоспників — заможними”107. Відсутність насіння
в колгоспах Київської приміської смуги вважалося
„успіхом”. Заява про виконання річного плану хлібо�
заготівельневідповідаладійсності, абулапропаган�
дистським заходом. Станом на 17 серпня колгоспи
області виконали 28%, радгоспи — 7,4%, одно�
осібний сектор — 26% річного обсягу хлібоза�
готівель108. Лише у грудні 1933 р. колгоспи Київщи�
ни виконали 98,2%, радгоспи — 92%, твердоздав�
ці — 48% планових завдань по хлібозаготівлях109.

Селянське та колгоспне зерно, яке насильно ви�
лучали уповноважені й активісти сільських рад, з
поля вивозили на пункти „Заготзерно”: Київ�Пет�
рівка — 4800 т, Київ�Товарний — 6800 т, Міськбой�
ня — 6500 т, Київ�Елеватор — 19000 т, Київ ІІ (Кліпа�
ровські склади) — 19100 т, Київ�Гавань — 4800 т,
Куренівка — 5800 т110. Отже, на початку вересня
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1933 р. там зосереджувалося 88300 т селянського
хліба, котрий гинув у непристосованих „склепах”.
28 вересня 1933 р. контрольна комісія КП(б)У пе�
ревірила умови зберігання зерна в зерносховищах
Києва. „Зерносховища на ст. Київ�Петрівка, — по�
відомляла зазначена комісія, — де частина зерна
знаходиться під відкритим небом, брезентом не по�
кривається, зерно промокає та проростає, а зерно,
яке лежить в склепі, не перелопачується”111. На всіх
зерносховищах (Київ�Гавань, Київ�ІІ, Набереж�
но�Хрещатицька�Гавань, Куренівський склеп), як
підкреслювалося у звіті комісії, „зерно горить” і пе�
ребуває „під відкритим небом”. Вивезли, відзвітува�
лися, залишивши селян без хліба, а внаслідок —
„зерно горить”, тобто втрачає властиві якості.

Комбіновані заготівлі сільськогосподарської
продукції за принципом розверстки виснажували
сільське господарство. Виконання державних по�
винностей в умовах страшного голодомору було
зухвалим і безжалісним. Станом на 16 лютого
1933 р. господарства Київської області виконали
м’ясозаготівлі на 30%, але це відбувалося за умов
масової загибелі худоби, яку жадібно поїдали го�
лодні селяни. Міськпрокуратура, розглянувши 29 лис�
топада 1933 р. випадки порушення „революційної
законності в селах приміської смуги”, встановила
„випадки безспірного стягнення м’яса поверх вста�
новлених норм, здачу державі картоплі не з плану
посіву, а з фактично посіяного, випадки порушення
законності у стягненні податків намагання ліквідації
окремих середняцьких та бідняцьких дворів за не�
сплату податків, незаконні арешти з боку окремих
робітників сільрад, а іноді — представнків відділів
МР та органів міліції, окремі випадки незаконного
експертного обкладання навіть родин червоно�
армійців”112. За новими нормами м’ясозаготівель,
які господарства виконували протягом 15 місяців,
селяни Київської приміської смуги повинні були
здати 13579 т113. 11 жовтня 1933 р., тобто за десять
місяців, як підкреслювалося в постанові президії
міськради, „найбільша частина колгоспників та тру�
дящих одноосібників дотерміново виконали вже
всю 15�ти місячну норму м’ясоподатку, що була
встановлена з 1/Х — 1932р. до 1�го січня 1934 р.”114

Але на них покладався податок на черговий 1934 р.
На початку 1932 р. в Київському районі, тобто по

колгоспах, радгоспах та селянських дворах, було
17369 коней, а на 1 липня 1933 р. 13304, отже, по�
над 4 тис. загинуло115. Скорочення їхньої кількості
відбувалося переважно в одноосібному секторі
(2,6 тис.) та в колгоспах (1,4 тис.).

Для селянських господарств,якіопинилися нате�
риторії голодомору, державні повинності — хлібоза�
готівельна, м’ясоподаток, молокоподаток та інші
форми оподаткування — були нестерпними, а їх ви�
конання катастрофічно вплинуло на економічне жит�
тя села приміської смуги. На грудень 1932 р. кількість
коней в одноосібному секторі, судячи з даних міськ�
ради про виконання сільгоспподатку та самообкла�
дання, зменшилася на 27,1%, корів по колгоспах —
на 23,3%116. До експертного оподаткування було
притягнуто 211 „куркульських” господарств, а 31 гос�
подарство оподаткували за твердим завданням,
тому що вони не виконували хлібозаготівель. Якщо
протягом 1932 р. було нараховано 835 тис. крб
сільгоспподатку, то у 1933 р. 1,6 млн крб117, тобто
фінансовий тиск на селян подвоївся. Фінвідділ стяг�
нув 907 тис. крб. так званого самообкладання, з них
колгоспники — 167 тис., одноосібники — 610 тис.,
„куркулі” — 115 тис. крб.118

Таким чином, колективізація сільського госпо�
дарства ліквідувала самобутній соціально�економіч�
ний уклад селянських підприємливих господарств
Київської приміської смуги, яких насильно об’єднали
в колгоспи, радгоспи, де вони стали підневільними
наймитами�поденниками. Вони не отримували на�
лежної платні за виснажливу і повсякденну роботу в
колгоспі, а втративши землю, робочу худобу, не мог�
липродуктивно займатися підсобноюпідприємниць�
кою діяльністю, яка офiційно заборонялася держа�
вою до виконання натуральних та грошових повинно�
стей. Статус колгоспника істотно змінив соціально�
економічну мобільність селян.

Хлібозаготівлі, м’ясозаготівлі, податки, які одно�
осібні селянські господарства виконували за класо�
вим принципом (тверде завдання, експертники, план
до двору), руйнували їх економічно, а загалом у
1932—1933 рр. завершилася ліквідація селянина�
власника, обмеженого фінансово, полiтично, ад�
міністративно. Безпаспортний селянин був дешевою
робочою силою, кріпаком, котрий виконував дер�
жавніповинності,апісляїхвиконаннятихопомирав.

В.І. Марочко
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Частина 3. ГОЛОДНА СМЕРТЬ НА ВУЛИЦЯХ
КИЄВА

Випадки голодування спостерігалися вже в лис�
топаді—грудні 1931 р., а протягом першої половини
1932 р. Україна перетворилась на територію голо�
домору, охопивши чверть районів з населенням по�
над 8 млн осіб. Політика хлібозаготівель, яку в УСРР
особисто очолив В. Молотов, призвела до масової
смертності селян, розширила географію голоду,
спустошуючи не лише українські села, а також зро�
била нестерпним життя великих міст, вулиці і май�
дани яких заполонили безпритульні діти, жебраки.

Місто Київ, яке було адміністративним центром
Київщини та приміської смуги, відчувало подвійний
тягар, позаяк міськрада та облвиконком, а також
партійні органи стали об’єктом пильної уваги про�
хачів, куди вони звертались за порятунком. Втра�
тивши сподівання на допомогу, залишалися жебра�
кувати, зосереджуючись на вокзалі. Селяни, яких на
час створення області було 6,9 млн осіб, а після
15 жовтня 1932 р., коли 29 районів було передано
для формування Чернігівської області, але з приєд�
нанням семи районів Вінницької області, Київщина
мала 76 районів з населенням 6,3 млн осіб, з них
5,2 млн селян1.

Хлібозаготівлі, податки, конфіскація худоби, на�
туральні штрафи, репресії, яких зазнали селянські
господарства та колгоспники, порушили звичний
спосіб життя, штовхнувши хліборобів на межу го�
лодної смерті. Селянам нічим було сіяти, не кажучи
про харчування хлібом. Рукотворний голодомор
змушував їх покидати села, домівки, сім’ї й пряму�
вати до міст. На початку червня 1932 р. факти масо�
вого голодування селян було виявлено в 13 районах

Київщини, у яких налічувалося 1,1 млн осіб2. Села та
райони, у яких особисто побував голова Раднарко�
му УСРР В. Чубар, були зараховані до категорії
„найбільш тяжких”, отже, існували райони „серед�
нього” та „слабкого” ураження голодом. Жнива
1932 р. виявилися справді жнивами розпачу, тому
що хліб вивозили після обмолоту до елеватора, а
колгоспникам його не видавали на зароблені тру�
додні. Весною 1933 р. половина колгоспів України
не розрахувалася з селянами за наслідками госпо�
дарювання минулого року. Голод набув масового
характеру, охоплюючи родини, села, райони.
11 липня 1932 р. голова Жашківського РВК до�
повідав ВУЦВКу про те, що в районі „були випадки
масового голодування”3, а в с. Тарасівка Звениго�
родського району — навіть випадки людоїдства.
В с.Нове Місто Монастирищенського району бать�
ки „порізали та з’їли своїх дітей — хлопця 9 років і
хлопця 2 років”4, що свідчило про апогей Голодомо�
ру, про мутацію психіки голодних селян. Людо�
їдство було зафіксоване в селах Станіславчик та
Матусів Шполянського району наприкінці червня
1932 р.5

Шукаючи порятунку, колгоспники залишали кол�
госпи, які виявились для них соціальною резерва�
цією, кріпосною системою. Лише за червень 1932 р.
їх покинули 14 тис. колгоспників з 475 колгоспів
111 районів, з них 3,3 тис. селян 75 колгоспів 21 ра�
йону Київської обл. 22 вересня кількість заяв про
вихід з колгоспів 27 районів досягла 7 тис.6 Колгосп�
ники забирали худобу та майно, а основною причи�
ною виходу з колгоспів був голод. Партійно�урядові
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органи заборонили видачу хліба для громадського
харчування, торгівлю, виїзд за продуктами до інших
районів та областей, не видавали хліба на зароблені
трудодні. Ситуацію ускладнювали карально�репре�
сивні методи хлібозаготівель, переслідування селян
за „крадіжку” так званих п’яти колосків, застосування
„чорних дошок”, „червоних токів”, тобто форм масо�
вого позбавлення хліба великих груп сільського насе�
лення — сіл, колгоспів, сільрад, районів.

Голодомор на Київщині у 1933 р. значно розши�
рив територію руйнівного впливу, вирізняючись ін�
тенсивністю смертності та формами асоціальної
поведінки людей, виснажених фізично і психічно.
Якщо минулого року січень—червень був початком
масового голоду, то перша половина 1933 р. вия�
вилася його апогеєм, позаяк від голодної смерті
помирали селяни у кожному селі області. Станом
на 15 лютого 1933 р. „за перевіреними даними”
Київського облвиконкому голодувало населення
21 району, а в багатьох селах Володарського, Біло�
церківського, Богуславського, Тетіївського, Уман�
ського, Смiлянського траплялися випадки людо�
їдства, що спонукало президію облвиконкому ви�
дати розпорядження про боротьбу з ними. Масова
смертність, яка спостерігалася протягом грудня
1932 р., стала явищем повсякденним, втрачаючи
почуття страху і святості, тому що селяни почали до
неї звикати. Так, у с. Петрашівка Володарського ра�
йону за останні дні грудня 1932 р. — початок січня
1933 р. від „виснаження померло до 35 осіб”, а хво�
рих і опухлих знаходилося до 40 осіб7. Напередодні
колективізації це село мало 248 господарств укра�
їнських селян з населенням 1157 осіб, а трупи по�
мерлих петрашівців та селян сусідньої Павлівки,
яка налічувала 536 дворів і 2191 душу, з них 2164
українців8, лежали по 4—5 днів у хатах. 28 лютого
1933 р. інформаційно�посівна група ЦК КП(б)У до�
повідала, що серед низки областей найбільш
„гострі форми набуває голодування в районах
Київської області, яке супроводжується опуханням,
смертними випадками і навіть фактами людоїд�
ства”9. Помирали колгоспники, які мали трудодні,
тобто зароблений хліб, але у багатьох колгоспах не
розрахувалися з колгоспниками, а видача на тру�
додень становила 300—400 г. Керівництво деяких
районів, сільських рад, колгоспів намагалося вико�
ристати хліб для організації так званого громад�
ського харчування працюючих колгоспників, але
були випадки, коли Таращанський, Ставищанський
райпарткоми „пройшли повз факти голоду”. В од�
них районах були спроби зберегти продовольчий
та посівний матеріал, відтак темпи хлібозаготівель

падали, а в інших сільради й колгоспи виконували
триразові завдання до двору, що зумовлювало по�
ширення зони враження селян штучним Голодомо�
ром.

На початку березня 1933 р. голод охопив 42 із 76
районів області та 829 населених пунктів, у яких по�
терпали 94 тис. дорослих, 112 тис. дітей, а хворих і
опухлих виявилося 63 тис., померлих — 13 тис.10

Враховуючи лише дані облвідділу ДПУ, тобто наявні
адмінодиниці, територія голодомору на Київщині
поширювалася на райони: Обухівський (80,7 тис.
осіб), Баришівський (72,5), Фастівський (81,6), Чер�
каський (147,5), Чигиринський (92,7), Золотонісь�
кий (91,6), Канівський (87,2), Корсунський (94,3),
Городищенський (30,5), Гельмязівський (55,1),
Чорнобаївський (97,7), Златопільський (91,6), Зве�
нигородський (87,2), Шполянський (99,3), Кам’ян�
ський (112,4), Житомирський (112,0), Коростен�
ський (84,3), Баришівський (31,5), Хабненський
(40,1), Бориспільський (72,5), Білоцерківський
(144), Володарський (51,7), Попільнянський (96,8),
Рокитнянський (102,5), Ружинський (103,8), Сквир�
ський (105,7), Ставищанський (65,9), Таращансь�
кий (81,6), Тетіївський (57,2), Черняхівський (59,6),
Кагарлицький (58,1), Уманський (144), Христинів�
ський (57,2), Монастирищенський (72,4), Оратів�
ський (50,8), Жашківський (50,4), Плосківський
(56,3), Бабанський (95,9), Букський (117,9), Лисян�
ський (66,5), Тальнівський (108,6), Богуславський
(140,6)11. Наявне населення, яке мешкало тоді у 42
районах Київської області, становило 3,7 млн голо�
дуючих селян. Так, на початку березня 1933 р. фак�
ти голоду зазнали села Мархлевського польського
національного району на Житомирщині: Шиєцька
Буда, Василівка, Дранецькі�Хатки, Яблунівка, Улья�
нівка, Мар’янівка. У них голодували й помирали де�
сятки сімей. У районі мешкало тоді 49,4 тис. осіб12.

Масовий голод супроводжувався випадками
людоїдства та самогубств. На початку березня
1933 р. Голодомор проник у села Богуславського
району: Ісайки, Медвин, Ольховиці, Синиці, Чайки,
Бородяни, Красногородка, Гута, Яхни, Михайлівка.
В с. Маслівка селянка, виснажена тривалим голо�
дом „повісила своїх 3�х дітей і сама повісилась”. Із
39 сіл Уманського району факти масового голоду
було виявлено в 29, а в с. Маньківка Букського райо�
ну „пухлих і виснажених на ґрунті недоїдання — 400
осіб”, шаленів тиф. 12 березня 1933 р. Київський
облвідділ ДПУ, доповідаючи про сотні опухлих і ви�
снажених селян по селах Київської області, зазна�
чав, що наведені цифри значно „зменшені”, позаяк
райапарати ДПУ обліку кількості голодуючих та
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опухлих не вели, а про справжню кількість померлих
від голоду почасти невідомо було і сільрадам13.
Наркомзем УСРР, спираючись на дані облвідділу
ДПУ, повідомляв 14 березня 1933 р. ЦК КП(б)У про
голод у 34 районах Київської області, про сотні й де�
сятки тисяч померлих, тобто про соціально�демог�
рафічну катастрофу, яка охопила села області.

Кількість районів, крім виявлених 42 на 1 берез�
ня 1933 р., неухильно зростала. Спочатку долучило�
ся три райони (Мархлевський, Васильківський, Ко�
ростишівський) з населенням 194 тис. осіб. 3 червня
1933 р. Наркомат охорони здоров’я УСРР надіслав
до ЦК КП(б)У доповідну записку, у якій до категорії
„важких” зарахував 66 районів із 76 у Київській обл.
За березень—травень кількість районів голодомору
збільшилася на 50%. Райони, враховуючи рівень
ураження голодом, розподілялися на три групи: до
першої групи, яка вирізнялася масовою смерт�
ністю, опуханням, людоїдством тощо, належало 34,
до другої — 17, до третьої — 15 районів14. У докумен�
тах мало згадуються північні райони Київщини —
Хабненський, Овруцький, Чорнобильський, Слове�
чанський, німецький Пулинський, Малинський, Лу�
гинський, Олевський, Іванківський, де факти голоду
мали місце, але значно менше від центральних та
південних. Вони були малочисельними, у яких меш�
кало разом близько 450—500 тис., а основну тери�
торію голодомору становило 66 районів з населен�
ням близько 6 млн селян. Зокрема, 25 березня го�
лод охопив 1214 сіл, 5 квітня — 1878, а 15 квітня —
1577 сіл, в області ж було 2571 сільських рад15. За�
гальна кількість населення, яке голодувало, 25 бе�
резня становила 399 тис., а 15 квітня — 494 тис., з
них діти — 179 тис. у березні та 262 тис. — у квітні16.

15 березня 1933 р. секретар ЦК КП(б)У Косіор
інформував Сталіна про те, що Київщина, за кількістю
голодування населення, перебуває на другому, після
Дніпропетровщини, місці, визнавши „особливо важ�
кими” 31 район. Він риторично запитував: „Чому го�
лодує Київська область?”, пояснюючи ситуацію тим,
що хліб „проїли на громадському харчуванні”, відтак
„голодування не навчило ще дуже багатьох колгосп�
ників уму�розуму”17, які були безмежно виснажені,
тому не мали сили сіяти, а забрані насіннєві фонди
унеможливили своєчасне і якісне проведення весня�
ної сівби 1933 р.

Померлі спочивали, напівживі чекали смерті.
Косіор визнав факт голоду, звернув увагу на „реци�
див минулорічних голодовок” та значне ураження

сіл „білоцерківських районів”. Селяни цих та інших
сіл масово їхали чи брели до Києва. Дуже постраж�
далими виявились Богуславський (30,9 тис. голо�
дуючих), Білоцерківський (30,5), Попільнянський
(20), Ставищанський (17,1), Оратівський (16,3),
Букський (14,9), Обухівський (14,1), Ржищевський
(13,9), Уманський (13,2), Бабанський (19,1), а реш�
та районів — від 10 до 12 тис. голодуючих осіб18.
Наркомат охорони здоров’я висловив сумнів щодо
вичерпності наведених даних. „Безсумнівним не�
обхідно вважати значно заменшеними цифри по�
мерлих, — наголошував заступник наркому охоро�
ни здоров’я Хармандар’ян, — позаяк перевірка на
місцях і прискіпливе вивчення місцевого матеріалу
свідчить про значно більші цифри”19. Смертність за
січень—лютий по деяких районах перевищувала у
2—5 разів наведені дані, відтак вона становила тре�
тину серед дорослих і майже стовідсоткову смерт�
ність дітей до 1 року, а 100 тис. осіб залишилася без
елементарної госпіталізації для виведення із стану
довготривалого голодування і дистрофії.

Сільські райони Київщини були густо заселені
переважно українськими селянами, хоча в Марх�
левському зосереджувалися поляки, а в Пулинсько�
му німецька етноменшина мала від 50 до 90% насе�
лення 19 сільрад. Центральна і південна Київщина,
яка становила основну етнічну територію українців,
виявилася епіцентром Голодомору. Ця територія
істотно вирізнялася від поліських районів, бо мала у
кілька разів більше дворів на сільраду та по селах,
тому й високу смертність. Шевченківська округа,
яку напередодні колективізації становили 23 райо�
ни, 451 село та 498 хуторів20, мала понад 1 млн осіб,
з них українців 999 тис., тобто 98,7%21. Природній
рух населення у 1924 р. на Черкащині сягнув 25658
осіб сільської людності, у 1925 р. — 26221 особу22,
тобто відповідно до кількості голодуючих одного ра�
йону 1932—1933 рр. Наприклад, у Кам’янському
районі 14 червня 1933 р., судячи з доповідної за�
писки політсектора МТС Київської області, були
„масові випадки голодання і вимирання цілих сіл”, а
за 1,5 місяця „смертні випадки набирають масового
характеру”23. У 27 селах району померло 3336 осіб,
а в с. Осота, де діяв колгосп „Шлях колгоспника”, за
травень�місяць померло 120 селян, тобто 4 особи
щодня. Зазначу, що у 1925 р. природній приріст на�
селення Кам’янського району становив 1884 осо�
би24, а через смертність у 1933 р. природнє відтво�
рення українців по селах Кам’янського району при�
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пинилося. В с. Ненадиха Тетіївського району лише
за 20 днів травня померло 113 осіб, тобто майже
6 щодня, 80% дітей по селах району були опухлими.
За квітень померло 1000, за п’ять днів травня — 459,
за 10 днів червня — 2000 осіб, які належали до кате�
горії першопричин смерті від голоду, а діяли ще й
вторинні фактори — кишково�шлункові отруєння,
тиф, дистрофія.

Смерть стала масовим явищем серед українців�
хліборобів. Так, у селах району ім. Петровського (Го�
родищенський) весною 1933 р. померло понад 6 тис.
селян. Використовували формулювання „збільши�
лась смертність серед дітей”, „гостре голодування і
смертність на ґрунті виснаження не ліквідовані, а весь
час збільшуються”, „смертність набрала значних
розмірів”. Масово вимирали сім’ї селян�одноосіб�
ників, а на колгоспних полях працювали опухлі і
страшно виснажені селяни, які помирали прямо на
полях, напівживих відвозили додому непритомними.
„Така висока смертність, — інформував політвідділ
Виноградської МТС Лисянського району, — створює
велику загрозу недостачі робочої сили для збирання
врожаю та обробки буряків”25. Померлих від голоду
не ховали одразу, тому їхні трупи поїдали ті, які зали�
шались ледве живими. Дві категорії голодуючих ви�
кликали увагу „гробокопів”: померлі та опухлі. Людо�
їдство набуло масового явища. „Характерно, що на�
род збайдужів, — писав начальник політвідділу МТС
ім. Петровськoго Кам’янського району, — абсолютно
ні на смертність, ні на людоїдство не реагує”26. Жах�
ливе зізнання, яке передає повсякденне вимирання
українських селян на штучно створеній більшовиць�
ким режимом території голодомору.

26 квітня 1932 р. Косіор доповідав Сталiнові про
ситуацію в українських селах, запевнивши в тому,
що „всякі розмови про „голод” на Україні треба ка�
тегорично відкинути”, але підкреслив факт „най�
більш важких районів” на Київщині та „несподіване
розширення прориву” на Білоцерківщині й Уман�
щині27. Український партійний лідер намагався за�
спокоїти Сталіна, але на адресу ЦК КП(б)У за
січень—квітень надійшло 115 листів про наслідки
хлібозаготівель та голодування селян, частину яких
надіслали до ЦК ВКП(б). Селяни писали про те, що
„ми приречені на голодну смерть, бо, ще до врожаю
4 місяці, питаємо, за що ми билися на фронтах: за
те, щоб сидіти голодними, щоб бачити, як вмирають
діти в корчах з голоду”28. Не дочекавшись відповіді,
селяни потягнулися до міст, особливо з навко�
лишніх сіл — приміської смуги, Фастівського, Біло�

церківського, Васильківського, Бориспільського,
Таращанського районів.

В архівах м. Києва збереглися книги запису актів
громадянського стану, які засвідчували дату, місце
та причину смерті. В книзі про смерть був також
пункт про соціальне походження, котрий для сіль�
ських господарів означав — „одноосібник” або
„колгоспник”. Зазвичай пункт 12 книги загсів запов�
нювали словами — „невідомо”. Траплялися записи,
які фіксували місце постійного проживання: села
сучасної Черкащини, Житомирщини, Чернігівщини,
які тоді належали до районів Київської обл. Київ був
оточений голодними селянами. Його голодоморна
окупація тривала два роки — протягом 1932 та
1933 рр. Перша половина 1932 р., коли від голоду
потерпала чверть районів УСРР, супроводжувалася
появою смертності людей від хвороб, які були
спричинені соціально�економічною катастрофою в
українському селі.

Районнізагсим.Києвафіксувалисмертьособиза
довідкою лікаря, який мав вказати причину смерті. За
січень—лютий 1932 р. загс Бульварного району
зафіксував 9 випадків смерті від черевного та висип�
ного тифу, які стосувалися осіб віком від 21 до 65
років. Діагноз „черевний тиф та туберкульоз легенів”
або „черевний тиф та запалення легенів” свідчив про
їх соціально�фізіологічну зумовленість, тобто про по�
ходження.Здіагнозом„запаленнялегенів”помирали
діти до 1 року. Причиною смерті було також „загальне
виснаження”, „розлад харчування”. Від хвороб, по�
в’язаних із токсично�інфекційними захворюваннями
кишково�шлункової пророжнини (диспепсія, інток�
сикація, дизентерія, пронос, кривавий пронос, гост�
ре запалення кишок, харчове отруєння, токсична
диспепсія, коліт, ентероколіт) померло 76 осіб, судя�
чи із запису до книги загсу Бульварного району
м. Києва, а також 18 осіб від тифу29. Отже, враховую�
чи загальну кількість виявлених та відповідно діагнос�
тованих смертей — 137 по району, від тифу та кишко�
во�шлункових хвороб помирало дві третини серед
зареєстрованих загсами. 30 квітня 1932 р. загс Ле�
нінського району, спираючись на довідку лікаря,
встановив причину смерті П. Ткача, якому було 58 ро�
ків: „Різке загальне виснаження внаслідок голодуван�
ня”30. Близнюки Настя і Надія Бобрицькі, які народи�
лися 25 квітня 1932 р., померли поспіль 24 і 25 травня
від атрофії та „порушення травлення” в одному з дит�
будинків міста31.

Серед виявлених 1246 осіб, причиною смерті
яких були деструктивні наслідки голодомору, від
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тифу померли 141, від кишково�шлункових захво�
рювань (коліти, дизентерія) 536 осіб, а решта по�
мерлих — від „виснаження”, „різкого виснаження”,
запалення легенів, туберкульозу. Привертає увагу
взаємозумовленість хвороб, відтак і встановлення
причини смерті: „коліт після черевного тифу”, „че�
ревний тиф, пневмонія, кишкова кровотеча”, „вис�
наження та міокардит після дизентерії”, „поліневрит
після плямистого тифу”. Не хвороба серця, а в кни�
гах загсів її записували „вада серця”, спричинила
висипний або черевний тиф, а швидше навпаки. Ти�
повою є послідовність хвороб — тиф, пневмонія,
кишкова кровотеча. Показом безпосередньої за�
лежності та наслідкового зв’язку смертності від го�
лоду є діагноз міських лікарів — „виснаження” або
„різке виснаження”, особливо характерне для дру�
гої половини 1932 р. та, особливо, 1933 р. До суто
голодоморівських ознак та обставин смерті нале�
жали визначення „різке виснаження внаслідок хро�
нічного голодування”, але вони стосувалися пере�
важно нез’ясованих осіб, серед яких були діти і
дорослі. Смерть була зафіксована, але безіменною
залишилась особа, яку не ховали за християнським
обрядом, а таких налічувалося дуже багато.

Дитяча смертність є соціально�віковим і статис�
тичним виразником голодомору, позаяк саме діти
становили переважну більшість померлих. На го�
лодну смерть та безпритульність їх прирекла радян�
ська держава, яка заборонила видачу хліба та про�
дуктів харчування дитячим закладам, школам, уста�
новам тих районів, які не виконали плану хлібоза�
готівель. „Цим районам, — звертався до Нарком�
постачання УСРР заступник наркома освіти О. По�
лоцький, — заборонено з поточних хлібозаготовок
постачати дитячі інтернати, установи, учителів і
виділяти продукти для гарячих безкоштовних
сніданків з централізованого фонду для цих районів
теж не виділено.

Це утворило катастрофічний стан з постачанням,
особливо дитячих інтернатних установ, що не мають
жодних запасів. Діти цих установ примушені тікати,
чим збільшують безпритульність та трапляється низ�
ка інших небажаних випадків”32. Таких районів, у яких
припинили постачання дитустанов, було у березні
1931 р. 180, а враховуючи темпи, методи та обсяги
хлібозаготівель протягом наступних кампаній, діти
стали заручниками божевільних ідей і п’ятирічних
планів. Батьки приносили голодних і виснажених
дітей до лікарень, дитбудинків, шкіл, залишаючи їх з
надією на виживання. На вулицях Києва, починаючи
від січня, підбирали померлих дітей, а решта гинула в
дитбудинках від пневмонії, переохолодження, недо�
їдання, голоду. 23 лютого 1932 р. Г. Петровський,

котрий очолював Всеукраїнське товариство „Друзі
дітей”, крім того ще був головою ВУЦВКУ, запропону�
вав ЦК КП(б)У звернутися до ЦК ВКП(б) з проханням
видати постанову про припинення хлібозаготівель та
проголошення вільної торгівлі хлібом, а також тер�
міново закликати громадські та державні організації
для „надання допомоги дітям в районах, які перебу�
вали в тяжкому становищі”33. Вони опинилися в „тяж�
кому становищі” внаслідок хижацького здійснення
політики хлібозаготівель, вилучення зерна продо�
вольчих культур, позбавлення селян та колгоспів
насіння. Районинемалифондів для нормального і на�
лежного постачання дитячих закладів, а наплив до
міст сільських дітей паралізував їх діяльність.

Подолання дитячої безпритульності в Києві від�
бувалося оперативними заходами, тобто виявлен�
ням місць „кучкування” дітей та вилученням з ву�
лиць. Так, у листопаді 1931 р. з вулиць міста було
підібрано 1004 дітей, яких розмістили в дитбудин�
ках Пущі Водиці34. Серед контингенту безпритуль�
них були різні групи: голодні сільські діти, непов�
нолітні злочинці, різновікові категорії. Всі пройшли
санобробку, але було виявлено двох хворих на тиф.
Харчування в дитбудинку не відповідало нормам:
хліба 25% норми, м’яса 25%. Одягом вдалося за�
безпечити лише 40% утриманців дитбудинків.

Одних з вулиць піднімали, натомість з’являлися
інші. Дитбудинки були переповнені, їх масово зали�
шали безпритульні, особливо старшого віку. Київ�
ська міська КК РСІ інформувала обласну КК РСІ про
збільшення кількості безпритульних на вулицях міс�
та протягом січня—липня 1932 р.: в січні було вилу�
чено 34, за лютий — 98, березень — 103, квітень —
144, травень — 227, червень — 223, липень — 155
безпритульних35. Міськрада виявилась не готова їх
прийняти, тому що при „складанні кошторису не
було передбачено утримання такої кількості дітей36.
Основна маса дітей нахлинула з районів області.
„Особливо потрібна робота профілактична на ра�
йоні, — зазначалося в доповідній записці Київської
міської КК РСІ, — для того, аби уникнути притоку
дітей до Києва. Така робота не почувається, крім за�
значеного в системі охматдиту Київського. Виявле�
но під час нашого обстеження неприпустимі факти
недбайливого ставлення до дітей (бруд, скупчення
дітей, вмерлих у великій кількості тощо)”37. 13 люто�
го 1932 р. президія міськради вирішила переселити
2215 утриманців дитбудинків разом з персоналом
до районів області38.

Соціальна категорія „підкидень”, тобто зали�
шені батьками діти, які мали записку із зазначенням
імені та прізвища, є основною в книгах загсів. Серед
померлих, які потрапили до загсівського реєстру,
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діти, особливо від одного до 3�х років, становили
більшу половину жертв голодомору. 17 червня
1932 р. студент Київського рибоводного технікуму
Г.Ткаченко про це писав Косіорові: „Хіба у нас буде
здорове покоління — воно буде хворе, кволе й без�
силе та й того залишиться живим 50%”39. Дитбудин�
ки виконували функцію „харчоблоку” та притулку,
але вони були перевантажені. Дитячий карантин на
Микольській�Набережній, 9 був розрахований на
45, а прийняв 120 дітей40. Кухня була приймальнею,
перукарнею, душовою, пральнею. Повна антиса�
нітарія. За відсутності верхнього одягу та взуття
„діти зовсім позбавлені свіжого повітря, весь час
перебувають у міському душному приміщенні”41.
Вони не були сиротами, а „підкиднями”, бо мали
батьків, приречених на голодну смерть на кращих у
світі чорноземах. За соціальним походженням у
дитбудинку було 77% сільських дітей, 23% — дітей
робітників42. Голодомор формував нову армію без�
притульних дітей. Сільради й колгоспи В. Димерки,
Требухова, Літок, Опанасова, Слобідки, Мостища,
Гатного, Ходосіївки, не маючи матеріальних ре�
сурсів та харчування, ліквідували дитячі ясла43. Така
ситуація склалася восени 1932 р. в усіх селах при�
міської смуги, що змушувало селян шукати притул�
ку для дітей у містах.

Щодня до Києва приїжджало 65 тис. осіб, серед
яких були дорослі й діти. Вони залишали їх у місті,
але міський відділ охорони здоров’я не мав коштів
та ресурсів для їх повноцінного лікування й харчу�
вання. „Смертність дітей за останні місяці все
збільшується, — зазначалось у постанові Київської
КК РСІ стосовно забезпечення безпритульних від
3 вересня 1932 р., — причини цього: перш за все
кепське обслуговування дітей, дуже малий вік дітей,
які залишаються без материнського харчування, та
інфекції, причому інфекцію треба віднести за раху�
нок як скупченості дітей, так і за рахунок неприпус�
тимого антисанітарного стану, в якому знаходяться
діти”44. Смертність дітей у карантинах була висо�
кою. В Інституті охматдиту, як зазначалося в поста�
нові колегії МКК РСІ, „спостерігається неприпусти�
ме явище як те, що адміністрація цього інституту ви�
дала розпорядження не ховати вмерлих дітей по од�
ному, а скупчувати їх у великій кількості, щоб ховати

разом”45. Комісія, яка виявила подібний факт, пе�
реймалася тим, що це „дає ґрунт для всіляких анти�
радянських висловів”46. Жахливі картини масової
смертності дітей могли позбавити дару мови до�
рослих, а мертвим „невідомим” і „підкидням”, яких
настигла голодна смерть в диткарантині, було
однаково. Вони не відчували ні болю, ні страху, спо�
чивши без вісти.

Загальноосвітні школи також відчули більшо�
вицьку економію коштів. Приміські школи�інтерна�
ти перебували на місцевому бюджеті, так зване
централізоване забезпечення виявилось мізерним,
а почасти — відсутнім. Голодні сільські діти при�
міської смуги не відвідували школу. Міські школярі,
хоч і мали батьків, але потребували, крім санітарно�
го догляду, належного харчування. Масова заво�
шивленість школярів була не лише санітарною про�
блемою, а й соціальною: дітям бракувало харчів,
вітамінів, жирів. На 1 грудня 1932 р. гарячими снi�
данками було охоплено 46% учнів усіх шкіл міста47,
а якість їжі не відповідала вимогам і нормам. Вар�
тість сніданку в школах Києва протягом 1931/32 р.
становила 30 коп., а на 1932/33 р. пропонувалося
90 коп, але її вважали високою, тому зупинилися на
25—30 коп.48 Міськпостач був орієнтований на жа�
люгідне забезпечення основного контингенту —
256 дитсадків та 15 тис. їх утриманців49, а для „го�
лодного дитинства” коштів не було. 3 листопада
1932 р., тобто напередодні „Жовтневих свят”, пе�
редбачався посилений пайок для учнів: 100 г пря�
ників і 100 г цукерок50. Діти й педагоги були най�
менш захищеними. Сільські ради та колгоспи фак�
тично припинили будь�яке матеріальне забезпе�
чення вчителів, які протягом 1932—1933 рр. масо�
во залишали школу. На Київщині початкову школу
протягом 1932/33 р. не відвідувала половина дi�
тей — 2,5 млн учнів. 18 березня 1933 р. Київський
обком КП(б)У, враховуючи „винятково важке про�
довольче становище” в Сквирському, Білоцерків�
ському та Володарському районах, призупинив за�
готівлю молока, спрямувавши його „до ліквідації
явищ голоду винятково на харчування дітей та гос�
піталізованих хворих”51. Обком зобов’язав районні
парторганізації створити умови для того, щоб
„кожна дитина щодня отримувала півстакана моло�
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ка”52. Жахливе лицемірство: ніби півсклянки моло�
ка, за відсутності належного і повноцінного харчу�
вання, могли врятувати дітей від голодного висна�
ження. Якщо у березні 1933 р. половина колгос�
пників Київської області не виходила на роботу53,
то звідки було взятися молоку в колгоспах, коли
нікому було орати, сіяти, косити.

Весною 1933 р. Київ нагадував великий будинок
для безпритульних, бездомних, жебраків, гнаних до
великого міста голодом. 16 квітня1933 р. секретар
Вінницького обкому КП(б)У В.І. Чернявський, спів�
ставляючи ситуацію у Вінниці і Києві, визнав там
„становище трудніше нашого”54. В районах Київ�
ської області працювала спеціальна комісія Нарко�
мату охорони здоров’я. Було створено сезонних
ясел 2131 на 128 тис. дітей, а в „тяжких районах” —
752 сезонних на 42 тис. та 345 постійних на 17 тис.,
тобто на 187 тис. дітей55. Кількість безпритульних
перевищувала пропускну здатність дитячих уста�
нов. 3 червня 1933 р. Наркомохоронздоров’я УСРР
надіслав до ЦК КП(б)У доповідну записку про „ста�
новище населення Київської області у зв’язку з про�
довольчими труднощами”, які означали, що на
15 квітня 1933 р. чверть мільйона дітей лише Киї�
вщини нестерпно голодувало, а пухлими, тобто
приречених на голодну смерть, — є 19 тис.56 Облік
померлих, опухлих, голодуючих був неповний, про
що інформував заступник наркому Хармандер’ян.
„Найбільш загрозливим варто, безумовно, вважати
становище дитячого населення, ясельного, до�
шкільного і молодшого шкільного віку: таке загроз�
ливе становище пояснюється диким ставленням
дорослих до дітей і зовсім недостатньою допомо�
гою, яка надається дитячому населенню; допомога
ця незадовільна як кількісно, так і якісно”57. Від�
сутність належного харчування дітей, особливо
„підкиднів”, тобто „сільського контингенту”, завер�
шувалася фатально. Так, 7 квітня 1933 р. в яслах
№15 м. Києва померло в один день 15 немовлят від
1 до 8 місяців58. Збільшення дитячої безпритульно�
сті продовжувалося, а до лікарень відвезли 5,5 тис.,
що становило лише 40% їх загальної кількості, хоча
бюджет давав змогу забезпечити не більше 1000
дітей59. Безпритульність зростала за рахунок
„підкиднів”, залишення яких у Києві, за прогнозом
Наркомохоронздоров’я УСРР, „продовжується і бу�
де мати місце ще протягом найближчих 2,5—
3�х місяців”60, тобто до липня 1933 р.

Масовість та очевидність голодної смерті спо�
нукала „інспектуру здоров’я” до обговорення пи�

тання про „раціоналізацію техніки реєстрації смер�
тей”. 13 квітня 1933 р. Київський Інститут охорони
здоров’я запропонував проект реєстрації смертей,
яким переносив функцію загсів до районних по�
ліклінік: „1) максимально приблизити справу реєст�
рації смертей до трудящого; 2) спростити процес
реєстрації смертей, забезпечивши разом з тим по�
вноту та якість матеріалу; 3) озброїти районну ме�
дичну організацію та її робітників знанням причин та
характеру смертності людності в районі і тим самим
дати їм можливість вживати ефективно заходи, щоб
знизити цю смертність”61. Реєстрація могла знизи�
ти рівень смертності шляхом фальсифікації, замов�
чування факту голодомору, маскування смерті під
абстрактними діагнозами, які з’являлись у книгах
загсів.

Аналіз книг загсів Бульварного району м. Києва
за 1933 р. віддзеркалює типову ситуацію: половину
жертв становили діти. Серед 398 осіб, які померли в
лікарні або на вулиці, але випадково потрапили до
райзагсівських книг смерті, 213 становили діти
різного віку, здебільшого до 4�х років. Діагноз смер�
ті універсальний — „пневмонія”, „дизентерія”, „ат�
рофія”. До поширених у 1932 р. причин смерті („ви�
снаження”, „різке виснаження”, „кривава кровоте�
ча”, тиф), встановлених лікарями, з’явилися діагно�
зи смертності у 1933 р. („авітаміноз”, „агонія”, „дис�
трофія”, „водянка”, „безбілковий набряк”, „отечна
хвороба”. Від висипного та черевного тифу на тери�
торії Бульварного району померло 47 осіб, від авіта�
мінозу — близько 100 жертв.

У Ленінському районі м. Києва померло 492 осо�
би від типових причин смерті, характерних для го�
лодомору 1932—1933 рр., з них від тифу 190, а дітей
серед померлих виявилось 140 осіб. Дивує маніпу�
лювання діагнозами: „міокардит, загальне висна�
ження”, „міокардит, різке виснаження”, „висипний
тиф, міокардит”. Можливо, смерть настала від
міокардиту, але її спонукало „різке виснаження”
організму внаслідок тривалого недоїдання на селі
та голодного поневіряння вулицями Києва. Харак�
терною причиною смерті була й така: „помер у черзі
за хлібом”. Вони помирали, не дочекавшись хліба
на зароблені трудодні, гинули в чергах біля мага�
зинів торгсину. Утриманці диткарантину згасали від
пневмонії, дистрофії. Так, на території Лаври в кор�
пусі № 49, де розташовувався дитячий карантин, від
дистрофії, виснаження та запалення легенів помер�
ли: Геть Ваня, Лосєв Коля, Лейкова Катя, Завілян�
ський Хаїм, Худик Аня, Берг Ліза, Едельман Тосік,
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Пантелеймович Рита, Чуб Дмитро, Гнат Юра, віком
від одного місяця до 3�х років62.

На території Жовтневого району м. Києва від
тифу померло 85 осіб, а безпритульних 910 із 1477
зареєстрованих смертей з діагнозом „виснажен�
ня”, „дистрофія”, тобто спричинених голодуванням.
Серед померлих були переважно діти до 1 року, які
мали ім’я та прізвище — Шевченко Гриша, Марти�
ненко Віра, Кравченко Пилип, Галушко Василь, Цит�
балович Всеволод, Міщенко Костя, Донцова Таня,
Іванченко Оксана, Ходоровський Антон, а також з
іменами, але без прізвищ — Невідома Валя, Невідо�
мий Гриша. Поіменні і безіменні належали до однієї
соціальної категорії — „підкидень”, „безпритуль�
ний”, „утриманець дитбудинку”. Дитячий карантин
знаходився по вул. Кирилівська, 72, а немовлята
масово помирали в яслах №1563.

Весна й початок літа 1933 р., якщо проаналізу�
вати загсівські книги, рясніли не лише цвітом та
плодами, а також найпоширенішим діагнозом
смерті „загальне виснаження”, „водянка”, „агонія”.
Десятки, сотні фіксацій, які наскрізьно пронизують
книги райзагсів. У Сталінському районі лише 1 бе�
резня 1933 р. було зареєстровано 40 померлих з
діагнозом „виснаження”, а загалом за березень 208
смертей. Від голодної смерті загинуло 2183 особи,
які знаходилися на території цього району Києва.
Діти становили 400 осіб, а переважну більшість по�
мерлих — виснажені селяни від 20 до 70 років та ки�
яни�робітники дрібних майстерень, слюсарі. Від
„авітамінозу” помер І.І. Вереснюк — столяр, 51 рік;
В.М. Мадзалевський — 40 років, вантажник;
О.Ч. Перков — 55 років, кочегар; А.С. Мимоход —
49 років, слюсар; М.М. Калініченко — 50 років, сто�
ляр; І.К. Шарнульов — 75 років, швець; Г.Т. Обло�
пенко — 27 років, слюсар.

Основну групу померлих становили „невідомі”,
тобто особи без прізвища та соціального стану. Вони
помирали на вулиці, а трупи лежали по кілька днів.
Діагноз „різке виснаження”, „загальна водянка”
свідчить про те, що вони були жертвами голодомору,
тобто загинули внаслідок тривалого недоїдання та
поступового виснаження організму. Подібні записи
посідають основне місце, займають окремі книги. Вік
померлих — від 17 до 65 років — зайвий раз доводить
факт соціальної катастрофи, яка охопила села при�
міської смуги в Україні загалом. Так, у с. Позняки за
січень—липень 1933 р. померло 80 осіб віком від двох
до 60�ти років з дивним діагнозом — „невідомо”, а в
с. Осокорки 163 особи з діагнозом „старість” („не�
відомо”, висипний тиф) для 55�річних чоловіків.

Невідомі прізвища, невідоме місце проживан�
ня — тимчасове і постійне. Вони належать до без�
вісти померлих, а також ті, які мали ім’я і прізвище,
однак не були поховані за християнським обрядом
та всталеною традицією. Пам’ять про них зберіга�
ють райзагсівські книги, але не про всіх, кого спітка�
ла голодна смерть на вулицях Києва в роки Голодо�
мору 1932—1933 рр. Помирали переважно діти,
яких залишили рідні або знайомі люди, сподіваю�
чись на їх порятунок, селяни�одноосібники та кол�
госпники, гнані голодом з чорноземів у пошуках
хліба. Бюджет міста не був розрахований на утри�
мання такої кількості людей, а інші фонди не діяли,
тому їх перебування, враховуючи надмірне висна�
ження та хвороби, було швидкоплинним — вони по�
мирали тихо і масово. Голодні селяни, які потрапи�
ли до Києва, були приречені на голодну смерть, а від
тифу та дизентерії, цієї „голодоморівської пошесті”,
помирали кияни: медсестри, санітари, лікарі, про�
фесори, робітники. Вони стали жертвами голодо�
мору, рукотворного злочину радянської влади.

В.І. Марочко
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Частина 4. ЕПІДЕМІЯ ТИФУ — НАСЛІДОК
ГОЛОДОМОРУ

Голод, війни, революції завжди завершувалися
трагічними наслідками для суспільства. Їх невід’єм�
ним супутником були епідемії тифу, збудниками яких
ставали: порушення санітарних норм, відсутність на�
лежного харчування населення та його медичного
обслуговування, економічно�господарська руїна, пе�
реселення народів, табори полонених, поширення
інфекційних хвороб тощо.

Дестабілізація соціально�економічних відносин
супроводжувалася спалахами висипного та черевно�
го тифу, масовими захворюваннями на дизентерію,
туберкульоз легенів. Так було у 1891—1895 рр., коли
від голоду потерпало населення південних губерній
України, а від тифу кожні 10 осіб на 10 тис. населення.
Протягом 1896—1900 рр. помирало 3,8, 1901—
1905 рр. 4,8, 1916—1910 рр. 6,9, 1911—1913 рр. се�
меро, 1919—1923 рр. 183 особи1. Спалах хвороби
припадає на роки революції та її руйнівного завер�
шення. Санітарно�епідеміологічними органами Ук�
раїни встановлено, що у 1918—1923 рр. місцевого
бактеріального походження висипного тифу на вули�
цях Києва не існувало, а випадки захворювань з’явля�
лися через інфікування поза містом, тобто від інших
його носіїв ( бездомних, безпритульних дітей, жеб�
раків тощо). У 1918—1922 рр. було зареєстровано
36 тис. хворих на тиф в Україні, а протягом 1919 р.
16,5 тис.2 Каталізатором епідемії тифу були голодні
1921—1922 роки, а епіцентром його поширення —
села переважно південних губерній УСРР, які зазнали
посухи та масової конфіскації хліба більшовицькими
продзагонами. Недорід 1924 р. і локальне голодуван�
ня сільського населення спричинило зростання кіль�
кості хворих на тиф — близько 10 осіб на 10 тис. насе�

лення, а в умовах непівської лібералізації, починаючи
від 5,2 хворих у 1925 р. до двох хворих у 1928 р. та
близько трьох — у 1930 р.3

Протягом 1923—1930 рр. спалахи тифу серед
киян вдалося нейтралізувати та навіть ліквідувати,
позаяк хворіли „зайшлі” особи. Кількість хворих тоді
була такою: у 1924 р. — 111, 1925 р. — 141, 1926 р. —
64, 1927 р. — 52, 1928 р. — 70, 1929 р. — 79, 1930 р. —
141 особа4. Серед хворих на тиф по місту Києву у
1925—1929 рр. особи віком до 14 років становили
9,3%,від15до19р.—14,6%,від 20 і більше76,1%5.

Ознаки епідемії тифу в Києві почали з’являтися
восени 1931 р., коли виникла так звана „куткова епi�
демія” в районі вулиць Горвіца, Стрілецької, Рей�
тарської, навколо Єврейського базару. Якщо протя�
гом січня—жовтня було зареєстровано 141 хворого
на тиф, за листопад — 66, то за грудень 1931 р. —
386 хворих. Тиф від січня 1932 р. набув ознак за�
грозливої епідемії, хоча санітарно�епідеміологічні
органи намагалися приборкати його. В січні 1932 р.
тифом хворіло 202, в лютому — 61, у березні — 114,
квітні — 42, травні 218, а протягом другої половини
року від 17 до 57 захворювань щомісяця6.

Водночас із висипним тифом поширювалася еп�
iдемія черевного тифу, дизентерії, тяжкі форми
кишково�шлункових хвороб. Черевний тиф зали�
шався на вулицях Києва протягом 20�х рр. Десятки
тисяч приватних торгових закладів, дрібних про�
мислових підприємств, особливо в харчовій галузі,
не завжди дотримувалися санітарних норм. Мате�
ріали, якими володів міськвідділ охорони здоров’я,
свідчили про неухильне збільшення кількості хворих
на черевний тиф у Києві протягом другої половини
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20�х рр. та, особливо, на початку 30�х рр., коли
сталінська колективізація і політика розкуркулення
виштовхувала до міст десятки тисяч бездомних се�
лян, осиротілих дітей. Первісна реєстрація хворих
на черевний тиф виявила у 1926 р. 635, 1927 р. —
814, 1928 р. — 832, 1929 р. — 1925, 1930 р. — 1328,
1931 р. — 1639 хворих7. Було зазначено, що у
1926 р. на 10 тис. населення черевним тифом хво�
ріло 13, у 1929 р. — 29 осіб, а на дизентерію протя�
гом 1925—1931 рр. від однієї до трьох осіб на
10 тис. населення8. Захворювання на черевний тиф
та дизентерію набули ознак епідемії. Так, у 1931 р.
ним хворіло 1659 мешканців Києва, імунізацію про�
йшли 18246 робітників. На дифтерію хворіло 2729
осіб, а за 9 місяців 1932 р. — 1970 осіб. Проти віспи
було зроблено 8826 щеплень у 1931 р. та 551574
щеплень — у 1932 р.9

Статистика захворювань на висипний і черевний
тиф, дизентерію, скарлатину, якою володіли
санітарно�епідеміологічні установи Києва у 1932 р.,
доводила той факт, що на вулицях міста шаленіла
епідемія. Друга половина 1932 р., крім тифу, ви�
різнялася спалахами малярії: за травень — 447, ве�
ресень — 246 випадків10. Захворювань на грип у січні
1932 р. було 10,5 тис., у березні — близько 20 тис.,
квітні — 13 тис., червні — 3,5 тис. киян11, однак, судя�
чи із книг реєстрації смертей райзагсів, смертність
від грипу була епізодичною, а від тифу, різачки, диз�
ентерії — масовою. Міськвідділом охорони здоров’я
було виявлено 835 хворих на висипний тиф у 1932 р.,
що становило 14,5 особи на 10 тис. населення, тоб�
то більш ніж у 1891—1895 рр. По районах міста спа�
лахи захворювань розподілялися так: Куренівсь�
кий — 16, Петрівський — 87, Лук’янівський — 99,
Жовтневий — 86, Святошинський — 6, Січневий —
26, Бульварний — 71, Центральний перший — 105,
Центральний другий — 82, Ленінський — 46, Новос�
троєнський — 78, Сталінський — 2912. Враховуючи
територію поширення тифу, він уразив 239 вулиць та
626 садиб, де було зареєстровано його спалахи. За
соціальним станом серед виявлених 656 хворих на
тиф робітники становили 334, службовці — 161, сту�
денти — 62, пенсіонери — 40, безпритульні — 65,
особи до 14 років —14%, від 15 до 19 років —23%, від
20 і старші — 63%13.

Вже після першого спалаху тифу взимку
1931—1932 рр. Народний комісаріат охорони здо�
ров’я розробив систему запобіжних заходів проти
епідемії тифу. В центрі уваги санітарних органів опи�

нилися навчальні, лікувальнійсоціальні заклади, про�
мислові підприємства і радгоспи, залізниці та вокза�
ли, тобто всі місця масового скупчення людей, що
могли стати вогнищами тифу, а також заклади кому�
нально�побутового обслуговування, від роботи яких
залежав належний санітарний стан міста.

13 грудня 1931 р. Наркомохоронздоров’я УСРР
надіслав директивного листа керівникам сільсько�
господарських трестів й інспекторам охорони здо�
ров’я з вказівкою „вжити рішучих заходів, щоб попе�
редити розвиток епідемії по радгоспах”. Пропону�
валося, по�перше, не допускати скупчення меш�
канців гуртожитків; по�друге, забезпечувати утри�
мання їхніх приміщень та громадських місць рад�
госпів у чистоті; по�третє, надавати робітникам
можливість раз на декаду митися в лазнях, прати та
дезінфікувати одяг і постільну білизну. У разі відсут�
ності лазень належало придбати пересувне лазне�
во�пральне устаткування й обладнувати ним спе�
ціальні приміщення, котрі опалювалися та освітлю�
валися. В радгоспах пропонувалося встановлювати
дезінфекційні камери14.

Аналогічні заходи передбачалися й щодо міських
гуртожитків, закладів лікувальних та соціального ви�
ховання. В школах впроваджувалися масові огляди
учнів для виявлення та санобробки завошивлених.
Розпочалося впорядкування шкільних приміщень і
покращення їх санітарного стану. Останні мали що�
денно прибиратися, а щоб учні й учителі не перебува�
ли під час занять одягненими, пропонувалося нала�
годити в них безперебійне опалення та влаштувати
роздягальні з вішалками15.

Оскільки тиф було завезено безпритульними й
жебраками, пропонувалося проводити санобробку
вокзалів, залізниць і готельних закладів, особливо
для колгоспників, а також ночівель для бездомних,
розміщуючи біженців від голоду в карантинах (колек�
торах). Після санобробки інфекційних хворих їх тер�
міново відправляли до лікарень.

Боротьба з тифом нагадувала театр військових
дій. У Києві було створено Надзвичайну комісію по
боротьбі з антисанітарією та епідеміями, члени якої
за участю представників громадськості перевіряли
санітарний стан гуртожитків, їдалень, шкіл, житло�
вих будинків, вокзалів, ринків та інших громадських
місць. За наслідками обстежень її члени публікува�
ли повідомлення в пресі, а по фактах виявлених по�
рушень передавали справи про недбайливе став�
лення посадових осіб до утримання комунальних
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закладів у належному санітарному стані до прокура�
тури і судових органів16.

При міськвідділі Наркомохоронздоров’я УСРР
створювалося Епідеміологічне бюро, а при поліклi�
ніках — санітарно�гігієнічні сектори. До їх складу вхо�
дили лікар�епідеміолог та санітарні лікарі. В Києві по�
рівняно з загальноукраїнським рівнем забезпече�
ність санітарними й лікарями�епідеміологами якщо
не брати до уваги голод 1932—1933 рр. була достат�
ньою. У медичних закладах міста працювали 16 ліка�
рів�епідеміологів і 61 санітарний лікар: 14 — харчо�
вих, 15 — житлово�комунальних, 12 — промислових і
20 тих, котрі робили прищеплення17. Пересічно по
Україні один санітарний лікар мав обслуговувати
30 тис. населення, а у Києві в три рази менше — лише
10 тис.18 Однак в умовах зростання численних епіде�
мій їх кількість виявилася недостатньою.

На боротьбу з тифом було мобілізовано всіх ме�
дичних працівників, незалежно від спеціалізації й
квалiфікації,включаючивищийтасереднійперсоналі
навіть студентів�медиків. Мобілізованих прикріплю�
вали до окремих державних закладів або коопера�
тивних об’єднань у містах, а в сільській місцевості —
до сільськогосподарських комун, артілей, радгоспів і
МТС. Зокрема, за підприємствами громадського
харчування в Києві було закріплено 95 лікарів, до гур�
тожитків — 38, а до житлокооперативів — 35. Обо�
в’язки санітарних лікарів їм належало здійснювати за
сумісництвом з основною роботою за фахом.

Допомогу лікарям надавали санінспектори —
члени санітарної міліції й громадські сануповнова�
жені, обрані в трудових колективах та житлових ко�
оперативах19.

Надзвичайна санітарна ситуація, що склалася,
вимагала максимального напруження й концентрації
зусиль санзакладів. З ініціативи головного епіде�
мічного лікаря республіки О.Марзеєва у республіці
почали засновуватися комплексні санітарні органи,
що об’єднували роботу всіх відповідних закладів
(пастерівської, малярійної й дезінфекційної станцій
та бактеріологічної лабораторії). Серед перших були і
три санстанції, організовані до кінця 1932 р. в Києві, й
шість — у приміській смузі. Для влаштування інших не
вистачало дезінфекційного устаткування, вітчизняне
виробництво котрого тільки розгорталося.

Краще обладнувалися санітарним устаткуван�
ням міські санітарні, лікувальні та банно�пральні за�
клади. В той час як у Києві в 1932 р. діяло 44 дезін�
фекційні камери і 8 дезінсекторів, кількість яких за
1931 р. подвоїлася, у селах приміської смуги впро�
довж 1931—1933 рр. — збільшилося з 3 до 1020.

Стримувала проведення дезінфекційних заходів
незабезпеченість лікувальних і санітарних установ

транспортними засобами, особливо в селах при�
міської смуги. За нормативами Наркомату охорони
здоров’я, ці медичні заклади мали постачатися ав�
томобілями з розрахунку 1 авто на 75 тис. мешканців
для госпіталізації інфекційниххворих, 1 —на150 тис.
осіб для доставки речей на дезінфекцію та 1 — на
200 тис. осіб для перевезення на саноброблення
тих, які перебували у побутовому контакті з хворими.
Фактично в Києві було лише2 автомобілі для госпіта�
лізації та один — для транспортування забруднених
речей і окремо — осіб з оточення хворих. У селах
відповідного транспорту взагалі не було21.

Стан санітарної справи не давав змоги повсюдно
та систематично здійснювати заходи боротьби з епi�
демічнимизахворюваннями.Щодочеревноготифу—
проводити поголовне щеплення населення, виявляти
бацилоносіїв і хворих на початкових стадіях захворю�
вання, а щодо висипного тифу — здійснювати масове
саноброблення населення, дезінфекцію й дезінсек�
цію, а також вчасно виявляти й ліквідовувати вогнища
захворюваності. Через незабезпеченість лаборатор�
но�технічним устаткуванням робота санітарних за�
кладів, особливо в сільській місцевості, проводилася
без належної лабораторної діагностики22.

Програму профілактики і боротьби з тифом не
вдавалося реалізовувати й через занепад кому�
нального господарства Києва, житлову кризу в
місті, а також санітарну неосвіченість населення й
низький рівень його культури та матеріального за�
безпечення. Каналізація була малопотужною, зно�
шеною та спускала стоки до Дніпра без очистки.
Там, де каналізації не було, для збирання нечистот
використовувалися вигреби, причому стаціонарних
хронічно не вистачало. Постійно перебували під за�
грозою спалаху епідемії робітничі околиці, поблизу
яких традиційно влаштовувалися санкціоновані та
численні стихійні звалища сміття. Епідемічну небез�
пеку посилювала відсутність переробки нечистот.
Останні, звичайно, збиралися у глибокі ями, котрі
закидалися землею, а сміття, незважаючи на вимо�
гу спалювання або переорювання, зазвичай зали�
шалося не переробленим. Внаслідок цього звали�
ща перетворювалися на розплідники мух і пацюків,
та забруднювали підземні води і повітря.

Залишалася нерозв’язаною проблема забезпе�
чення населення комунальними лазнями. Навіть за
умови безперебійної роботи останніх через їх недос�
татність кияни могли митися в бані не частіше одного
разу на два місяці. Щоправда, окрім комунальних ла�
зень, у місті існували нечисленні відомчі. Зокрема,
виробничими душами було обладнано майже дві тре�
тини великих промислових підприємств Києва, але
лише в чверті з них було встановлено дезінфекційні
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камери, 15 діяло у 12 комунальних лазнях. Лише в
листопаді 1932 р. було збудовано велику центральну
міську дезінфекційну станцію, а до того часу діяли
мешпотужніудвохрайонахміста.Небільше4%насе�
лення обслуговувала єдина комунальна пральня.
Щоправда, для прання спецодягу робітників „Черво�
нопрапорного” заводу було обладнано першу в місті
пральню на промисловому виробництві. З осені
1932 р. лазні почали припиняти роботу через неза�
безпеченість водою, паливом, дезінфекційними й
миючими засобами. Затягувався ремонт двох най�
більшихлазеньКиєва—ЦентральноїтаГалицької23.

Якщо у селах більш гострою була санітарна проб�
лемаводопостачання,товмістах—житловоїзабезпе�
ченості,особливодлямешканцівгуртожитків.Розпов�
сюдженню інфекційних хвороб сприяла житлова
щільність і постійні давки у міському транспорті й не�
скінченних чергах, що стали атрибутом повсякден�
ностівумовахтотальноготоварногодефіцитуіголоду.

Санітарні норми перевезення пасажирів не до�
тримувалися й на залізничному транспорті. Хоча у
1932 р. в Києві було побудовано кращий у республіці
зарозмірамитаархітектуроюзалізничнийвокзал,че�
рез який щоденно проходили до 40 тис. пасажирів, у
його приміщеннях і на привокзальній території пану�
вала антисанітарія. Підлогу в залах другого й третьо�
го класу мили раз на тиждень, а вбиральні взагалі
майже не прибирали та невчасно дезінфікували. Не
вистачало місць у залі очікування. Тому пасажири
нерідко розташовувалися на брудній підлозі поряд із
купами сміття, недопалків, об’їдків. Один біля одного
сиділи селяни зі своїми клумаками, робітники з
інструментами, жінки з дітьми — здорові й хворі.
У приміщенні стояло сперте та задушливе повітря.

Не дотримувалися санітарні норми й у привок�
зальних закладах громадського харчування та в пе�
рукарнях. На кухні їдальні продукти зберігалися
разом з одягом і взуттям співробітників, їжа готува�
лася у неприбраних приміщеннях, а посуд був бруд�
ним. Джерелами розповсюдження інфекцій були й
привокзальні „осередки санітарії та гігієни” — го�
лярні, де перукарські інструменти й обладнання не
стерилізувалися.

За наслідками перевірки санітарного стану Київ�
ського вокзалу, проведеного в січні 1932 р., було зня�
то з роботи і притягнуто до кримінальної відповідаль�
ності за недотримання санітарного мінімуму на
об’єктах транспорту керівництво медично�санітар�
ного управління Південно�Західної залізниці24.

Питання санітарного стану та боротьби з епіде�
міями не сходили з порядку денного на засіданнях

міської ради. Під час їх обговорення висловлювалося
занепокоєння з приводу невчасного проведення
дезінфекції й дезінсекції студентських і робітничих
гуртожитківтасанобробляння їх мешканців, зауважу�
валося на недбайливе ставлення дирекції багатьох
вишів і промислових підприємств до організації віс�
пощеплення. Зверталася увага на численні факти не�
дотримання санітарних норм, виявлені санінспекто�
рамийгромадськимиконтролерамипідчасрейдівпо
закладах громадського харчування. Не були винят�
ком і закриті їдальні, створені для спеціального об�
слуговування працівників окремих підприємств або
викладачівтастудентівпевнихнавчальнихзакладів25.

Не було налагоджене санітарне обробляння без�
притульних. 19 січня Київська комісія з ліквідації без�
притульності скаржилася, що „всі дезкамери, до яких
надсилалибезпритульних (Жовтневалікарня, Нижній
вал, 43, Дмитріївські лазні), відмовлялися їх прийма�
ти”26. Це питання не було розв’язане до квітня
1932 р.27 Карантин та ночівлі для безпритульних пе�
ретворилися на розплідники тифу. Під час обстежен�
ня колектора для безпритульних на Вознесенському
узвозі, 4, проведеному 19 лютого 1932 р., було вияв�
лено жахливі умови утримання дітей. В акті по
наслідках обстеження зазначалося: „Безпритульні в
кількості 160 дітей розташовані в двох кімнатах ко�
лишнього кінотеатру: одна кімната — балкон, інша —
зал для глядача. У приміщеннях немає природного
освітлення, воно освітлюється невеликими елек�
тричними лампочками, недостатніми для такого
приміщення. У передній у вікнах вибито шибки, а у де�
яких немає і луток. Безпритульні скупчені по темних
кутах, роздягнені, босі, брудні, не стрижені, завошив�
лені. Серед них не проводиться санобробка. Частина
безпритульних лежить на брудній підлозі, а для іншої
є спільні нари без постільних речей. Повітря таке важ�
ке, що не можна дихати. Це утворюється через те, що
під сценою кутки забруднені людськими екскремен�
тами (кал і сеча), крім того під стіною є багато сміття.
Каналізаційна мережа зіпсована. Значна частина
[людей] має вільний вихід на вулицю”28.

5 березня 1932 р. санінспектор міста звернувся
до голови міськради Воробйова з клопотанням тер�
міново ліквідувати вогнище висипного тифу у цьому
розподільнику, де щодня виявляли хворих на тиф.
Він також попередив про небезпеку переведення
безпритульних із цього колектора до іншого, також
розташованого в центрі міста по вул. Хрещатиць�
кій, 2, що вже розпочалося. Така недалекоглядність
загрожувала розповсюдженням тифу29. 26 березня
Надзвичайна комісія по боротьбі з антисанітарією
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27 Там само. — Спр. 36. — Арк. 48, 49.
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та епідеміями ухвалила негайно переселити без�
притульних із розподільника на Вознесенському
узвозі, котрі затрималися тут понад карантинний
термін, до дитячого будинку у с. Хабни. Їх місце ма�
ли зайняти 200 нових безпритульних та дорослих
жебраків, „вилучених” з вулиць Києва 20 березня,
що впродовж тижня утримувалися в ізоляторах ра�
йонних відділків міліції, де не було санітарних про�
пускників. Після закінчення карантину й санітарної
обробки ці особи підлягали вивезенню за межі
Києва: дорослих — до колонії у Ворзелі. Їхні пер�
спективи на виживання в приміських закладах були
невтішними, позаяк скорочувалося продовольче
постачання. Щоб утриманці цього закладу не роз�
біглися від голоду, було запропоновано посилити
його охорону, поновивши пост міліції, знятий на�
прикінці березня30.

Вилучені з вулиць діти розподілялися поміж за�
кладами охорони здоров’я та освіти, зокрема у віці
„до 4 років — потрапляли до ясельних установ та
лікарень відділу охорони здоров’я, а старші — до
дитячих будинків Наросвіти за межами Києва”31.
Домовленість про переведення 2215 вихованців ди�
тячих будинків міста до дитячих закладів області
президія Київської міської ради уклала з міськрада�
ми Чернігівської, Таращанської, Коростенської, Ра�
домишльської, Малинської, Звенигородської й
Сквирської міських рад ще 13 лютого 1932 р.32

Вилучення безпритульних з вулиць Києва і роз�
гортання профілактичних заходів тимчасово ста�
білізували санітарну ситуацію у місті та зменшили в
лютому й квітні 1932 р. захворюваність на тиф. Але
напередодні й після травневих свят, у зв’язку з при�
буттям до Києва великої кількості приїжджих, коли
через міський залізничний вокзал щоденно прохо�
дило до 70 тис. пасажирів, розпочався новий спа�
лах тифу. В доповідній записці санітарного лікаря
Києва до Наркомату охорони здоров’я УСРР від
11 травня повідомлялося, що „30 квітня було знято
з потягу пасажира, хворого на тиф; 1 травня — ще
двох хворих пасажирів із діагнозом „тиф”, хоча у
місті в той день не було зареєстровано жодного ви�
падку на тиф. 3 травня — знову двох тифозних паса�
жирів та 5 — одного”. Всього за першу декаду міся�
ця у місті було зареєстровано 100 випадків захво�
рюваності на тиф, „причому майже всі вони, — за
визнанням санітарного лікаря, — були пов’язані або
з безпосередніми роз’їздами хворих залізницею,
або річковим транспортом, або приїздом до них ро�
дичів з різних місць Союзу”. Серед вогнищ тифу
вказувалися міста — Кам’янець�Подільський, Ір�
кутськ та різні села СРСР. І лише 13 випадків захво�
рюваності були спричинені місцевими контактами

під час відвідування киянами громадських місць —
кінотеатрів, базарів та ін.

У зв’язку з новим спалахом захворюваності,
спричиненим приїжджими, санітарні органи, за по�
відомленням санлікаря м. Києва, намагалися вжити
„рішучих [профілактичних] заходів як по транспорту
(залізничному та водному), так і щодо локалізації
вибуху [захворюваності]33”. За рішенням міської
ради „Про заходи боротьби з висипним тифом” на
дільничних лікарів покладався обов’язок терміново,
впродовж доби, повідомляти про кожен випадок
цієї хвороби або підозру на неї до епідеміологічного
бюро. В той же день до хворих мали надсилати са�
нітарних лікарів або лікарів�епідеміологів, аби не
тільки у терміновому порядку госпіталізувати за�
хворілих до інфекційного відділення, а й виявити їхні
побутові зв’язки та здійснити належні профілактичні
заходи. Для забезпечення тифозних хворих медич�
ною допомогою було розширено мережу лікарня�
них ліжок в інфекційних відділеннях.

Оскільки під загрозою тифу у першу чергу опи�
нилися гуртожитки, в цих закладах почали організо�
вуватися ізолятори для підозрілих на цю хворобу і
запроваджуватися обов’язкові медичні огляди: пе�
ріодичні для пожильців та попередні для майбутніх
новоселів.

Посилився контроль за проведенням профілак�
тичних заходів в інших закладах спільного користу�
вання населення — селянських будинках, готелях,
нічліжних будинках, лазнях, клубах, місцях видовищ,
їдальнях, дитячих закладах, на транспорті тощо.
Встановлювалася персональна відповідальність ад�
міністрації промислових підприємств за безпе�
ребійну роботу душових кімнат на виробництві та
періодичну дезінфекцію роздягалень і спецодягу
робітників. Зважаючи на те, що основними розплід�
никами тифу залишалися безпритульні, перед закла�
дами міліції ставилося завдання ліквідації цього яви�
ща й боротьби з бездоглядністю. Особи, винні у неви�
конанні накреслених заходів, підлягали адміністра�
тивним покаранням — штрафу до 100 крб., арешту до
двох тижнів, примусовій праці на два тижні, оголо�
шенню догани в пресі або ж залученню до судової від�
повідальності за арт. 293 Кримінального кодексу34.
Однак залишалося ще чимало невирішених проблем,
котрі ставили Київ перед загрозою поширення
епідемій35.

Застосування репресивних заходів мало тимча�
совий ефект. Незважаючи на покращення епіде�
міологічної ситуації влітку, восени спостерігався
новий епідемічний спалах, спричинений скорочен�
ням фінансування комунальних закладів та поси�
ленням притоку безпритульних до Києва.
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Продовольче постачання дитячих будинків різко
погіршилось у листопаді 1932 р. внаслідок припи�
нення діяльності Центральної комісії допомоги
дітям при ВУЦВК. Через дефіцитність бюджетних
коштів вони масово передавалися на утримання
шефів — колгоспів, радгоспів і промислових під�
приємств. Робилися й невдалі спроби переведення
дитячих будинків та колоній на самозабезпечення.
Причому підсобні господарства цих закладів, у кот�
рих разом працювали викладачі й вихованці, мали
сплачувати сільськогосподарський податок нарівні
із селянськими господарствами36. І це незважаючи
на критичний стан із продовольчим забезпеченням
дитячих закладів, що засвідчували численні листи,
надіслані до приймальні ВУЦВК від їх керівників, із
проханням врятувати дітей від голоду37. Лише в
липні 1932 р. РНК УСРР ухвалила постанову про ви�
користання виробництва підсобних господарств
дитячих закладів для їх матеріально�побутового по�
стачання38, але їх продукції не вистачало.

Діти масово залишали дитячі заклади, блукали
селами в пошуках їжі та, ще сподіваючись на допомо�
гу, масово вирушали до міст, об’єднуючись у ватаги
прохачів. Якщо в 1931 р. з дитячих будинків втекло
30%дітей,тов1932р.—вже40%39.Впродовж1932р.
в містах, за неповними даними, виявили 5 тис. без�
притульних підлітків40. А скільки ж було невиявлених?
Гасло влади: „Все краще — дітям!” разюче дисонува�
лозреаліями,колидітимасововимираливідголоду.

Незважаючи на загрозу нового епідемічного
спалаху, фінансування міських комунальних закла�
дів скоротилося у зв’язку з дефіцитом міського
бюджету, що виник наприкінці року. Банно�пральні
заклади перестали регулярно постачатися водою й
опаленням, вичерпалися річні запаси мила для них,
пропускна спроможність лазень зменшилася на
третину. Через брак дезінфекційних засобів, коли у
наявності були лише деякі з них, не працювали дез�
камери і станції. По декілька місяців затримувалося
прання білизни в комунальних пральнях.

В антисанітарному стані перебували готелі та,
особливо, заїжджі двори й „Будинки колективіста”.
Бруд та антисанітарія панували на транспорті, кот�
рий, як завжди, був переповненим, особливо спе�
ціальні „робітничі” та „колгоспні” потяги. Не були
збудовані пропускники і будинки для заїжджих па�
сажирів, а їх санобробка не проводилася.

Серйозні труднощі з профілактикою тифу ви�
никли в приміській смузі, де на 70 сіл було лише

4 лазні. Через відсутність необхідного обладнання
залишалася нездійсненою й дезінфекція колгосп�
них та радгоспних гуртожитків41. Єдиним масовим
профілактичним заходом, котрий владі вдалося
здійснювати, були облави на безпритульних. Під час
двох з них, організованих у ніч з 4 на 5 і з 29 на 30
листопада, з вулиць міста було вилучено 700 осіб
без певного місця проживання. Для їх розміщення,
зважаючи на брак вільних місць у карантині, на Воз�
несенському узвозі, 4, було відкрито два нових — на
вул. Макарівській, 24 й на Нижній Набережній, 942.
Тиф не вдавалося зупинити. Зростала і захворю�
ваність на дизентерію, дифтерію та інші епідемічні
захворювання. Хоча в лікарнях було розгорнуто 750
ліжок для інфекційних хворих, через різке погіршен�
ня епідемічної ситуації (десятки госпіталізованих
хворих), їх не вистачало. Для організації інфекцій�
ного стаціонару було передано міський туберкуль�
озний диспансер і нічний профілакторій (хворих із
них переведено до села Покровка), а для розши�
рення інфекційних відділень у стаціонарах — всі ліж�
ка, зайняті терапевтичними хворими, й частину тих,
що призначалися для стоматологічних. Крім того,
головлікарі мали щоденно подавати до Епідеміоло�
гічного бюро та Інспектури охорони здоров’я міста
зведення про ліжка в інфекційних відділеннях, які
звільнялися43. Завдяки вжитим заходам у 1932 р. в
Києві вдалося госпіталізувати 56,4% хворих на
тиф44.

9 жовтня 1932 р. було ухвалено нову постанову
про заходи боротьби з епідеміями, запровадження
котрих мало докорінно покращити санітарну й епіде�
мічну ситуацію в місті та приміській смузі. Пропонува�
лося посилити контроль з боку органів санітарного
догляду, міліції, членів міськради, громадських са�
нітарних інспекторів за участю широкої робітничої
громадськості й медпрацівників за виконанням зако�
ну про санітарний мінімум і постанов Надзвичайної
комісії міськради по боротьбі з антисанітарією та
епідеміями, застосовуючи систему штрафів і притя�
гаючи до суду винних у недотриманні санітарних ви�
мог. Встановлювалася персональна відповідальність
керівників підприємств та закладів за їх санітарний
стан, а керівників комунальних органів — за безпе�
ребійну роботу санітарно�технічних засобів.

Пропонувалося впорядкувати санітарний стан
міста і залізниць — терміново, впродовж десяти
днів, вокзалу й пасажирського рухомого складу, а
до кінця року — дворів та вулиць. Зокрема, для
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очистки останніх передбачалося набрати необхід�
ний штат двірників, за роботою яких встановити на�
гляд санітарної міліції, та налагодити своєчасний
вивіз сміття і нечистот за межі міста.

Спеціальна увага приділялася заходам по бо�
ротьбі з висипним тифом. Надзвичайній комісії по
боротьбі з дитячою безпритульністю доручалося
впродовж двох декад ліквідувати безпритульність у
межах Києва, а санітарним органам — до жовтня
провести санобробку вогнищ висипного тифу. Щоб
призупинити безконтрольний в’їзд до міста тифоз�
них хворих, пропонувалося організувати санітарні
загороджувальні загони та санітарні пропускники, а
для боротьби з ним у селах приміської смуги відря�
дити 8 дезінфекційних загонів Українського Черво�
ного Хреста й побудувати не менше, як у 50 селах,
примітивні лазні з дезінсекційними камерами. Ма�
сову санобробку киян мала забезпечити міська дез�
станція, будівництво котрої завершувалося. Крім
того, пропонувалося розширити потужність дезін�
фекційного пропускника Жовтневої лікарні та орга�
нізувати новий при одному з райвідділів міліції, а та�
кож налагодити безперебійну роботу комунальних
лазень, які мали на пільгових умовах обслуговувати
школярів і незаможне населення. Для першої групи
киян належало виділити 60 тис. квитків у лазні по
пільгових цінах (50%�ва оплата), а для другої —
30 тис. Висувалися й інші нереалізовані завдання —
покращити санітарний стан гуртожитків, заїжджих
дворів та „Будинків колективіста”, зокрема, провес�
ти їх ремонт і забезпечити паливом та постільною
білизною.

Враховуючи недостатню госпіталізацію інфек�
ційних хворих, незважаючи на використання для них
40%�го лікарняного ліжкового фонду, пропонувало�
ся додатково розгорнути ще 200 ліжок у відповідних
відділеннях. Захворювання на дифтерію мала зупи�
нити масова імунізація школярів — до 50 тис. осіб45.

Аналізуючи динаміку захворювань населення
Києва на висипний та черевний тиф, малярію, дизен�
терію, санітарна інспекція міста прогнозувала їх знач�
не поширення протягом 1933 р., позаяк щоденно
прибували сотні безпритульних дітей, голодних і вис�
нажених селян Київщини, які були носіями різних хво�
роб, тому що тривалий час перебували на території
голодомору. Містом снували жебраки, а біля крам�
ниць стояли в чергах кияни, контактуючи з хворими.
„По ваших крамницях і лавках, у яких продають
напірники, — повідомляв Укркондоб’єднання 9 січня
1933 р. санітарний лікар м.Києва, — останніми часа�
ми спостерігаються великі черги й скупчення грома�
дян, що у зв’язку із загрозою висипного тифу ство�
рює велику небезпеку щодо поширення епідемії”46.

Пропонувалося доставляти хліб споживачам до їхніх
помешкань, щоб ліквідувати черги.

Партійні органи міста пропонували провести
10—20 січня 1933 р. декадник „профілактики висип�
ного тифу”, звертаючи увагу громадськості на „по�
кращення санітарного стану цехів, їдалень, гурто�
житків, установ”, але не говорили про усунення пер�
шопричини соціальної напруги та епідемії тифу в
місті — голодомору, потворні форми якого охопили
села Київської області та всієї України. Безпри�
тульність дітей змусила секретаріат міськпарткому
Києва негайно „поліпшити санітарний стан колек�
торів для безпритульних, не припускаючи їх пере�
вантаження”47. Перевірці підлягали гуртожитки, за�
лізниці, камери Бупру районних відділів міліції.
„Санінспектура м.Києва просить вас терміново від�
рядити до Н.Петрівців лікаря, — звертався 27 січня
1933 р. санінспектор м.Києва до міського відділу
охорони здоров’я, — оскільки в цьому селі вже
зареєстровано випадки захворювань на висипний
тиф. Село має біля 6000 населення, обслуговує
його медамбулаторія в складі однієї фельдшерки�
акушерки, зовсім не обізнаної з клінікою інфекцій�
них захворювань. Беручи до уваги, що це село не�
безпечне в епідемічному відношенні, санінспектура
просить негайно призначити туди на постійну робо�
ту лікаря, бо без цього нема змоги провадити там
профілактичні заходи”48. В інших селах Київської
приміської смуги ситуація також була загрозливою.

Санітарна інспекція м. Києва, яка знаходилася по
вул. Короленка, 29, повідомляла 21 березня 1933 р.
міськраду про погіршення ситуації та про „збільшен�
ня епідемічних захворювань, зокрема висипного
тифу й кишкових інфекцій”: 836 хворих висипним та
2601 черевним тифом, 1057 на дизентерію49. „Уже з
початку цього 1933 р., — інформувала санінспектура
міста, — спостерігається дальший дуже значний
зріст кількості захворювань на висипний тиф та за�
мість звичайного сезонного зниження кишкових
інфекцій навпаки збільшення щодня кількості захво�
рювань на черевний тиф і поміж дитинства на дизен�
терію”50.Так,якщовпродовжлютогохворіла61особа
на висипний тиф, то станом на березень 1933 р. —
193 особи. На черевний тиф у 1932 р. хворіла 2601
особа, за березень 1932 р. — 17 захворювань, а, про�
тягом березня 1933 р. — 39 осіб.51

20 квітня 1933 р. Київська міська рада видала
обов’язкову постанову, яка мала назву „Про са�
нітарно�профілактичні заходи”. Міська влада забо�
ронила в’їзд до Києва „всім громадянам з інших
місць Київської області, що не мають на це спе�
ціального дозволу від РВК, міськради або сільради,
що є в місці їх постійного перебування, або свідоц�
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тва про відрядження від державних, кооперативних
або громадських підприємств, установ і організа�
цій”52. Колгоспники, які приїжджали до міста за
хлібом, повинні були мати довідку від правління кол�
госпу, а одноосібники — від сільської ради. Ради зо�
бов’язували видавати відрядження та довідки, але
за виняткової потреби. Без них заборонялося посе�
ляти до готелю, приписувати в місті приїжджих, які
мали пройти пункти санітарної обробки та отримати
відповідну довідку. На залізницях чергували праців�
ники київської міліції та транспортних відділів ОДПУ,
які не пропускали до Києва осіб, що не мали „від�
повідних дозволів та посвідчень”, а тих, що проник�
ли — виселяли з міста „адмінпорядком”. Ситуація з
епідемією тифу, яка проникла на вулиці міста, вима�
гала від влади рішучих дій, хоча від радикальних ме�
тодів хлібозаготівлі збільшувалася кількість захво�
рювань на тиф, позаяк жертвами ставали голодні
селяни. Газети закликали кожного, хто з’являвся у
Києві, відвідати лазню та пройти санобробку.

Для боротьби з тифом лікарі пропонували масо�
ву імунізацію населення, санобробку, максимальне
використання дезустановок, поширення лазень в
місті та, особливо, в селах приміської смуги, орга�
нізацію протиепідемічних загонів, стовідсоткову
госпіталізацію хворих. Передбачалося терміново
провести щеплення 300 тис. селян приміської сму�
ги проти черевного тифу, дизентерії — 100 тис.
осіб, скарлатини — 40 тис., віспи — 150 тис. та про�
вести санобробку 400 тис. осіб53. Для їх здійснення
необхідно було виділити 469 тис. крб, а для прибор�
кання грипу, запалення легенів, профілактики киш�
ково�шлункових захворювань, які виявилися на�
слідком голодомору та небувалого скупчення лю�
дей у місті, вимагали мобілізації 1200 лікарів.

29 квітня 1933 р. голова Київської міськради
„Биструков” скликав нараду лікарів міста для об�
рання форм і методів подолання епідемії тифу та
інших інфекційних хвороб. На нараду приїхали про�
фесори Беренштейн, Стражеско, Зиков, Тартаков�
ський, Губергриц, Свенсен та доктори�інфекціо�
ністи. Слухали питання про розміщення ліжок для
хворих тифом на території Жовтневої лікарні
м.Києва. Професор М.Стражеско запропонував
для „тифозно хворих” окремий шпиталь, а за інших
обставин доводилося переводити лікарню на „ви�
сипно�тифозну”54. Нарада, незважаючи на умов�
ляння професора Стражеска, визнала Жовтневу
лікарню основним колектором для госпіталізації ви�
сипного тифу, зачинила відділення професорів
Стражеска та Губергрица. На думку авторитетного
лікаря та вченого М.Стражеско, було б доцільно

припинити навчання в школах, але його колега Гу�
бергриц вважав, що такий крок „викличе відповідне
збурення” киян. Основна увага приділялася безпри�
тульним і чергам, які виявилися джерелом поши�
рення тифу. Поліклініки цуралися безпритульних та
бездомних дорослих, щоб уникнути проникнення
тифу.

Зареєстрованих тифозних хворих вивозили до
Пущі Водиці для їх локалізації, але не одразу. Вони
знаходилися в місті декілька днів, особливо в районі
Міжгір’я. Ситуація ускладнювалася влітку. На почат�
ку червня 1933 р. санінспектор Йоселевич визнав
той факт, що „незважаючи на розгорнену роботу з
боку міського відділу охорони здоров’я та Надзви�
чайної комісії по боротьбі з антисанітарією та
епідеміями щодо профілактики епідзахворювань та
боротьби з ними, санітарно�епідемічний стан міста
та смуги залишається ще й досі важким, зокрема
щодо висипного тифу: січень — 88 осіб, лютий —
177, березень — 280, квітень — 878, травень —
1134”55. Серед безпритульних протягом десяти днів
травня захворіли на висипний тиф та віспу 79 осіб, а
були випадки, коли, „забираючи з черг завошивле�
них у лазні, виявляли і хворих на висипний тиф”.
Житлово�комунальний сектор міськради виявляв
завошивлених та хворих на висипний і черевний
тиф. На 10 червня 1933 р. було імунізовано 255 тис.
осіб (85% до плану), проти віспи — 55 тис. (35% пла�
ну), проти дифтерії — 12 тис. (25%), але захворю�
вання на висипний тиф „значно перебільшили циф�
ри минулих років”56. Щеплення необхідно було ро�
бити на селі, але про селян ніхто не дбав.

28 червня 1933 р. відбулася нарада представ�
ників міських медпрацівників та заступника нарко�
ма охорони здоров’я Хармадар’яна. Він зазначив,
що мало „у нас звернуто увагу і на село, а наш селя�
нин ще не звик до боротьби з висипним тифом, а
тому треба нам якнайбільше провадити профілак�
тичну роботу. На селі легше ліквідувати епідемію,
ніж у м. Києві, тільки треба до цього підійти не по�чи�
новницькому”57. Учасники наради визнали основ�
ною причиною поширення тифу наявність черг за
хлібом та масову безпритульність дітей. Лікарям
бракувало належних засобів для боротьби з цією
недугою. Сподівання на те, що погодні умови обме�
жать поширення тифу, виявилися марними. 26 лип�
ня 1933 р., проаналізувавши санітарно�епідеміоло�
гічну ситуацію в місті, Київська міська санінспектура
констатувала, що „починаючи з квітня місяця ц.р.,
захворювання на висипний тиф щодня збільшують�
ся, приймають характер дуже загрозливої епідемії,
охопивши значну частину районів міста та сіл при�
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міської смуги, і не виявляють до цього часу тенден�
ції до зниження, а щодо різачки відмічаються ознаки
зростання захворювання”58. За перше півріччя
1933 р. на тиф по Києву захворіли 4 тис., на різач�
ку — 677, а по селах приміської смуги динаміка за�
хворювань висипним тифом була такою: за січень —
17, лютий — 16, березень — 41, квітень — 167, тра�
вень — 133, червень — 183, за півріччя — 557 осіб59.
Захворювання на тиф відбувалося в чергах за ко�
мерційним хлібом, тобто в магазинах, у яких селяни
та кияни могли купити хліб за комерційними цінами,
але санінспектура виявляла та вилучала з черг лише
завошивлених хворих. Обласна надзвичайна ко�
місія по боротьбі з тифом повідомляла 19 серпня
1933 р. про значне захворювання населення по
сільрадах приміської смуги.

20 серпня 1933 р. міськрада одержала черговий
звітсанітарногоінспекторам.Києва,уякомузазнача�
лося, що протягом травня було зареєстровано 1224,
червня — 1353, липня — 1207 хворих на висипний
тиф. „Щодо приміської сільської смуги, — наголошу�
валося у звіті, — то треба констатувати небезпечний
стан також і в ній, причому в деяких населених пунк�
тах,щомаютьнайбільшістосункизКиєвом(Бровари,
Будаївка, Ірпінь, Буча, Жуляни, Микільська та інші
Слобідки), ця інфекція являє ухил до епідемічного
розвитку.Причинивиникненнязахворюваньпоселах
та містах приміської смуги є частиною також безпри�
тульні, що прямуючи до Києва, залишилися частково
й по цих місцях”60. Через лазні м. Києва за січень—
серпень пройшло понад 1 млн осіб, але епідемія не
була подолана, тому що до міст приходили нові й нові
юрби голодних селян.

Населення міста потерпало від дизентерії, особ�
ливо протягом травня—липня 1933 р., коли нею
хворіло 1196 осіб, а за липень—жовтень 1932 р. було
973 хворих. На черевний тиф у 1933 р. хворіло 800
мешканців Києва61, яких було виявлено та зареєстро�
вано, хоча справжня кількість хворих була значно
більшою, враховуючи сотні тисяч голодуючих селян
Київщини. Для перевезення хворих передбачалося
виділенняодногоавтона75тис.осіб,адлявивезення
їхніх речей — на 150 тис. населення. Український Чер�
воний Хрест надіслав до трьох стаціонарів м.Києва
72 медсестри та 7 лікарів, які забезпечили саноброб�
ку допризовників, влаштували 60 санпостів, а зага�
лом було пропущено через лазні за І квартал 1933 р.
32634 особи, пострижено 23916, проведено різних
санобстежень 15252, оглянуто 19136 дворів, виявле�
но 12250 завошивлених осіб, транспортовано 1012
хворих62. Санітарні лікарі виявляли квартири по ву�
лицях Фрунзе, Ярославській, Лук’янівській та інших,

де були спалахи тифу. Перевірка учнів шкіл показала
високу завошивленість — 53%. Центральна залізни�
ця щодня приймала 65 тис. пасажирів, серед яких
10% було завошивлених63.

29 жовтня 1933 р. відбулася загальноміська кон�
ференція директорів шкіл та інститутів. На ній гово�
рилося про те, що діти, особливо „декласованого
елементу”, переносили тиф „на ногах”, тобто ліку�
валися дома. Підкреслювалося, що в деяких школах
завошивленість учнів становила 40—80%. Надзви�
чайна санітарна комісія на чолі з головою міськради
Биструковим також звертала увагу на катастро�
фічну ситуацію в школах, тому що учні були носіями
тифозних бактерій. Для подолання завошивленості
дітей у школах пропонували облаштувати їх душо�
вими, санпропускниками. Санітарний стан студент�
ських гуртожитків також виявився жахливим: пе�
ренаселення кімнат, відсутність білизни, ліжок, ду�
шових тощо.

Партійні та громадські організації влаштували
„рейди�чистки”, тобто перевіряли стан різних за�
кладів та установ. Зокрема, в Сталінському районі
було проведено 3 рейди за участю 550 активістів, які
обстежили 1616 будинків, 5031 квартиру, 5067 осіб,
виявили 31 хворого, 259 завошивлених, 355 забруд�
нених дворів, відправлено до лазень 312 осіб, оштра�
фовано 245 осіб64. Подібні рейди відбувались у Жов�
тневому, Петрівському, Ленінському районах, на за�
водах та фабриках міста. Ненормальний санітарний
стан спостерігався і в лікарнях, яким бракувало білиз�
ни, ковдр, матраців, хірургічних інструментів, лабо�
раторного обладнання. „Хворих харчують неза�
довільно, — зазначав 23 листопада 1933 р. нарком
охорони здоров’я С.Канторович, — навіть хворим на
черевний тиф не дають білого хліба. Молочних про�
дуктів бракує. М’яса, жирів майже зовсім не постача�
ють. Паливом на зимовий сезон медичні заклади, як
правило, не забезпечені”65. Неопалення лікарень бу�
ло тоді основною причиною їх закриття.

Місто мало лікарні, досвідчених лікарів, дослідні
інститути, кошти, але подолати епідемію тифу не
вдалося. Сільські райони були зазвичай без ліка�
рень та санітарних лікарів, а також достатньої кіль�
кості амбулаторій. Саме вони мали б спостерігати
за санітарним станом сіл. Весною 1933 р. УЧХ під�
креслював „недостатнє охоплення” колгоспного
села лікарнями та розгортання медико�санітарних
установ. 10 листопада 1933 р. була поширена „Інст�
рукція для сандиктатора, що виїжджає на село”. По�
сада сандиктатора засвідчувала надзвичайний епi�
демічний стан в українських селах. Він організову�
вав всю протиепідемічну роботу, координував
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діяльність сільських надзвичайних комісій, роз�
поділяв функції її членів, спрямовував мед�
працівників по селах, притягав до відповідальності
тих посадових осіб, які не виконували постанов
міськради, накладав штраф. На час подолання
епідемії висипного тифу заборонили виїзд мед�
працівників з села, навіть на один день, без дозволу
міської надзвичайної комісії. „Сільські надзвичайні
комісії, — зазначалося в „Інструкції”, — виділяють
десятки хатників, на яких покладається щоденний
обхід усіх хат, виявлення завошивлених, виявлення
хворих та негайне оповіщення Надзвичайної
Комісії”66. Голова сільської ради та медпрацівник
персонально відповідали за своєчасне виявлення
хворих на тиф. „Сандиктатор, — підкреслювалося в
„Інструкції”, — повинен негайно розгорнути роботу
лазень та камер, розробити графік роботи з таким
розрахунком, щоб в першу чергу проходили саноб�
робку (з обов’язковою стрижкою) школярі, діти дит�
садків, мешканці гуртожитків та колгоспники, але з
розрахунку, щоб було вимито все село. У небезпеч�
них щодо висипного тифу селах відвідування пере�
водиться похатньо, починаючи з найнебезпеч�
нішого кутка”67.

Для обстеження сіл Київської приміської смуги
були виділені „відповідальні робітники”, а населені
пункти розподілені між так званими територіальни�
ми кущами: Семиполківський, Броварський, Гого�
лівський, Слобідський, Бучанський, Шпитьківський,
Будаївський, Хотівський, Вишгородський. До них
направляли санлікарів для „обстеження санітарно�
го стану, перевірки роботи на місцях, виявлення
дійсно епідемічного стану кожного села та для
вжиття потрібних рішучих протиепідемічних за�
ходів”68. Для госпіталізації хворих на тиф передба�
чалося відкриття пунктів: в с.Літки на 30 ліжок, Заво�
ричах — 50 ліжок, Гоголів — 40 ліжок, Семиполках —
40 ліжок69. На сільські ради кущових штабів покла�
далася відповідальність за їх забезпечення транс�
портом, формування по селах надзвичайних трійок
у складі голови сільради, секретаря партосередку,
медпрацівника. Оголошувався конкурс на кращий
колгосп за санітарно�епідемічним станом.

25 листопада 1933 р. відбулося чергове засідан�
ня Міської надзвичайної комісії по боротьбі з анти�
санітарією, на яке були запрошені голови сільських
рад приміської смуги — Дарниці, Петропавлівської
Борщагівки, В.Димерки, Романівки, Мостищ, Жу�
лян, Погребів, Гоголіва, Ірпеня, Требухова. Санін�
спектор м.Києва Йоселевич назвав дві причини ма�
сового захворювання тифом селян приміської сму�

ги: недостатнє забезпечення сіл медперсоналом та
відсутність боротьби з тифом. Про голод, дохлу ху�
добу, про трупоїдство ніхто з учасників наради не
говорив. Відсутність палива, мила в сільських лікар�
нях, гасу по селах перетворили їх на суцільну темря�
ву і соціальну резервацію. В селах М.Рубежівка,
Н.Петрівці, Троєщина, Білогородка, Рожни, Погре�
би, Требухів були спалахи висипного тифу, особли�
во в с.Требухів, де протягом жовтня—листопада ви�
явили декілька десятків хворих на тиф70. Завошив�
леність по селах становила 25% мешканців. В с. Жу�
ляни, яке мало 130 хат, завошивлені речі селян про�
пускали через дезкамеру, а для бані виділили зви�
чайну хату, яка раніше належала „розкуркуленому”.
Дітей і дорослих постригли. Епідемія тифу, яка ви�
никла через навалу приїжджих, в селі пішла на спад.
У с. П.Борщагівка протягом жовтня—листопада
хворіло тифом 6 осіб, медперсоналу не було, баня
не працювала, дезкамеру не поставили, але село
доглядали двоє медсестер та лікар із Святошино.
Село Мостище, яке мало 101 двір, також не уникло
тифу — семеро селян лежало хворих. На підводах їх
вивозили до Гостомельської лікарні, але персонал
лікарні не знімав хворого і „це доводилося робити
виконавцям”. В Ірпіні було виявлено 37 хворих на
тиф. Голова сільради в с.Требухів говорив так: „На�
селення в нас понад 5600 душ. За 4 місяці на селі за�
хворіло 63 душі. Лазня працює з серпня місяця 3 ра�
зи на тиждень. Утворено бригади, які виявляють
хворих два лекпоми і 2 сестри включені в бригади.
Лікар приїздить один раз на тиждень, фельдшер
буває щодня на кожній з 4 дільниць села. Хворих
відправляємо в Бровари в лікарню, після чого роби�
мо дезінфекцію одягу й приміщення. Пропустили
через лазню 369 душ за місяць та 4679 речей. Дез�
камера працює, але часто буває затримка за часом:
для камери потрібний час, а часу нема”71. Факти за�
хворювання тифом було виявлено в с. Романівка,
де мешкало 496 осіб, особливо на 4�х хуторах. Спа�
лахи тифу були в Бортничах, Осокорках та Позня�
ках. Голова сільської Великодимерської сільради
Ткаченко повідомив учасників наради, що в селі за
три місяці був 31 випадок, а за листопад — 11 ви�
падків72. Хворих перевозили на підводах до Семи�
полок та Гоголєва. „З перших чисел жовтня, — за�
значав голова Гоголівської сільради, — у нас поча�
лись захворювання на висипний тиф. При сільраді
утворено надзвичайну комісію у складі голови
сільради, лікаря і секретаря партосередку. Захво�
рювань більше всього в місцевостях, віддалених від
центру, бо центр обслуговувався медперсоналом
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краще. Всього у нас хворих 25 душ. На кутках, на
громадах організовані сандесятники, сануповнова�
жені. Як тільки виявляється захворювання, хворого
ізолюють у лікарню, робиться дезінфекція, речі за�
бираються в дезкамеру”73. Баня, якою стала одна з
розкуркулених хат, не могла подолати тиф. Протя�
гом року в с. Гоголів було зафіксовано 118 випадків
висипного тифу, а через сільську лікарню, яка об�
слуговувала 12 сіл, пройшло 223 хворих74. При�
сутній на нараді лікар з Броварів Щегловський, який
знав ситуацію в селах Требухів, Княжичах, Кухлівці,
Погребах, висловив особисте враження: „На селі
корінного перелому стосовно боротьби з епідемією
не видно”75. Броварська лікарня протягом двох
місяців не мала грошей для харчування хворих, не
кажучи про опалення.

Десятки хворих тифом було виявлено в с.Бу�
даївці, хоча для їх доставки до лікарні доводилося че�
кати декілька днів. До селища Буча входило 12 сіль�
ських рад, але боротьба з тифом розпочалася там, де
виникали бані, дезкамери. Восени 1933 р. в Бучі
хворіло на тиф 13 осіб. Нарада, яка відбулася 25 лис�
топада 1933 р., створила надзвичайну санітарну ко�
місію приміської смуги, кущові штаби, сільські трійки,
десятників. Вони мали „репресивні” повноваження,
але і відповідали за санітарний стан приміських сіл та
подолання епідемії тифу, яка виявилася наслідком
голодомору.

Статистика захворювань тифом киян та селян
приміської смуги протягом 1932—1933 рр. не ви�
черпувала всієї кількості хворих, але вона перекон�
ливо доводить факт поширення епідемії. В 1933 р.
на 10 тис. населення висипним тифом хворіло 9,5,
на черевний тиф 19, на скарлатину 32, на дифтерію
32, малярію 4, а дитяча смертність становила 16,5
осіб на 1000 населення76. Захворювання на тиф у
1932 р., якщо брати частоту 10 тис. осіб, становила
14 по висипному та 25 по черевному тифу. Обсте�
ження сіл Дудаївки, Броварів, Гостомеля, В.Димер�
ки, проведеного санітарними лікарями у 1933 р.,
показало, що хворих на тиф було від 3 до 5 селян.
В селах було значно менше скупчення людей, а ба�
гато селян виїхало до міста.

Смертність від тифу не перевищувала 20% від
кількості хворих на цю недугу, а його жертвами, судя�
чи із книг запису смерті в загсах, ставали переважно
дорослі люди, хоча помирали й діти, особливо без�

притульні. Небезпеку становили соціальні скупчення
дітей у школах, яслах, дитустановах. У деяких школах
Києва завошивленість дітей сягала тоді 20%
(№ 3, 5, 8, 27, 39, 41, 77, 118), 50% школярів (103,
113, 107), а де�не�де сягала 85%77. На 1 вересня при�
пав апогей захворювань тифом. До школи приходили
діти, які були інфіковані на селі та вулицях міста, тобто
тиф перебував в стадії інкубації. Виявлених хворих
повертали додому, але згодом здійснювали саноб�
робку та ізольовували. В листопаді—грудні тиф се�
ред школярів не згасав, а в школах перестали діяти
душові, санпункти.

Епідемія тифу, яка тривала в Києві протягом
грудня 1931— першої половини 1934 р., виявилася
жахливим наслідком голодомору в Україні. Тиф,
дизентерія, різачка, малярія та інші інфекційні хво�
роби спалахували по селах, а також у містах, у яких
масово гинула худоба. Голодні люди вживали дох�
лих котів, собак, коней, поїдали гризунів, що при�
зводило до кишково�шлункових захворювань. По�
долати епідемію тифу протягом 1932—1933 рр., не�
зважаючи на радикальні, але як виявилося недос�
татні профілактичні заходи, не вдалося. На Петрівці
та Лук’янівці діяло шість стаціонарів для хворих на
тиф, а ними переймалися також лікарі Жовтневої та
першої Робітничої лікарень, які мали разом 990
ліжок. Хворих протягом 1932 р. на черевний тиф
було 2415, у 1933 р. 1235 осіб, а паратиф перенесли
у 1932 р. 186 осіб та 96 у 1933 р.78 Тиф продовжував
забирати життя киян протягом першої половини
1934 р. Так, у Петрівському районі сталося 137 ви�
падків захворювань на тиф, у Жовтневому — 111,
Ленінському — 91, Сталінському — 35, а загалом
374 хворих79. Безпритульних дітей прибирали з ву�
лиць, обмежували проникнення до Києва селян, але
тиф шаленів.

Масове захворювання тифом розпочалося восе�
ни 1931 р., коли фактично завершилася суцільна ко�
лективізація сільського господарства, а протягом
січня — квітня 1932 р. він набув виразних ознак
епідемії, тобто став наслідком голодомору. Висип�
ний і черевний тиф забирав життя людей протягом
1933 р., які помирали від дизентерії, кишково�шлун�
кових отруєнь, позаяк вживали в їжу різні сурогати.
Смерть від тифу означала смерть від голоду, тому що
його епідемія була викликана жахливими наслідками
голодного лихоліття в українських селах.

В.І. Марочко,
О.М. Мовчан
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Частина 5. КОМПАРТІЙНА НОМЕНКЛАТУРА УСРР
ПІД ЧАС ГОЛОДОМОРУ 1932—1933 рр.

Про творців голодомору 1932—1933 рр. видано
великий масив літератури, тож для широкого загалу
їхні імена загальновідомі. Значно скромнішими є
досягнення науковців у царині дослідження діяль�
ності в час найбільшої в українській історії штучно
створеної національної катастрофи безпосередніх
виконавців сталінських директив — компартійно�
радянської номенклатури УСРР, що булала ядром
колоніальної адміністрації Кремля в республіці.
Сталінський намір покарати українських селян за
спротив політиці суцільної колективізації за допо�
могою терору голодом спирався на керівну верхівку
УСРР та низовий апарат влади у республіці.

Очолювали хлібозаготівельні кампанії 1932—
1933 рр., що мали за головну мету вилучення хліба в
українських селян, генеральний секретар ЦК КП(б)У
С.Косіор, голова Раднаркому УСРР В.Чубар та голо�
ва ВУЦВК Г.Петровський. Володіючи інформацією
про реальний стан справ у сільському господарстві
республіки, лідери УСРР робили деякі кроки для
того, щоб переконати кремлівське керівництво в
нереальності хлібозаготівельних планів. Подібна
ситуація складалася не вперше, але в попередні
роки Сталін не виказував свого наміру покарати го�
лодом українських селян, які неохоче записувалися
в колгоспи. Влітку ж 1932 р. компартійно�державне
керівництво УСРР було поставлене перед вибором:
або виконувати план, або піти у відставку. Останній
засіб серед вищої номенклатури в СРСР не практи�
кувався, оскільки означав відхід у політичне небуття
непокірливих, тому, як це не прикро, українські кер�
маничі обрали перше — виконувати план, бо в умо�
вах комуністичної системи, яка функціонувала на
засадах „демократичного централізму”, у тому ви�
падку, коли Москва наполягала, Харків мусив кори�
тися. Отже, вище керівництво республіки не змогло
чинити опір диктатові центру і стало, як звичайно,
провідником політики Кремля, реалізація якої кош�

тувала українському народові багатомільйонних
жертв.

Щоб змусити Україну виконувати нереальні
хлібозагатівельні плани, Сталін вдався до заляку�
вання місцевого компартійного керівництва, ско�
риставшись перевіреним методом — чисткою лав
КП(б)У, проведеною у два етапи: у січні 1932 р., коли
була здійснена вибіркова чистка низових орга�
нізацій деяких українських округів, і в червні 1933 р.,
розпочавши суцільну партчистку.

Проведення партійних чисток напередодні мас�
штабних експериментів, як відомо, було невід’єм�
ною складовою більшовицької традиції, започатко�
ваної ще Леніним. Так, розпочинаючи у 1929 р. реа�
лізацію політики суцільної колективізації, Сталін
ініціював проведення партійної чистки, яка мала
стати генеральним оглядом партійних лав після
того, як новий вождь партії здолав опозицію своєму
курсові на форсоване будівництво соціалізму. Тоді з
КП(б)У в 34 округах УСРР було „вичищено” 13 тис.
комуністів та кандидатів.

У 1932—1933 рр. в УСРР треба було, на думку
Сталіна, продовжити розпочате у 1929—1930 рр. і
„вичистити” з КП(б)У не лише прихованих опо�
зиціонерів, а й тих функціонерів, які втілювали в
життя курс на проведення українізації. Досвід попе�
редніх чисток показав, що вони дозволяли центру
тримати в постійній напрузі не лише рядових
партійців, а й верхівку КП(б)У, яка, отримавши ви�
сокі посади „з ласки” Кремля, не тільки цілковито
підтримувала сталінський курс на форсовану побу�
дову соціалізму, а й не виказувала навіть гіпотетич�
них намірів чинити спротив директивам центру.
Тому, коли у 1932 р. Москва виробила для України
черговий надвисокий хлібозаготівельний план, то
зіштовхнулася лише з нерішучими спробами рес�
публіканського керівництва домогтися його не�
суттєвого зниження. На цьому, зокрема, наголошу�
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вали у своїх листах Сталіну й Молотову від 10 червня
1932 р. Г. Петровський і В. Чубар.

Звернення керівників УСРР до кремлівських мож�
новладців ґрунтувалося на реальному стані справ в
українському селі, що був відомий зверхникам рес�
публіки, у тому числі з донесень місцевих керівників.
Зокрема, перебуваючи з інспекційною поїздкою на
Київщині, перший секретар Київського обкому партії
М. Демченко в листі до очільника КП(б)У С. Косіора
повідомляв про випадки смерті від голоду дітей кол�
госпників і про те, що причиною такого становища
вони вважають партію, яка „обідрала, обманула”, по�
заяк „поки були господарі, було що їсти”1. Писав
М. Демченко й про те, що лейтмотивом усіх виступів
на колгоспних зборах є риторичне запитання — „як
ми хлібороби і у нас все�таки вродило, мусимо
терпіти з голоду й вмирати”2.

У листі до Молотова й Сталіна (Г.Петровський) як
уже зазначалося, також підкреслював факт голодо�
мору, що з’явився внаслідок хлібозаготівель.3 „Через
загальний голод, — наголошував 10 червня 1932 р.
Петровський,—настанціюДно,ЦЧО,вБілорусіюйна
Північний Кавказ стихійно рушило село. Подекуди дві
третиничоловіків залишають село і їдуть по хліб, адже
на ст. Дно хліб 30—40 крб за пуд, а тут 100—140 крб
пуд”4. Голова уряду УСРР В.Чубар наважився повідо�
мити Молотова і Сталіна 10 червня 1932 р. про „ви�
падки недоїдання і голодування в Україні серед одно�
осібників та колгоспників.5

Косіор знав про голод в Україні. 18 червня
1932 р. він одержав листа від студента Київського
рибоводного технікуму Г. Ткаченка. „Куди ж к чорту
годиться такий соціалізм, коли людство з дня в день
пауперизується — в Києві скільки завгодно попід
углами сидять цілими сім’ями селяни і просять�пла�
чуть кусок хліба, вже поопухали з голоду. І хто це?
Колгоспники, що мають сотні трудоднів. Скрізь по
студентських їдальнях, де гасло за гаслом наклеєно:
„Борімось за якісні та кількісні показники громад�
ського харчування”, студентів харчують раз у раз та�
ким обідом — Н2О і декілька зілинок, а хоч би кар�
топлина, і жиру теж нічого немає, і одержуєш хліба
до нього 20—25 г.

На друге — каші або сої, тож коли взяти з водою,
як воно є, то буде 100 г теж без ніякого жирку. „От і
живи, Гаврило”. Так у київській їдальні СЗК № 2—3
і т.д. Хоч би сої дали наїстись, — так каже зараз
майже кожен студент. Отримує в місяць він 40—
30 крб та різні відрахування в них і так чистою одер�
жує 15— 20 крб, от і проживи місяць, коли в студко�
опі (закритому): 400 г хліба — 2 крб, сало 100 г —
3 крб 50 коп, масло — 2 крб 85 коп, яєчки — 60 коп

штука і т.ін. Як де появляться які соєві коржики, такі,
що раніш і собака не їв би, то зараз черга в 500 чо�
ловік. Студенти один за одним дістають туберкуль�
оз, зараз з нашого технікуму чоловік п’ять пішли в
лікарню, то там їх і залишили — кров’ю плюють.

Так живуть всі люди: студенти, робітники, селяни
і т.ін., і я не знаю, чого народ гине з голоду, і словами
скільки завгодно розмов різних, а ділом мовчать”6.

Про реакцію Сталіна на катастрофічну продо�
вольчу ситуацію в УСРР і про звернення керівників
республіки щодо зниження хлібозаготівельного
плану й надання продовольчої допомоги дізнаємо�
ся з листа генсека до Л.Кагановича від 15 червня
1932 р.: „...Листи Чубаря і Петровського не сподо�
бались. Перший розводить „самокритику” — щоб
отримати з Москви нові мільйони пудів хліба, інший
грає в святошу, що приніс себе в жертву „директиві
ЦК ВКП(б)” — щоб домогтися скорочення плану
хлібозаготівель. І те, й інше є неприйнятним... Як на
мене, Україні дано більше, ніж належить. Дати ще
хліба немає потреби й нізвідки”7, — лукавив Сталін.

Про те, що відмова в продовольчій допомозі Ук�
раїні стала генеральною лінією поведінки Кремля,
засвідчують матеріали ІІІ Всеукраїнської партійної
конференції в липні 1932 р. На звернення керівниц�
тва УСРР щодо зменшення обсягів хлібозаготівель
голова радянського уряду Молотов заявив, що „не
буде поступок чи хитань у питанні виконання зав�
дання, поставленого партією та радянським уря�
дом”8. Між тим, присутність Молотова та іншого
сталінського сподвижника — секретаря ЦК ВКП(б)
Л.Кагановича у Харкові була не випадковою: генсек
ЦК ВКП(б) надіслав їх на конференцію своєї укра�
їнської філії не лише для того, щоб вони нагадали
керівництву УСРР про невиконання республікою
хлібозаготівельного плану 1931 р., а й про те, що ще
одного такого „провалу” офіційна Москва не допус�
тить.

До глибокої осені 1932 р. політбюро ЦК ВКП(б)
уважно спостерігало за невиконанням Україною
надвисокого плану. Остаточно пересвідчившись у
тому, що його виконання перебуває під загрозою,
22 жовтня 1932 р. ЦК ВКП(б) створив надзвичайну
комісію у складі Молотова (голова), Калмановича,
Саркіса, Маркевича і Кренцеля, яка кардинально
змінила методи хлібозаготівель, породила атмос�
феру страху й ініціювала масові репресії проти кол�
госпного, партійного і радянського активу, рядових
селян. Про методи роботи „комісії Молотова” писав
у листі Сталіну від 17 грудня 1932 р. комсомолець
Новицький: „Він (т. Молотов) жахав робітників райо�
ну, ті, в свою чергу, жахали місцевих працівників, а
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місцеві жахали колгоспи і особливо індивідуалів
(скільки незаконних дій і свавілля)”9.

„Жахали” й раніше, зокрема, за наслідками хлібо�
заготівельноїкампанії1931р.вУкраїнібулосфабрик�
овано „Драбівську справу” — показовий процес,
наслідком якого стали розпуск бюро райкому, пре�
зидій контрольної комісії і райвиконкому, арешт голів
райвиконкому, контрольної комісії та профради і ви�
ключення з партії секретаря райкому КП(б)У10. Восе�
ни 1932 р. влада УСРР, за вказівкою центру, вдалася
до радикальніших заходів: 6 листопада 1932 р. „для
докорінного покращення керівництва судовими ре�
пресіями” політбюро ЦК КП(б)У запропонувало обко�
мам партії утворити обласні комісії — так звані
„четвірки” — у складі першого секретаря обкому, го�
лови контрольної комісії, начальника відділу ДПУ і
прокурора.Особливійувазікомісійпідлягалисправи,
за якими проходили комуністи11.

14 грудня 1932 р. ЦК ВКП(б) та РНК СРСР ухва�
лили постанову, в якій злісними ворогами партії,
робітничого класу і колгоспного селянства оголо�
шено „саботажників з партквитком у кишені”. „По
відношенню до цих переродженців і ворогів Радян�
ської влади і колгоспів, які все ще мають у кишені
партквиток, — йшлося у постанові, — ЦК і РНК зо�
бов’язують застосовувати суворі репресії, засуд�
ження на 5—10 років, заточення в концтабір, а при
певних умовах — розстріл”12. Таким чином, на
кінець 1932 р. було сформовано юридичні підстави
для розгортання репресій проти колгоспного та ра�
йонного керівництва, яке не виконувало планів
хлібозаготівель. ДПУ УСРР створило в українському
селі розгалужену агентурну мережу, організувало
проведення „політичних процесів”. Так, тільки за
„потурання куркульському саботажу” в республіці
було заарештовано й засуджено тисячі голів, членів
правлінь колгоспів, спеціалістів, партійних і радян�
ських працівників. Найгучніші судові справи були
заведені на керівників Оріхівського, Балакліївсько�
го, Носівського, Кобеляцького та Великотокмаць�
кого районів республіки.

Найбільш відомою з�поміж усіх стала „Оріхівська
справа”, сфабрикована за особистим наказом Ста�
ліна на підставі повідомлень ДПУ про „саботажницькі
настрої” серед керівників Оріхівського району на
Дніпропетровщині. 7 грудня 1932 р. Сталін дав
вказівку, а ЦК ВКП(б) надіслав усім парторганізаціям
циркуляр, в якому керівники Оріхівського району ого�
лошувалися „обманщиками і шахраями, які прихова�
но проводять куркульську політику, тому документ

рекомендував „негайно заарештувати і нагородити їх
по заслугах, тобто дати їм від 5 до 10 років тюремного
ув’язнення кожному”13. „Оріхівська справа” стала
безпосередньою реакцією не тільки на лист Сталіна,
а й на постанову політбюро ЦК КП(б)У від 29 листопа�
да 1932 р., яка пропонувала пов’язувати репресії з
організаційно�політичною роботою. Тобто „Оріхів�
ська справа” від самого початку мала замовний ха�
рактер, а її головною метою було продемонструвати
керівництву на місцях, що буде з тими, хто не досить
ретельноставитьсядовиконаннядержавнихпланів.

Одночасно із залякуванням низового активу
УСРР Сталін проводив курс на „зміцнення” вищої
ланки КП(б)У його вірними висуванцями, які від
імені диктатора не лише керували ходом хлібоза�
готівель, а й, по суті, перебрали до своїх рук
керівництво республікою. Перші емісари Сталіна —
заступник голови ОДПУ СРСР І. Акулов і „герой” ко�
лективізації на Волзі відомий партфункціонер
М. Хатаєвич прибули в Україну у жовтні 1932 р., тоб�
то тоді, коли Москва остаточно переконалась, що
без додаткового тиску з її боку українські селяни
зерно не віддадуть. Призначенці, які очолили, від�
повідно, Донбаський та Дніпропетровський обкоми
КП(б)У, мали продемонструвати українській верхів�
ці, як треба виконувати партійні директиви. Ці при�
значення, а особливо повернення в Україну в січні
1933 р. П. Постишева, означали те, що політбюро
ЦК ВКП(б) ні на крок не відступить від своїх планів
форсованої колективізації українського села за
допомогою терору голодом.

Призначені почергово на посаду другого секре�
таря ЦК КП(б)У, відповідно у жовтні 1932 р. та напри�
кінці січня 1933 р. М. Хатаєвич і П. Постишев, стали
фактичниминаглядачамиКремлянадреспублікоюта
її керівною верхівкою, ухвалюючи найважливіші
рішення, відозви й директиви щодо хлібозаготівель�
ної кампанії. Разом з Постишевим, який отримав від
Сталіна необмежені права „главгола” — головноко�
мандувача голодом в УСРР, в республіку повернувся
й В.Балицький — задля того, щоб очолити не лише
ДПУУСРР,айпровестиразомзП. Постишевимчист�
ку чотирьох обласних організацій КП(б)У — Вінниць�
кої, Донецької, Київської та Одеської. Внаслідок „кад�
рової роботи” сталінських призначенців за 10 місяців
1933р.вУСРРбулозамінено236секретаріврайкомів
і 240 голів райвиконкомів14. Один тільки М. Хатаєвич,
прибувши до Дніпропетровська у лютому 1933 р.,
протягом місяця замінив 16 секретарів райкомів і
10 голів райвиконкомів15.
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Незважаючи на те, що зведення ДПУ УСРР
рясніли повідомленнями про тисячі померлих від
голоду селян, вище партійно�радянське керівницт�
во республіки, налякане перспективою втрати по�
сад, довгий час вперто робило вигляд, що нічого
екстраординарного в українському селі не сталося.
Так, 9 лютого 1933 р. завідувач інформсектором
Оргінстру ЦК КП(б)У Стасюк надіслав для озна�
йомлення членам та кандидатам в члени політбюро
ЦК КП(б)У довідку „Про так званий удаваний голод з
метою боротьби проти хлібозаготівель”, в якій спо�
творив і тенденційно подав факти про голод, інфор�
муючи вище політичне керівництво республіки
лише щодо „деяких випадків виснаження від голоду
дітей так званих куркулів”16.

Як написав 3 березня 1933 р. Сталіну М. Хатає�
вич, „до середини лютого на усі ці випадки і факти
опухання від голоду і голодні смерті не тільки не звер�
тали жодної уваги, але й вважалось антипартійним...
на це реагувати”17. Й лише після того, як масовий мор
селян сягнув апогею, керівництво УСРР забило на
сполох. Кремль „великодушно” дозволив своїй креа�
турі в УСРР надати вибіркову допомогу голодуючим
колгоспникам та біднякам�одноосібникам з тим, щоб
використати її для залучення до колгоспів „більш чес�
них і кращих одноосібників (не куркулів)”18.

Лише після отримання дозволу центру керів�
ництво деяких українських областей, зокрема
Київської, ставить завдання з’ясувати дійсний стан
справ в усіх районах без проведення „спеціального
офіційного обліку фактів гострого недоїдання та
спеціальних розслідувань офіційними комісіями”19.
15 лютого 1933 р. при президії Київського облви�
конкому було створено комісію із створення харчо�
вого і грошового фондів у голодуючих районах.
У постанові щодо її створення йшлося навіть про те,
що президії райвиконкомів „несуть найсуворішу
відповідальність аж до притягнення їх до суду за не�
вживання своєчасних і дієвих заходів щодо лік�
відації випадків голодування...”20 Водночас райви�
конкоми були зобов’язані „перевести рішучу бо�
ротьбу зі всякого роду симулянтами, що намага�
ються використати окремі випадки недоїдання
(виділено нами. — М.Д.), з метою утворення неви�
робничої атмосфери в колгоспах на основі психозу
голоду...”21

22 лютого 1933 р. бюро Київського обкому КП(б)У
ухвалило рішення організувати в районах області

спеціальні комісії для ліквідації „продовольчих труд�
нощів... і фактів голоду” у складі: голови райвиконко�
му, начальника райвідділу ДПУ, жіночого організато�
ра райвідділу охорони здоров’я, представника рай�
кому комсомолу і товариства „Друзів дітей”22.

Такі спецкомісії на початку березня 1933 р. було
створено в усіх областях УСРР та в Молдавській
АСРР, незважаючи на активну протидію їх створенню
з боку завідувача організаційно�інструкторського
відділу ЦК КП(б)У К.Коваля, який у листі Постишеву,
обґрунтовуючи свою позицію, посилався на те, що
ідея створення таких комісій була відкинута на одно�
му із засідань політбюро23. Крім того, за даними ДПУ
УСРР, станом на 12 березня 1933 р. в 139 районах
республіки, де „спостерігалися факти голоду”, були
створені спеціальні комісії „для мобілізації ресурсів і
надання невідкладної допомоги”24.

Місцевих ресурсів для надання допомоги не
вистачало, що визнавали й самі керівники УСРР.
Так, В.Балицький, доповідаючи про заходи, вжиті
Київською областю у боротьбі з голодом, 14 берез�
ня 1933 р. писав, що вони „не можуть забезпечити
необхідну допомогу голодуючим”25. Надання допо�
моги істотно ускладнювала й відсутність реальних
даних про кількість голодуючих. Балицький визнав,
що „наведені цифри (щодо кількості голодуючих у
Київській області. — М.Д.) значно зменшені, ос�
кільки райапарати ДПУ обліку кількості голодуючих
не ведуть, а про справжню кількість померлих від
голоду часто невідомо й сільраді”26. Керівник ДПУ
УСРР лукавив, позаяк саме його відомство володіло
найдокладнішою інформацією про кількість голоду�
ючих і померлих. Причина полягає в іншому — ко�
муністична влада цілком свідомо замовчувала ста�
тистику смертності населення від голоду, виконую�
чи вказівку Кремля. Щодо тих, хто намагався гово�
рити правду, влада застосовувала репресії. Так,
фельдшера с. Гусарівка на Харківщині Воробйова і
його колегу з с. Старий Салтів Олейникова заареш�
тували і притягли до відповідальності тільки за те,
що вони видавали довідки про смерть, в яких нази�
валася справжня її причина — від виснаження через
голод27.

Навіть отримавши дозвіл з Москви на надання
допомоги окремим категоріям селян, влада УСРР
діяла нерішуче, а здійснені заходи були недостат�
німи, малоефективними й надто запізнілими, щоб
припинити голодний мор, жертви якого були пере�
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конані, що „радвлада не цікавиться поліпшенням
стану населення, а навпаки, в цілому зацікавлена
знищенням непотрібного для неї селянства”28.

Архівні джерела свідчать, що хоча переважна
більшість місцевих керівників ретельно здійснюва�
ла московські директиви щодо хлібозаготівель,
деякі представники республіканського керівництва
чинили прихований опір сталінському курсові на
приборкання українського селянства. Свідченням
чого є матеріали до біографії тодішнього наркома
землеробства УСРР О. Одинцова, подані його дру�
жиною. В них вона, зокрема, зазначала: „На одному
з пленумів ЦК КП(б)У в 1933 р. (лютневому. — М.Д.)
Олександр Васильович насмілився виступити з кри�
тикою неправильно здійснюваної політики у сіль�
ському господарстві України. Така політика привела
до важкого становища селянства, голоду в 1932—
1933 рр. Точку зору Одинцова поділяли голова Ради
Народних Комісарів Влас Чубар, члени ЦК КП(б)У
т. Скрипник, Затонський, Петровський та ін.”29 Це
непряме свідчення якоюсь мірою пояснює причини
перманентного „зміцнення” партійної організації
республіки перевіреними сталінськими кадрами під
час голодомору.

Привертає увагу відсутність у цитованому вище
епістолярному документі прізвища першого секре�
таря ЦК КП(б)У С. Косіора. І це не випадково, адже
саме Косіор, як свідчать архівні документи тої доби,
побоюючись втратити посаду, перетворився на од�
ного з найбільш запопадливих виконавців кремлів�
ських директив і піддавався будь�якому, навіть не�
значному, тискові центру. Наприклад, 18 листопада
1932 р. політбюро ЦК КП(б)У під керівництвом Ко�
сіора прийняло рішення про невивіз насіннєвого
фондуколгоспів,незалежновід виконання чиневико�
нання ними плану хлібозаготівель, але після того, як
до Харкова приїжджає Каганович і за вказівкою Ста�
ліна знімає з роботи і передає до ЦКК КП(б)У справи
на 10�х уповноважених із хлібозаготівель, на своєму
засіданні 29 листопада політбюро ЦК КП(б)У скасо�
вує рішення від 18 листопада і зобов’язує колгоспи,
які не виконали планів хлібозаготівель, вивезти
насіннєві фонди, погрожуючи їм найсуворішими реп�
ресіями30. Не хто інший, як Косіор, слідом за Ста�
ліним, основною причиною голоду в Україні цинічно
називає не надмірні хлібозаготівельні плани, а „пога�
не господарювання і неприпустиме ставлення до
суспільного добра (втрати, крадіжки й розтрати
хліба).., бо у більшості голодуючих районів хліба по

заготівлях було взято мізерну кількість і сказати, що
„хліб забрали”, ніяк неможливо”31.

Він же, Косіор, у листі до Сталіна від 15 березня
1933 р. називає й справжню причину голодомору —
змусити українського селянина вступити до колгос�
пу. Цитуємо мовою оригіналу: „То, что голодание не
научило ещё очень многих колхозников уму�разуму,
показывает неудовлетворительная подготовка к
севу как раз в наиболее неблагополучных райо�
нах”32. А всю відповідальність за голодомор лідер
КП(б)У перекладає на плечі місцевого керівництва,
яке він звинуватив у тому, що в 1932 р. вони „замов�
чували про важкий стан у районах, а в цьому році на�
впаки — усіляко намагаються виділити найбільш
важкі випадки, зібрати і узагальнити цифри...”33

Виступаючи з промовою на лютневому (1933 р.)
пленумі ЦК КП(б)У, Косіор звинуватив у зриві плану
хлібозаготівель секретарів райкомів34.

Така аморфна, нерішуча поведінка керівника
КП(б)У під час голодомору засуджувалася (хоч і в не�
прямій формі) тими представниками місцевої влади,
які намагалися пом’якшити наслідки голоду. Так, сек�
ретар Вінницького обкому партії В. Чернявський, за�
кидав С. Косіорові, що той, на відміну від Г. Петров�
ського, не рекомендував йому їхати до Москви й про�
сити продовольчої допомоги для голодуючих районів
області. „Чувствую, что из�за нашей скромности, с
которой мы подходим к разрешению вопросов помо�
щи пораженным в продовольственном отношении
районам области, — писав Чернявський, — нам зна�
чительно труднее удается добиваться тех необходи�
мых условий, которые дали бы нам возможность пре�
одолеть с меньшими последствиями то тяжелое по�
ложение, какое имеется в ряде районов области”35.
Досить рішуче, як свідчать архівні джерела, діяв у си�
туації, що склалася, секретар Київського обкому
партії М. Демченко, який „за незнання продовольчо�
го стану на селах, за проявлення повної бездіяльності
та бездушне ставлення до тих, що потребують допо�
моги”, рекомендував віддати до суду керівників
Христинівського району у повному складі36, які нава�
жилися допомогти голодним селянам.

Однак такі дії партійного керівництва УСРР були,
радше, винятком. Здебільшого республіканське
партійне керівництво, прагнучи будь�що виконати
нереальні плани хлібозаготівель, буквально теро�
ризувало низове керівництво. Наприклад, Харків�
ський обком партії розіслав на місця секретні цир�
куляри, у яких йшлося про необхідність прискорити
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29 Там само. — Ф. 39. — Оп. 4. — Спр. 147. — Арк. 112.
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32Там само. — Арк. 4.
33 Там само. — Арк. 1.
34 Там само. — Оп.1. — Спр. 403. — Арк. 1—4.
35 Там само. — Оп. 20. — Спр. 6275. — Арк. 152.
36 Там само. — Арк. 105.



виконання державних заготівель зерна, інакше ті,
кого це стосується, „муситимуть відповідати безпо�
середньо перед обласним відділом ДПУ”37. З вико�
нанням погроз не барились і, керівників, які не
відповідали „вимогам часу”, звільняли, призначаю�
чи інших. Не поодинокими були випадки, коли но�
вопризначеного керівника, що ще не встиг ознайо�
митися з ситуацією, звільняли з посади.

Виступаючи на лютневому пленумі 1933 р.,
Косіор зазначав: „Коли подивишся в районі, в кол�
госпі, то прямо жах проймає: що не голова, то пра�
цює місяць, два, три, інколи півроку”38. Тільки у Во�
лодарському районі на Київщині в 1932 — квітні
1933 р. змінилося 3 секретарі райкому, 4 голови
контрольної комісії і 5 голів райвиконкому39. Тасую�
чи керівні кадри, центральна влада будь�що нама�
галася змусити місцеве керівництво виконати пла�
ни хлібозаготівель. Про те, що ціна була непомірно
високою, свідчить лист члена партії Г. Ніколаєва до
Молотова, в якому він писав, що „місцева влада за�
лякана арештами і боїться донести до Уряду” про
справжній стан в українському селі, а тому просив
„вислати комісію, яка побачить по... селах тисячі
трупів колгоспників”40. Селяни Сквирського району
Київської області називали секретаря райкому в
період хлібозаготівель не інакше, як „буксир
смерті”41.

Тогочасна українська преса рясніла повідом�
леннями про репресії не лише щодо куркулів, а й
керівників місцевих органів влади. 1933 р. вища
влада застосувала методи виконання хлібозаго�
тівельних планів, випробувані в 1932 р.: впродовж
п’яти місяців було заарештовано 25—30 % сільсь�
когосподарського керівництва середньої ланки
республіки42. Репресії ставали більш різноманітни�
ми і вишуканими. Наприклад, щодо голів колгоспів,
винних у тому, що велика кількість зерна лишилась в
полі, крім судових, застосовувались так звані то�
варні — „фінансова та м’ясна” — репресії43.

На відміну від вищих посадовців республіки, які
свою незгоду з політикою політбюро ЦК ВКП(б) ви�
словлювали лише в кулуарах, серед низового керів�
ництва, що бачило жахливі наслідки сталінського
курсу на суцільну колективізацію, траплялися ви�
падки прямої непокори директивам центру. На�
приклад, завідувач відділом Носівського райкому
КП(б)У Чернігівської області Яременко вийшов з

партії, оскільки „переконався, що лінія, яку прово�
дить партія у селянському питанні, неправильна...
В ЦК, — говорив він у розмові з інформатором рай�
кому і ДПУ, — сидять контрреволюціонери, які ве�
дуть політику так, щоб викликати незадоволення у
селян”44. Зазвичай вчинки, подібні щойноописано�
му, тягли за собою арешт та інші репресивні заходи.

Сталінське керівництво настільки вміло пере�
клало відповідальність за геноцид на місцевих ке�
рівників, що навіть деякі з секретарів райкомів вва�
жали, що всі проблеми від того, що офіційна Москва
„не знає справжнього становища на Україні” і його
„просто не інформують”, інакше „ЦК ВКП(б) не до�
пустило б подібного становища”45. Частина україн�
ського села була переконана в тому, що причиною
голоду є фактична безправність місцевої влади і
пропонувала, як засвідчує лист селянина С.Кли�
менка з Білоцерківщини, „голів сільрад обирати, а
не призначати, всю сільську адміністрацію, так зва�
ну виборну, щоб громада сама обирала, а не за спи�
сок, раніше складений, голосували, щоб колгоспа�
ми керували правління, а не різні уповноважені чи
голови РВК й міськрад, як це було у нас”46.

Але кремлівське керівництво залишалося глу�
хим. Заради прискореної побудови соціалізму воно
було готове змусити голодувати всі соціальні ве�
рстви населення, за винятком його керівного про�
шарку. Адже у той час, коли Україна потерпала від
голоду, в матеріальній підтримці було відмовлено
усім, в тому числі класові, від імені якого правляча
партія здійснювала диктатуру.

Вперше зменшено норми видачі хліба робітникам
усіх трьох так званих списків на 100 г, згідно з рішен�
ням політбюро ЦК КП(б)У від 13 лютого 1932 р., а в
1933 р. розміри пайків робітників були ще більш
урізані47. Не торкнулися відповідні зміни лише робіт�
ників „особливого”списку і колишніх червоних парти�
занів. Натомість голод дістався навіть частин Черво�
ної армії, дислокованих в Україні. Червоноармійці, які
в переважній більшості були селянами, були переко�
нані, що все відібране владою „пожирають... відпо�
відальні працівники і ДПУ”, а тому, — писав С. Ко�
сіорові червоноармієць І. Шіпілов, — „хай вони на ви�
падок війни борються і з зовнішнім ворогом і з усіма
голодними і обездоленими всередині країни”48.
А. Банівський, комуніст із Жмеринки, писав Сталіно�
ві: „Районні керівники займаються систематично...
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самопостачанням, п’янкою”, а київський комуніст
П. Смирнов писав, що місцеві керівники „мають за�
криті їдальні.., а нещасні люди помирають з голоду,
всі шкурники бояться бути опортуністами”, себто не
насмілюються відверто розповісти про справжній
стан речей в українському селі49. Колгоспник Дави�
денко із Знам’янського району на Одещині писав
Сталіну:„Керівникиколгоспуїдятьхліб,молоко,сало,
ще й продають борошно на базарі, а ти сиди голод�
ний,пропадай...чомуколивнаснема,державанедо�
поможе, ще кажуть — в Радянському Союзі не дадуть
пропасти”50.

Відмова влади у забезпеченні гарантованого
продовольчого мінімуму робітничого класу, іменем
якого більшовицька партія встановила диктатуру, є
наслідком того, що вже 1931 р. третина районів
УСРР була охоплена голодом. Водночас у 1931—
1932 рр. різко зросла кількість робітників та служ�
бовців, які отримували хліб від держави, бо промис�
лові підприємства безперервно проводили набори
робочої сили, намагаючись виконати нереальні
плани. Чисельність контингенту, що перебував на
державному (картковому) постачанні продоволь�
ством, із січня—березня 1931 р. до січня—березня
1932 р. збільшилась з 30 до 38 млн осіб. Виявивши
нездатність нагодувати таку масу населення,
політбюро ЦК ВКП(б) 23 березня 1932 р. ухвалило
рішення скасувати гарантоване хлібне постачання
для 20 млн осіб, що входили до так званого другого і
третього списків.

У той час, коли мільйони українців помирали го�
лодною смертю, партійно�радянське керівництво
не обмежувало себе в харчуванні. Вища ланка но�
менклатури, як і значна частина міського населен�
ня, в період існування карткової системи отримува�
ла продпайок. Але, на відміну від того, що одержу�
вали пересічні громадяни, пайок для номенклатури
мав назву „спеціальний”, був дешевим і досить ка�
лорійним. Зокрема, місячний пайок для вищої со�
юзної номенклатури „А” влітку 1932 р. коштував
147 крб і складався з: 4 кг м’яса і 4 кг ковбаси;
1,5 кг вершкового масла і 2 л олії; 6 кг свіжої риби і
2 кг оселедців; по 3 кг цукру і борошна; 800 г пече�
ного хліба на день; 3 кг різних круп; 8 банок кон�
сервів, 20 яєць, 2 кг сиру, 1 кг кетової ікри, 50 г чаю,
1200 штук цигарок, 2 шматки мила, а також 1 л мо�
лока на день. В асортименті були також кондвиро�
би, овочі та фрукти51. Пайок для відповідальних пра�
цівників (літера „Б”) був дещо скромнішим. Отриму�

вали вони свої пайки у спецрозподільниках. Номен�
клатурники перебували, по суті, на державному
утриманні, а відтак ні в чому, особливо в їжі, собі не
відмовляли. Наприклад, обід голови ВУЦВК Г. Пет�
ровського 19 січня 1934 р. складався з курятини,
супу, помідорів, огірків та ікри52. Конкурувати (та й
то відносно) з номенклатурою у питанні забезпе�
чення продуктами харчування могли до червня
1932 р. лише шахтарі, які постійно працювали під
землею53.

Готуючись до „вирішального наступу на селян�
ство” і роблячи при цьому ставку на районний актив,
із 1 січня 1932 р. на централізоване постачання було
переведено керівництво районів, яке отримувало
продукти харчування та промтовари через мережу
закритих розподільників ДПУ. Норми постачання
було встановлено такі, як для робітників, що входи�
ли до так званого „списку № 1”: хліба печеного —
800 г на день, крупи 2,5 кг на місяць, олії 400 г, кон�
сервів 3 банки, риби 2 кг, цукру 1,5 кг, мила 2 шмат�
ки, промкраму (бавовняні тканини, готовий одяг, га�
лоші, трикотаж, цигарки, нитки, взуття) — на 10 крб
на місяць. Для членів сім’ї районного номенклатур�
ника норми постачання були дещо меншими, але
також достатніми54.

Так центр турбувався про владу на місцях, яка на
думку одного з анонімних авторів листа до ЦК
КП(б)У від 18 травня 1932 р., члена партії з 1919 р.,
„довела до того, що сама одержує з розпредів, а не�
щасні бідняки�колгоспники гинуть з голоду... По�
шліть уповноважених на села, — провадить далі
анонім, — та хай вони не питають верхушку кар’єри�
стів, а самі вникнуть в масу і поїдять дохлої конини, а
тоді тільки вони взнають, що твориться в нашому
селі на 15 році революції”55. Для порівняння — па�
йок учителя у травні 1933 р. складався з 400 г пече�
ного хліба, 600 г цукру, 400 г кондвиробів і 1 кг риби
(тюльки або хамси)56.

26 жовтня 1932 р. ЦК КП(б)У ухвалив Постанову
„Про заходи щодо покращення обслуговування
керівних робітників обкомів і ЦК КП(б)У”, що перед�
бачала підвищення в середньому на 35% зарплатні
працівникам обласних і центрального партапаратів,
збільшення норми оплати добових при відряджен�
нях, поліпшення постачання та обслуговування
сімей номенклатури, умов їх відпочинку й житлових
умов. Зокрема, норма сплати добових при відряд�
женнях для керівних обкомівських працівників
збільшувалась до 12 крб, а для номенклатури ЦК —
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15 крб на добу. З метою поліпшення постачання цих
категорій працівників планувалося створити „сіль�
ськогосподарську базу” при їдальнях ЦК і обкомів,
організувати майстерні для пошиття одягу та поста�
чання сімей функціонерів паливом, поліпшити по�
стачання їдалень і розподільників продуктами хар�
чування та промисловим крамом. Центральній ліку�
вальній комісії при наркоматі охорони здоров’я
(далі — ЦЛК) було запропоновано „всіх номенкла�
турних партійних робітників обкомів і ЦК з членами
їх родин включити до складу”, що нею обслуго�
вується57. Також було прийнято рішення про розши�
рення поліклініки та будівництво нового стаціонару
для номенклатури ЦК та її сімей в 1933 р., ставилось
питання про збільшення кількості путівок до „спе�
ціальних” санаторіїв Севастополя, Сочі та Желєзно�
водська. Для організації короткотермінового (від 1
до 10 днів) відпочинку відповідальних працівників
було вирішено організувати в Харкові будинок від�
починку58. Для закупівлі новітньої медичної апара�
тури, медикаментів і медичної літератури ЦК ВКП(б)
виділяв ЦЛК іноземну валюту. Так, у 1934 р. ЦЛК
просив ЦК ВКП(б) виділити для даних цілей 1500 до�
ларів США59.

30 грудня 1932 р. політбюро ЦК КП(б)У ухвалило
рішення про упорядкування постачання відповi�
дальних працівників центральних і обласних уста�
нов і, начебто, враховуючи продовольчі труднощі
республіки, замість існуючих шести розподільників
організовує два. Ліквідація розподільників та їда�
лень наркоматів і різних установ, — зазначалося в
рішенні політбюро, — „дала можливість встановити
підвищені норми відпуску продуктів і промтоварів”
для групи працівників, що обслуговувались у так
званому першому розподільникові, організувавши
доставку товарів додому. Крім того, розподільни�
кові №1 передавався в один з приміських радгоспів
для забезпечення його молочними і м’ясними про�
дуктами, продукцією птахівництва й овочами60. Для
користувачів другого розподільника встановлюва�
лися норми постачання, співрозмірні з нормами ро�
бітників „особливого” списку.

У розподільнику №1 обслуговували членів ЦК і
ЦКК КП(б)У, наркомів та їхніх заступників, уповнова�
жених союзних наркоматів і їхніх заступників, членів
президії ВУЦВК, верхівку президії ВУСПС, „основ�
них керівних працівників ЦК, РНК, ЦКК і штабу УВО”,
тобто завідувачів відділами та їхніх заступників.
Другий розподільник обслуговував членів колегій

наркоматів, керівників союзних і республіканських
господарських об’єднань та їхніх заступників, за�
відувачів видавництвами і редакторів газет61.

Попри те, що заробітна плата номенклатурного
працівника до жовтня 1933 р. обмежувалась так
званим партмаксимумом, тобто офіційно не могла
перевищувати середню зарплату робітника, саме в
період голодомору вона неухильно зростала. Ще в
ІV кварталі 1932 р. посадові оклади обласної і ра�
йонної партійної верхівки (починаючи від інструкто�
ра райкому і закінчуючи секретарем обкому) скла�
дали від 225 до 280 крб.62 А вже весною 1933 р. ЦК
ВКП(б) приймає рішення про встановлення зарпла�
ти секретарям райкомів і головам райвиконкомів у
розмірі 300—340 крб на місяць, відповідно збільшу�
ються посадові оклади й обкомівським номенкла�
турникам63. У жовтні 1933 р. партмаксимум було
скасовано і постановою ЦВК і РНК СРСР були вста�
новлені тверді посадові оклади працівникам радян�
ських організацій. Відтепер голови та секретарі
ЦВК СРСР і союзних республік, голови РНК СРСР й
союзних республік та їхні заступники, голови крайо�
вих, обласних виконкомів і міськрад Москви, Ленін�
града, Харкова, наркоми СРСР й РСФРР та їхні за�
ступники, голови Верховного Суду СРСР, РСФРР,
крайових і обласних судів, прокурори СРСР, союз�
них республік, країв, областей, ректори Інститутів
червоної професури та деяких університетів отри�
мували платню у розмірі 500 крб на місяць64. Зокре�
ма, саме такий розмір свого окладу зазначив в „Ан�
кеті для старих більшовиків і ветеранів революції” у
грудні 1933 р. тодішній прокурор СРСР І. Акулов65.

У той час, як добробут номенклатури зростав,
середня зарплата робітника складала 125 крб, учи�
теля — 100—130, дипломованого лікаря — 150—
275 (середній і молодший медперсонал отримував
платню 40—50 крб на місяць), стипендія студента
технікуму — 15—20 крб „чистими”, а пенсія селяни�
на�інваліда — 20 крб на місяць66. Зауважимо, що
окрім високої зарплати номенклатура мала й низку
прихованих джерел доходів, наприклад, отримува�
ли „допомогу” з різних „таємних грошових фондів”,
які виникли у 20�ті рр., але поширення набули саме
в 30�ті. З таємних фондів оплачувалися харчування
відповідальних працівників у закритих їдальнях та
спецбуфетах, купівля квартир і книг, допомога на
лікування, путівки до лікувально�профілактичних
закладів, фінансувалося будівництво закритих бу�
динків відпочинку. В 1933 р. бюджет таємного гро�
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шового фонду для допомоги керівним працівникам
при Наркоматі постачання СРСР становив 600 тис.
крб на рік. З цієї суми виділялися дотації на харчу�
вання в їдальні у розмірі 80 крб щомісяця на одну
особу, на придбання книжкових абонементів —
50 крб на особу в квартал, на лікувальний фонд, що
становив 400 крб на особу на рік, а також 7 тис. крб
на місяць виділялося на утримання закритих бу�
фетів67.

Починаючи від осені 1932 р., номенклатурними
пільгами офіційно користувалася й районна верхів�
ка, яка досі перебувала на так званому „централізо�
ваному постачанні”. 1 листопада 1932 р. політбюро
ЦК КП(б)У прийняв постанову „Про покращення ма�
теріально�побутових умов керівних районних пра�
цівників”, згідно з якою до „закритих розподільників
обласних центрів” було прикріплено для постачання
промтоварами групу керівних районних робітників у
складі секретарів райкомів, голів райвиконкомів,
профрад, районних контрольних комісій та членів
їхніх сімей. В цілому на „спеціальне централізоване
постачання” було зараховано ще 23900 осіб —
10400 відповідальних працівників і 13500 членів їх�
ніх сімей. Постанова також передбачала підвищен�
ня зарплати, покращення житлових умов та орга�
нізацію в кожному районі невеликих підсобних гос�
подарств для потреб місцевої верхівки68.

На ще одне джерело самопостачання місцевого
керівництва в період голодомору перетворилася
система торгсину — спеціальна контора для торгівлі
з іноземцями в СРСР, що мала розгалужену мережу
магазинів закритого типу, в яких торгували антиква�
ріатом, килимами, хутром, продовольчими та де�
фіцитними товарами, була створена влітку 1930 р.
при Наркоматі зовнішньої торгівлі СРСР і мала кра�
йові, республіканські та обласні контори. З тим, щоб
викачати з голодуючого населення золото та кош�
товності, партійне керівництво віддало розпоряд�
ження про відкриття крамниць торгсину не лише в
містах, райцентрах, а й у великих селах. Восени
1932 р., коли Москва поставила завдання значно
збільшити торгову мережу торгсину, політбюро ЦК
КП(б)У, реагуючи на вказівку, затверджує 10 грудня
1932 р. постанову „Про роботу торгсину”. Свідчен�
ням того, настільки велика ставка робилася на торг�
син, є пункти постанови, згідно з якими керівні пра�
цівники і спеціалісти її контор забезпечувались на
рівні відповідальних працівників „центральних і об�
ласних організацій”, а керуючих обласними конто�
рами та їхніх заступників було введено до номенкла�
тури ЦК. До списків обкомівської номенклатури вво�
дили директорів великих універмагів і баз69.

В голодні роки, коли населення обмінювало в
магазинах торгсину коштовності на продукти харчу�
вання, номенклатура, користуючись своїм панівним
становищем у суспільстві, перетворила їх на свою
вотчину: вартість товарів і продуктів вони оплачува�
ли не інвалютою чи коштовними металами, а радян�
ськими грішми. Нерідко зловживання своїм службо�
вим становищем з боку представників влади пере�
ходило всілякі межі. Так, восени 1933 р. за мовчаз�
ної згоди високих посадовців Чернігівської області
завідувач розподільником для відповідальних пра�
цівників і завмаг торгсину продали за золото та
інвалюту 3688 кг борошна і за виручені від цієї обо�
рудки кошти „закупили у магазині торгсину ковер�
котові відрізи (для костюмів) та інші товари і забез�
печили ними відповідальних працівників”70.

Не гребувала номенклатура й різноманітними
„транспортними”привілеями.Окрімслужбовихавто�
мобілів з персональними водіями, що сприймалися
вже як звичний владний атрибут, особливою по�
пулярністю в середовищі вищої еліти в 30�ті рр.
користувалися особисті салон�вагони для подоро�
жей залізницею. Виготовлялися вони за індивідуаль�
ним замовленням функціонера коштом відомства,
яке він очолював. Виготовлення такого салон�вагону
обходилося державній казні, як мінімум, в 300—
400 тис. крб. Незважаючи на те, що в 1932 р. права на
салон�вагони мали секретарі і члени політбюро ЦК
ВКП(б), голови ЦВК СРСР, РНК СРСР і РСФРР, ОДПУ
СРСР, наркоми СРСР та командувачі військових
округів, салонами продовжували користуватися без
дозволу уряду республіканські, крайові та обласні
керівники. Згідно з офіційними даними, в 1933 р.,
тобто в розпал масового голоду, „службові вагони
ЦК” щомісяця „споживали”: 200 кг вершкового мас�
ла, 250 кг швейцарського сиру, 500 кг ковбаси, 500 кг
дичини, 550 кг різного м’яса, 300 кг риби, 350 кг риб�
них консервів, 100 кг оселедців, 100 кг кетової ікри,
300 кг цукру, 160 кг шоколаду і цукерок, 100 ящиків
фруктів та 60 тис. штук експортних цигарок71.

Подібні подорожі партійно�державна верхівка
досить часто здійснювала у період своїх відпусток,
тривалість яких становила від 1,5 до 2�х місяців.
У цей же період уся вища республіканська та облас�
на номенклатура також мала можливість користува�
тися державними дачами, які знаходились у віданні
ЦЛК. Так, одеське обласне керівництво — секретар
обкому, голова облвиконкому і голова обласної
контрольної комісії ще 1932 р. як постійне місце
проживання використовували державні дачі на те�
риторії парку “Міразлі”, на якій містився й номен�
клатурний санаторій ім. Чубаря72.

ÍÀÖ²ÎÍÀËÜÍÀ ÆÅÐÒÂ ÃÎËÎÄÎÌÎÐÓ Â ÓÊÐÀ¯Í²

56

К
И

ЇВ

67 Осокина Е. Вказ. праця. — С. 129.
68 ЦДАГО України. — Ф. 1. — Оп. 6. — Спр. 237. — Арк. 155—157.
69 Там само. — Спр. 238. — Арк. 153—154.
70 Там само. — Спр. 286. — Арк. 87.
71 Осокина Е. Вказ. праця. — С. 131.
72 ЦДАГО України. — Ф. 1. — Оп. 20. — Спр. 6232. — Арк. 17.



Користувалася номенклатура й закритим ме�
дичним обслуговуванням, яке було не тільки без�
коштовним, а й якісним. Направлення до санаторіїв
видавали за символічну плату. Незважаючи на
серйозну валютну проблему в 30�ті роки, яка виник�
ла внаслідок світової економічної кризи, досить по�
ширеною була практика лікування номенклатур�
ників та членів їхніх родин за кордоном. Українські
вищі посадовці мали можливість відпочивати і ліку�
ватися на таких всесвітньо відомих курортах, як Віші
(Франція), Карлсбад (Чехословаччина) і Мерано
(Італія), а для того, щоб отримати консультацію кра�
щих європейських медичних „світил”, їздили до
Берліна та Відня. Дозвіл на цей привілей, як водило�
ся, надавався ЦК ВКП(б). Тільки в голодних 1932—
1933 рр. на лікуванні та відпочинку за кордоном по�
бували члени й кандидати у члени політбюро: В. За�
тонський, Г. Петровський і О. Сербиченко — в Бер�
ліні, М. Скрипник — у французькому містечку Віші73.
ЦЛК видала своїм пацієнтам тільки у вигляді ма�
теріальної допомоги понад 160 тис. крб у 1933 р.
і понад 50 тис. крб за перше півріччя 1934 р.74 Особ�
ливо партноменклатура опікувалась станом здо�
ров’я заслужених ветеранів партії. Лікування за кор�
доном одного „старого” більшовика у 1934 р. кош�
тувало державі 600 крб золотом і 75 доларів США75.

ЦЛК, що функціонувала при наркоматі охорони
здоров’я УСРР, в 1932 р. обслуговувала 567 відпо�
відальних працівників, що мешкали в Харкові і 1042
членів їхніх сімей, а станом на 25 грудня 1933 р. вже
відповідно 1637 і 2929 осіб76. Всього ж в ту добу в
підвідомчих ЦЛК санаторіях і пансіонатах оздоров�
лювалося близько 15 тис. дорослих і 2 тис. дітей77.
До 1933 р. українська номенклатура відпочивала та
лікувалася в санаторіях Хараксу (Крим), Одеси та
Кисловодська, де налічувалося 5925 ліжко�місць
(собівартість одного в 1932 р. становила 348 крб, в
1933 р. — 401 крб)78. Для прикладу, ліжко�місце в
кисловодському санаторії „Параді�Семашко” кош�
тувало 360 крб.79 У 1932—1935 рр. ЦЛК вела і будів�
ництво нових санаторіїв для української номенкла�
тури в Гаграх, Кисловодську, Сочі та Криму, будин�

ків�дач у Помірках та Одесі, будинку відпочинку в
Нальчику. Прикметно, що на це будівництво, яке
особливо інтенсивно велось у 1932—1933 рр., тоб�
то в розпал голоду, коштів вистачало.

Попри фінансову скруту, Москва, яка вперто
відмовляє в допомозі українському селянству, в лю�
тому 1933 р. дає згоду урядові УСРР на затверджен�
ня бюджету ЦЛК на 1933 р. у сумі 11190 тис. крб, що
на 5165 тис. перевищувало бюджет 1932 р.80 Понад
його третину — 4180 тис. крб — ЦЛК планувала ви�
тратити на добудову санаторіїв для української но�
менклатури в Гаграх, Кисловодську й Криму, будин�
ку відпочинку в Одесі, поліклініки у Харкові. Кошти
на потреби ЦЛК, згідно з постановою РНК УСРР від
22 лютого 1933 р., мали переказати українські нар�
комати фінансів, юстиції, здоров’я, праці, союзний
наркомат важкої промисловості, які фінансувалися
за рахунок державного бюджету, Цекомбанк та низ�
ка промислових підприємств республіки81. Тоді ж,
коли затверджувався бюджет ЦЛК, наркомат пост�
ачання СРСР у березні 1933 р. знімає з централізо�
ваного постачання усі п’ять будинків відпочинку, що
були у розпорядженні українських освітян і перево�
дить їх на місцеве постачання за жалюгідними нор�
мами споживання: 100 г хліба на день, 400 г олії та
1 кг цукру на місяць82.

Таким чином, у той час, коли український народ,
як етноантропологічна цілісність, став у 30�ті рр.
ХХ ст. об’єктом найбільшого в новітній світовій історії
геноциду, компартійно�державна верхівка оброста�
ла новими пільгами та привілеями. Очікувати іншого
від номенклатури УСРР не доводилось, позаяк пере�
важна більшість тодішніх керівників, у тому числі ви�
щого ешелону, мала низький освітній, культурний та
кваліфікаційнийрівны.Усівони,як правило,булирев�
ними виконавцями партійних директив і зовсім не за�
мислювалися над наслідками своїх „діянь”. Не дивно,
що у 1937—1938 рр. більшість з них були репресовані
Сталіним як „вороги народу”, і, як не парадоксально,
це визначення є точним, бо їхні дії в 1932—1933 рр.
інакшекваліфікуватинеможливо,вонийсправдібули
ворогами свого народу.

М.С. Дорошко
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Частина 6. ТОРГСИНИ КИЄВА: ХЛІБ ЗА ЗОЛОТО

Дослівно термін „торгсин” означав — торгівля з
іноземцями (рос. „с иностранцами”), представляю�
чи спочатку звичайну контору Мосторгу, яка прода�
вала антикваріат іноземцям, а також обслуговувала
матросів у портах. Її діяльність розпочалась у червні
1930 р., поступово розвиваючи організаційну мере�
жу та функції. 4 січня 1931 р. торгсин набув всесо�
юзного статусу, дозволивши громадянам СРСР ку�
пувати товари в магазинах в обмін на золоті монети
царського карбування. Наприкінці 1931 р. двері
торгсинівських магазинів широко відчинили для ра�
дянських громадян, але купувати товари можна бу�
ло за так зване побутове золото — весільні обручки,
сережки, обрядові хрестики, різні прикраси тощо.
Ідея такого лихварського обміну золота на хліб та
промтовари належала директорові столичнго мос�
ковського універмагу №1 Є.В. Курлянду, котрий ще
у березні 1931 р. запропонував її Наркоматові зов�
нішньої торгівлі1. З листопада 1931 р. політбюро ЦК
ВКП(б) доручило Наркомзовнішторгу організувати
скупку побутового золота через магазини торгсину,
пропонуючи дефіцитні товари. Саме універмаг №1
м. Москви першим розпочав золотозаготівлі, доз�
віл якому дав голова правління Всесоюзного об’єд�
нання торгівлі з іноземцями „Торгсин” М. Шкляр.
10 грудня 1931 р. Раднарком СРСР доручив торгси�
ну здійснювати операції зі скупки коштовних ме�
талів — золота.

Створення системи торгсину не було випадко�
вим. Вона виникла в умовах гострого дефіциту про�
мислових товарів, тому що соціалістична легка та
харчосмакова промисловість, особливо після згор�
тання непу, відтак і її приватних форм, виявилася
неспроможною задовольнити споживчий попит
міського і — до певної міри — сільського населення.
Централізована система розподілу продовольчих

товарів, яка відбувалася за продкартками протягом
1929—1935 рр., штовхала „совграждан” до мага�
зинів торгсину. Хлібні картки почали діяти в Одесі,
Херсоні, Дніпропетровську, ніби південним регіо�
нам України бракувало власного хліба. Їх запрова�
дили і в Києві. Нормованому розподілові підлягали
найнеобхідніші продукти, а в роки голодомору на�
віть картопля видавалася за картками. Дефіцитним
перестало бути лише життя тих, хто вирощував
сільськогосподарську продукцію.

Першочерговому забезпеченню підлягали про�
мислові об’єкти, кваліфіковані робітники, техперсо�
нал, іноземні фахівці — професори, інженери, тех�
ніки, робітники. Нормоване забезпечення товарами
відбувалося за відповідними категоріями, зумовле�
ними пріоритетами соціалістичної індустріалізації та
реконструкції економічного життя суспільства. Київ
не мав вугільних шахт та металургійної промисло�
вості, тому не міг претендувати на першу категорію
матеріального постачання, а до другої та третьої —
цілком, населення яких підлягало забезпеченню
хлібом, крупами, цукром за картками2. Нормоване
продовольче постачання мали лише робітники, а не
члени їхніх родин. Комерційна торгівля функціонува�
ла, але „комерсантом” була держава, яка маніпулю�
вала цінами, спрямовувала товарні маси, стимулю�
валанимиоднучастинунаселення,аіншупозбавляла
елементарного харчування. Воєнно�комуністичний
принцип періоду громадянської війни продовжував
діяти, а влада перебувала в стані перманентної війни
з суспільством. За нормованими цінами можна було
придбати у 1932 р. кілограм житнього хліба за 10 коп,
за ненормованими 50 коп3, тобто у десятки разів де�
шевше від цін „чорного ринку”.

Співіснування різних форм продовольчого за�
безпечення означало неспроможність держави за�
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безпечити рівні умови для всіх. Цього не давали
можливість зробити форсовані темпи індустріаліза�
ції, диспропорції промислового розвитку, занепад
сільського господарства, яке переживало стадію
організаційної та соціально�економічної руйнації.
Дефіцит виявився своєрідним стимулом підвищен�
ня продуктивності праці: працюючи по�ударному,
робітник мав можливість отримати продуктову кар�
тку в закритому розподільнику. Саме тоді почав по�
бутувати термін „дістати”.

Робітники й службовці, які не потрапляли до ка�
тегорії нормованого забезпечення продуктами за
картками, а також так званий „декласований еле�
мент”, могли придбати дефіцитний хліб та крупи в
торгсині. Свідоме позбавлення населення про�
дуктів харчування формувало клієнтуру магазинів
комерційної торгівлі, які пропонували широкий
асортимент товарів, але в обмін на золото. 19 січня
1932 р. президія Київської міськради, заслухавши
телеграму Наркомпостачу, Вукопспілки та „Союз�
хліба” про зменшення норм споживання хліба, по�
становила знизити її на 100 грам — з 400 до
300 грам для службовців 2 і 3�го списків, а для
окремих категорій на 200 грам — з 600 до 400 грам,
крім студентів, яких „обрізали” лише на 100 грам4.
Зменшення норми забезпечення хлібом на
100 грам торкнулося також дітей, що дало „еко�
номію” по місту Києву — 29 т. Жорстке, а з мораль�
ної точки зору жорстоке, зменшення норм поста�
чання хлiбом по лінії споживчої кооперації, торкну�
лося 30% населення Києва та приміської смуги.
„Зняти з постачання хлібом, — наголошувалося в
постанові міськради, — родин робітників і служ�
бовців, що мешкають на селі і мають зв’язок з
сільським господарством, причому під сільським
господарством розуміти не лише засіви, а й город�
ництво, молочну худобу, додаткові заробітки то�
що”5. Відбулося позбавлення централізованого по�
стачання за картками третини населення, яке по�
тенційно ставало клієнтами комерційних і торгси�
нівських крамниць. Робітничим кооперативам було
категорично заборонено видавати „заборні книж�
ки” тим особам, що мали „зв’язок з селом”. Погра�
бовані хлібозаготівельними комiсіями села, тобто
селянські родини, втратили економічну базу для
допомоги їхнім дітям у містах, а останні — поділи�
тися з батьками продкартками. Вихід був запропо�
нований Мосторгом: маєш побутове золото та
діаманти — купуй хліб у торгсинах.

Нормуванням витрат хліба по Києву займалася
„хлібна група” відділу постачання на чолі з Рабінови�
чем, котрий мав центральну картотеку про наяв�
ність заборних книжок, тобто хлібних карток. Випіч�

ку хліба здійснював кооперативний хлібний трест,
на якого покладалося завдання: прибрати черги за
хлібом у крамницях. Пропонувалася доставка хліба
споживачам по квартирах, поширюючи її на 25%
мешканців міста, які належали до пріоритетних
соціальних груп6. Хлібні картки діяли лише на тери�
торії Києва, а виїзд за межі означав втрату її повно�
важень. 14 лютого 1932 р. міськрада констатувала
факт зменшення постачання хліба для киян на 150 т,
а для потреб громадського харчування на — 50 т,
тому просила Наркомпостач знайти резерви для
стабілізації ситуації і не „зрізати” норму хлібозабез�
печення7. Лікарні відчули зменшення норм харчу�
вання у січні 1932 р.: круп на 40%, молока на 90%, а
борошна та м’яса взагалі не видавали.

Боротьба з чергами, яку проводили спеціальні
бригади міського відділу постачання, виявилася бо�
ротьбою з так званими „мертвими душами”, тобто з
новими власниками хлібних карток. Їх позбавляли
карток та притягали до відповідальності8.

Селянам заборонили вивіз зерна до млинів для
помолу. 21 серпня 1932 р. міськрада дозволила сіль�
ськимрадамвидаватидозвіллишеколгоспникамдля
помолу 20 кг збіжжя жита та пшениці, а також „одно�
осібникам, які акуратно виконують свої зобов’язання
по хлібозаготівлях в розмірі не більше 16 кг харчових
культур пересічно на їдця на місяць”9. Якщо сім’я
мала5 душ, то вонамоглазмолотив млині 90 кг, отри�
мавши після вирахування мірчука значно менше,
відтак близько 3 кг на день, а на їдця 600 грам. Решту
хліба можна було купити в торгсині. Штучний дефіцит
хліба був соціально�психологічним тиском на влас�
ників побутового золота, підштовхував їх до прий�
мальних пунктів системи торгсину.

Всесоюзне об’єднання „Торгсин” мало філіали в
Одесі, Харкові, Києві, які спочатку діяли через
відповідний інститут уповноважених. На початку
січня 1932 р. магазини торгсину з’являлися в містах
УСРР, а після створення в лютому 1932 р. п’яти пер�
ших областей, виникли облконтори торгсину. 1 квіт�
ня 1932 р. Всеукраїнську контору торгсину, яка бу�
ла організаційним осередком московської контори,
реорганізували, а основними центрами стали обл�
контори, серед яких була Київська обласна та місь�
ка з мережею магазинів. 29 червня 1932 р. Україн�
ська економічна нарада видала постанову „Про ут�
ворення Всеукраїнської контори торгсину”, яка
діяла в системі уповноваженого Наркомзовніштор�
гу10. Восени 1932 р. в Україні було 50 магазинів
торгсину, які розташувались у 36 містах, а наступ�
ного 1933 р. їхня кількість істотно збільшилася. Так,
1 січня було 74, 1 липня — 249, 1 серпня — 256, а в
жовтні 1933 р. — 26311. Київська облконтора торгси�
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ну володіла 13 крамницями станом на 1 січня
1933 р., у липні 55, в серпні 5812. На території Києва,
крім магазинів, було 17 дрібних торгсинівських ла�
вок, а організаційна структура охоплювала всю об�
ласть: Білоцерківське відділення (Б.Церква, Ро�
китне, Фастів, Тараща, Сквира); Уманське відділен�
ня (Умань, Монастирище, Погребище, Тальне); Смi�
лянське (Сміла, Златопіль); Богуславське (Богу�
слав, Корсунь, Кагарлик); Черкаське (Черкаси, Зо�
лотоноша, Чигирин, Канів, Мошна, Переяслав); Жи�
томирське (Житомир, Радомишль, Володарськ),
Шполянське (Шпола, Звенигородка, Городище);
Новоград�Волинське (Н.�Волинськ); Коростенське
(Коростень, Малин, Овруч, Олевськ, Ємільчине);
Чорнобильське (Чорнобиль)13. Ця золота павутина
висмоктувала селянське побутове золото —
весільні каблучки, хрестики, сережки тощо. 1 черв�
ня 1933 р., тобто в апогей голодомору, Київська
облконтора мала 18 відділень, 54 магазини, з них у
Києві — 1814.

Кількість магазинів залежала від наявності віль�
них помешкань у центрі міста, від контингенту по�
купців та власників коштовного металу, від достат�
ньої кількості продовольчих та промислових то�
варів, кваліфікованих продавців. Протягом першої
половини 1933 р. в Києві було 15 торгових закладів
торгсину, з них 6 магазинів та 9 лавок, а по районах
області — 7 універмагів та 9 кіосків. Облконтора
торгсину мала один магазин на Хрещатику та 5 на
околиці міста. Приймальних пунктів побутового зо�
лота по Києву було 17, тому біля них постійно нако�
пичувалися черги — 150—200 осіб15. Уповноваже�
ний ЦК КП(б)У по перевірці роботи торгсину Київ�
ської області І.М. Красновський доповідав партій�
ному керівництву про те, що „завдяки обмеженій
площі пунктів 25—30% бажаючих здати валютні
цінності повертаються і залишаються на наступний
день”16. Магазин №1 на Хрещатику працював в одну
зміну з десятої ранку до сімнадцятої години дня, а
після 15.30 вхід до магазину припинявся, позаяк він
був „битком набитий людьми”. Для збільшення про�
пускної здатності „носіїв золота” облконтора від�
крила на Хрещатику 4 магазини, витративши на їх
ремонт 120 тис. крб, прагнучи китайського та фран�
цузького стилю17.

Працівниками торгсинівського прилавку були
різні люди, які, судячи з протоколів „чисток” кадро�

вого складу, не виявляли співчуття до голодних і
виснажених селян. За друге півріччя 1931 р. було
звільнено 41% продавців, касирів, бухгалтерів, що
працювали в торгсині. Принадою, яка стимулювала
працевлаштування в магазинах торгсину, був їхній
„продпайок”. Варто було обмежити його асорти�
мент та зміст протягом першої половини 1932 р., як
одразу магазини почали залишати касири, „товаро�
знавці”, продавці. 2 червня 1932 р. довелося повер�
нути продпайки для всіх працівників системи торг�
сину, а їх налічувалося тоді 1420 осіб, з них вищу
освіту мали 32, решта — середню та „низчу”18. До
продпайка належав такий перелік продуктів та то�
варів: масло вершкове — 1 кг, копчення — 1 кг, бо�
рошно пшеничне — 3 кг, макарони — 2 кг, рис —
1 кг, консерви рибні — 3 банки, оселедці — 1 кг, сир
голландський — 1 кг, чай — 100 г, цукор — 1 кг, мило
господарче — 1 кг, туалетне мило — 2 бруски19. Ки�
ївська Контрольна комісія РСІ вважала видачу пай�
ків співробітникам торгсину „розбазарюванням
фондів”, тому заборонила їх практикування. 4 люто�
го 1933 р. голова правління Всесоюзного об’єднан�
ня „Торгсин” М.І. Шкляр розпорядився видати
продпайок за січень, нехтуючи забороною КК РСІ
від 27 грудня 1932 р. Наповнення пайка було таким:
борошно — 2 кг, цукор — 2 кг, вермішель — 2 кг,
масло вершкове — 2 кг, олія — 1 л, копчення — 2 кг,
консерви — 2 банки, мило — 1 кг, а разом 21,4 торг�
синівського карбованця20. Для голодних селян по�
дібний набір продуктів міг лише снитися.

Переважна більшість торгсинівських працівни�
ків виявилася „соціально чужою”, тобто займалися
крадіжкою товарів, спекуляцією, „обважуванням”
клієнтів магазину, підробкою бухгалтерських книг
тощо. Продавцями магазину №1 на Хрещатику були
колишні власники торгових закладів, які протягом
20�х рр. не сплачували податки, а в роки голодомо�
ру „грубо відносилися до покупців”, мали „зв’язок із
спекулянтами”, „розбазарювали дефіцитні продук�
ти”. Так, з посади „інспектора по лому золота”
І.Я. Поліського було звільнено за те, що він „не за�
безпечив і нездатен забезпечити організацію пунк�
тів прийому валюти, коштовностей”21. Звільненню
підлягали продавці й касири магазину №1 Бузак,
Рузін, Шарфзон; завпромвідділом магазину №2
Шиндис, продавець магазину І. Рибак, помічник
бухгалтера Д. Шлєр, продавці Б. Бродська, Берди�

ÍÀÖ²ÎÍÀËÜÍÀ ÆÅÐÒÂ ÃÎËÎÄÎÌÎÐÓ Â ÓÊÐÀ¯Í²

60

К
И

ЇВ

11 ЦДАВО України. — Ф. 4051. — Оп. 1. — Спр. 168. — Арк. 56.
12 Там само.
13 Там само. — Спр. 23. — Арк. 7.
14 Там само. — Арк. 28.
15 Там само. — Спр. 171. — Арк. 43.
16 Там само. — Арк. 45.
17 Там само. — Арк. 46.
18 Там само. — Спр. 71. — Арк. 72.
19 Там само. — Спр. 3. — Арк. 16.
20 Там само. — Арк. 56—58.
21 Там само. — Арк. 52.



чевська; продавці магазину №3 М.І. Ошев, А.С. Хо�
менко, помічник бухгалтера М.Ф. Стельбаум,
швейцар Є.А. Погомарев; бухгалтера та продавці
магазину №5 В. Бацан, Сурганова, Р. Рапопорт.
Деяких звільняли за відсутність професіоналізму,
інших — за спекуляцію, за брутальне ставлення до
покупців, серед яких були не лише голодні селяни, а
також іноземці, хоча вони перестали відвідувати
торгсин, жахаючись черг.

Звільненню підлягали також прийомщики побу�
тового золота, які працювали в торгсині м.Києва. Се�
ред них опинилися Д. Столер, І. Ентіс, С. Лужан�
ський, Є. Епштейн, Т. Хмельовський, М. Лоліт, Р. За�
прудська, О. Волинська, С. Гергаль. Вони, за визна�
ченням комісій „чисток” кадрового складу, дозволя�
ли „грубе ставлення до здавальників коштовнос�
тей”22. За „зв’язок із спекулянтами” звільнили весь
штат магазину № 6 на Хрещатику, а загалом було
звільнено 305 осіб, що становило 19% працівників
системи торгсину23.

Всеукраїнська контора торгсину та її Київська
міська філія надавали послуги іноземним фахівцям та
громадянам УСРР, але основним завданням була
мобілізація валюти. „В період реконструкції нашого
народного господарства, — зазначалося в акті об�
стеження торгсину НК РСІ, — коли ми ще вимушені
будемо завозити з�за кордону різне обладнання,
мобілізація внутрі країни ефективної валюти відiграє
колосальну роль, одночасно з цим вилучення побуто�
вого золота, яке після революції втратило своє побу�
товезначенняіякпредметприкрас(каблучки,сереж�
ки, браслети, хрести і т.д.) в руках утримувачів — вони
не мають споживчої вартості, проте золото свою
цінність зберегло, тому його необхідно зібрати за до�
помогою системи „торгсину” і направити на службу
інтересам пролетарської держави”24. Мета і завдан�
ня торгсинівської системи цілком зрозумілі.

Реквізиціями церковного золота більшовики
займалися в роки революції та протягом 20�х рр.,
здираючи позолоту з церковних храмів, ікон та іко�
ностасів. Забрати побутове золото в населення
було набагато складніше, тому вирішили скориста�
тися дефіцитом, а для селян — штучним голодомо�
ром, позбавивши їх хліба та продуктів харчування.
Вони мали їх купувати лише в торгсинах за побутове
золото та монети царського карбування, золоті
злитки, ювелірні вироби, золото�пісок, самородки.
Їх приймали „золотих справ майстри”, які мали
досвід роботи в ювелірних салонах дореволюційної
та непівської доби. Якщо золоті предмети були оз�
доблені іншими матеріалами, то їх механічно вилу�
чали, а сережки, корпус годинника, хрестики, каб�
лучки, перстні — ставали золотобрухтом. Для киян і

селян, які здавали побутове золото, воно мало, крім
матеріальної, і духовну цінність — сімейну реліквію,
а для ювеліра приймального пункту торгсину —
лише сировину для виконання фінансового плано�
вого завдання.

Отриманий від голодних людей коштовний ма�
теріал піддавали механічному, а за необхідності —
лабораторному аналізові: робили надріз рашпе�
лем, кололи голкою, обробляли кислотою. Після та�
кої торгсинівської екзекуції встановлювалася про�
ба, хоча її визначали „на око”. В населення прийма�
ли за однією пробою, а здавали до Держбанку — за
іншою. Через деякі приймальні пункти щодня про�
ходило 400—500 осіб, тому на різниці проб колишні
ювеліри „непівського ренесансу” мали вагомий
зиск. Джерелом наживи стала різниця між реально
прийнятим від населення золотом та зданим до
банку, тобто так званий „припек”. Затримка в реа�
лізації тривала декілька тижнів, тому „припек” за
січень—лютий 1932 р. коливався від 23 до 374 кг по
магазинах торгсину в УСРР25. Фальшування бухгал�
терських документів було тоді поширеним явищем.
Приймали коштовну річ, яка реально важила біль�
ше, а ставили іншу вагу чи пробу. Підробка відбува�
лася на стадії здавання до банку. Наприклад, за�
гальна вага лотка, у якому було золото, становила
23 кг, а в документі було зафіксовано 2,3 кг. Одна
кома, яку заздалегідь було передбачено між циф�
рами, давала „припек” 20 кг чистого золота.

Відверте пограбування селян відбувалося на пе�
риферії, де контроль був послаблений. За деякими
підрахунками дослідників, „припек” у 1933 р. досяг
7 т чистого золота26. Неймовірна цифра обкрадан�
ня голодних людей, над якими двічі познущалися:
спочатку позбавили хліба та харчів, а тоді змусили
купувати їх за побутове золото. Агенти торгсину
приймали його по селах та дрібних містечках, у яких
не було приймальних пунктів. Зарплата прийом�
щиків залежала від кількості „обслужених” за місяць
осіб, а норма сягала 4200 здавальників, тобто
близько 160 на день27.

Золото від населення приймали за ціною 1 крб
29 коп за грам, а срібло — 1 крб 04 коп за грам. Про�
тягом 1931 р. система торгсину мала 6 млн крб, але
за рахунок активної валюти, тобто від іноземних ту�
ристів, матросів, переказів. Побутове золото поча�
ли приймати з січня 1932 р., а валютний план стано�
вив 49,2 млн крб. За три квартали 1932 р. Київська
контора здобула ефективної валюти на суму
547 тис. крб, скупка монет дала 233 тис. крб, обря�
дове золото — 376 тис. крб, а від здійснення зовніш�
ніх економічних операцій — 418 тис. крб, тобто ра�
зом 1,5 млн крб.28 Отже, якщо взяти за основу
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вартість одного грама золота та поділити на неї
суму загальної виручки, то матимемо вагу монет —
181 кг, а так званого золотобрухту 292 кг. Це лише
за січень—вересень 1932 р.

В архівному фонді „Торгсину” УСРР зберігся
річний звіт за 1932 р., матеріали якого дають змогу
показати рух золотозаготівель, тобто скупку побу�
тових золотих речей та монет. За перший квартал
1932 р. приймальні пункти заготовили 78,1 кг золо�
тих монет, за другий квартал — 103,5 кг, протягом
третього — 60,4 кг, а за четвертий, крім грудня
місяця, — 74,3 кг, тобто разом 316,3 кг29. Помісячно
золота лихоманка відбувалася таким чином: за
січень „заготовили” 20 кг, за лютий — 21,6 кг, за бе�
резень — 36,5 кг, за квітень — 44,3 кг, за травень —
40 кг, за червень — 19,2 кг, за липень — 10,4 кг, за
серпень — 9,4 кг, за вересень — 40 кг, за жовтень —
56,4 кг, за листопад — 17,9 кг. Спад заготівель зо�
лотих монет приймальними пунктами протягом літа
зумовлений появою хліба, тому селяни, а вони мали
переважно монети старого карбування, перестали
їх активно здавати до торгсину. Вони живилися „да�
рами природи”, які не рятували від голодної смерті,
а лише пришвидшували її. Динаміка надходження
побутового золота віддзеркалює певні стадії роз�
витку голодомору, його трагічні й руйнівні наслідки.
Зимово�весінній період 1932 р., упродовж якого го�
лодувало понад 8 млн осіб, вирізнявся зростанням
скупки золотомонет в приймальних пунктах, а літній
період дав зменшення, осінній період мав тенден�
цію до збільшення. Наприкінці 1932 р. почали масо�
во приймати срібло.

Золотобрухт почав з’являтися на прилавках
приймальних пунктів торгсину Києва з лютого
1932 р. До них протягом лютого принесли 10,8 кг,
березня — 38,3 кг, квітня — 65 кг, травня — 64,5 кг,
червня — 44,6 кг, липня — 29,3 кг, серпня — 18,7 кг,
вересня — 63,3 кг, жовтня — 61,6 кг, листопада —
10,7 кг золота30. Весною 1932 р. голод охопив 13 ра�
йонів Київщини, які були віднесені до категорії „важ�
ких”, тому золота крива заготівель стрибнула вгору,
а влітку — сповзла вниз; восени, коли хліб вилучили,
побутове золото почали виносити з домівок до ра�
йонних приймальних пунктів.

Основним постачальником побутового золота
було населення Києва та приміської смуги. Торгси�
ни Києва почали першими приймати золото, а насе�
лення більше довіряло владному і великому адмін�
центрові, хоча зручніше було здати за місцем про�
живання — до одного із відділень. За перший квар�
тал було куплено 78,5 кг монет та 85,3 кг побутового
золота, з них Київ прийняв 78,2 кг монет та 59,7 кг
побутових золотих речей31. Периферія здала 0,3 кг

монет та 25,6 кг побутового золота. Перший квар�
тал був початковим періодом скупки золота. За
квітень—червень 1932 р. скупили в Києві та області
125,1 кг монет і 221 кг золота, з них відділення дали
21,7 кг монет та 23,2 кг коштовного металу. Прий�
мальні пункти Києва скупили 103,5 кг монет старого
карбування та 198,4 кг сережок, нагрудних хрестів,
каблучок. Літній період позначився спадом заку�
півель побутового золота: населення принесло до
приймальних пунктів 78,2 кг монет (по Києву 60,4 кг,
периферії — 17,8 кг), а обрядового золота — 120 кг,
з них 93 кг — Київська контора, 28,6 кг — відділення.
Четвертий квартал видався для торгсину Київської
області найпродуктивнішим: було скуплено 156 кг
золотих монет та 142 кг побутового золота, а пери�
ферія дала 16,3 кг монет та 62 кг золотобрухту, ра�
зом — 172,3 кг монет та 204 кг обрядового золота.

За 1932 р. міська та обласна контори Київщини
зібрали „вагомий врожай” золота: 455 кг монет ста�
рого карбування та 633,6 кг обрядового золота —
сережок, весільних обручок, хрестів тощо. Вони на�
завжди втратили свою духовну цінність, перетво�
рившись на брухт.

Виконання валютного плану було для приймаль�
них пунктів торгсину понад усе, тому ніхто не думав
про духовне, про святе, дбаючи винятково про збіль�
шення валютних карбованців. Вони реалізовувалися
через систему торгсину. За 1932 р. було придбано по�
над 1 млн крб „ефективної валюти”, з них Київ дав
903 тис. крб32, але ця сума становила половину пла�
нового завдання. Валютні перекази сягнули 1,8 млн крб,
з них Київ реалізував 1,5 млн крб.

Мобілізаційні функції торгсину, незважаючи на
відносне недовиконання захмарних фінпланів, вия�
вилися дуже продуктивними. Система, яка спирала�
ся на штучний дефіцит товарів, діяла, але ціною на�
силля над сумлінням народу. Голод змушував його
віддавати коштовності, які зберігали на „чорний
день”. Він настав — жахливий голодомор в україн�
ських селах. Селянипринеслидо торгсинумонет ста�
рого карбування на суму 585 тис. крб, побутового зо�
лота на 815 тис. крб, а разом 1,9 млн крб, з них
Київська мережа торгсину дала 1,1 млн крб. Від неї
вимагали виконання валютного плану — 4,4 млн крб,
враховуючи різні джерела надходження, але вдалося
досягти лише 3,5 млн крб.33 Обласна контора торгси�
ну запланувала дати 6,6 млн крб. Апетит на дармову
валюту зростав, а по селах масово гинули селяни, не
маючихарчів,продавшикоштовності,якщомали,але
не завжди отримували за них належний товар.

Грошові перекази, які надходили до Києва від
родичів та знайомих, номінально були мізерними, а
сумарно доповнювали валютні резерви держави. За
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січень 1932 р. кияни одержали грошових валютних
переказів на суму 39984 крб, за лютий 39972, за бе�
резень 64739, за квітень 87051, за травень 46953, за
червень 76417, за липень 77595, за серпень 70620,
за вересень 150859, за жовтень 86035, за листопад
8490 , а разом — 748755 крб.34 Судячи з річного звіту
торгсину за 1932 р., кияни одержали 1,5 млн крб ва�
лютних переказів. Валюта потрапляла спочатку до
Держбанку, а до адресата доходила через декілька
тижнів, а бувало „губилася”. За валюту можна було
безпосередньо купувати промислові та продовольчі
товари в магазині торгсину, але за власниками
уважно спостерігали співробітники ОГПУ, намагаю�
чись виловити шпигунів та диверсантів. „7 серпня
1932 р. — інформував голова торгсину Сташев�
ський, — до нашого магазину № 3 в Києві прийшов
працівник Київської обласної міліції т. Бейгул Семен
Григорович, і там в конторі піддав персональному
обшукові затриманих ним наших покупців, припи�
нивши обшук лише після наполегливих вимог
зав.магазином”35. Покупців арештовували за те, що
вони отримували грошові перекази із�за кордону,
вимагали від них зізнання, позбавляли вже куплених
продуктів. 13 грудня 1932 р. директор магазину № 6
Поліновський повідомляв Київську контору торгси�
ну про таке: „До магазину підійшли троє невідомих
громадян, зупинили покупця, який виходив тоді із
магазину, і наказали йому йти за ними. Покупець пе�
редав борошно своїй дружині і пішов за ними. На цю
мить на вулиці вилаштувалася велика черга, і я поба�
чив, що серед натовпу стався переполох і в магазині
не стало жодного покупця. Я вибіг на вулицю, підбіг
до них і на моє питання, куди і навіщо вони ведуть по�
купця, вони відповіли, що вони відповідають за свої
дії. На мою вимогу показати документи вони від�
повіли, що вони агенти ГПУ і відмовилися показува�
ти документи. Я запросив їх для з’ясування особис�
тості в магазин, викликав ГПУ. Після цього пом. нач.
міліції т. Крайзерт склав протокол і викликав мене і
т. Тверського і продавця Гуревича”36. Справді, член
КП(б)У Поліновський був директором магазину №6
в м.Києві, а його співробітниками були швейцар
Тверськой, продавці Гуревич та ін., яких у 1933 р.
звільнили з роботи „за зв’язок із спекулянтами”. Ва�
люта та товарні ордери, які мали кияни та селяни, не
давали гарантії на купівлю хліба чи борошна, тому
що треба було вистояти чергу, оминути агентів ГПУ,
приїхати до хати.

Золота лихоманка 1932 р., враховуючи мережу
торгсину в СРСР, дала 21 т чистого золота на суму

26,8 млн крб. Срібла придбали 18,5 т на суму
300 тис. крб.37

Золотим та діамантовим дощем для системи
торгсину виявився 1933 р. Масова смертність селян,
епідемія тифу, голод серед частини міського насе�
лення, активізували захисні функції людини, яка шу�
кала порятунку, намагалася вижити, тому золото
втратило цінність, позаяк на кону стояло її життя або
смерть. Торгсинівські чиновники скористалися тра�
гедією селян, збільшивши обсяги золотозаготівель.
Валютний план торгсину 122 млн крб розверстали
між конторами. Всеукраїнська контора одержала
план 28 млн крб, а Московська — 29 млн крб, хоча
мала значно більші „поклади” побутового золота38.
За джерелами надходження коштів його розподілили
таким чином: від реалізації побутового золота плану�
вали одержати 26 млн, від скупки монет — 22 млн,
скупки срібла — 40 млн, від грошових переказів —
14 млн крб. Київська облконтора мала планове зав�
дання першого кварталу 2,5 млн крб.39 Москва, яка
володіла могутнім соціально�економічним потенціа�
лом для скупки золота, виконувала майже однакове
завдання, а Ленінградська — в 2 рази менше від Ук�
раїни. Ця обставина, на переконання російської до�
слідниці О. Осокіної, доводить той факт, що керів�
ництво СРСР знало, які „регіони будуть голодува�
ти”40. Політична номенклатура була переконана: го�
лодний селянин принесе золото до торгсину.

За дев’ять місяців 1933 р. Всеукраїнська конто�
ра торгсину дала 20,8 млн валютних карбованців, а
за четвертий квартал „заготовила” 4,3 млн, тобто
разом понад 25 млн крб.41 Київська облконтора, а її
основну базу становила Київська міська контора
торгсину, хоч і не виконала завдання першого квар�
талу, але за 9 місяців „викачала” з населення кош�
товностей та валюти на суму понад 5 млн крб, що на
800 тис. крб більше від столичного тоді Харкова42.
Загальна сума валютних коштів, заготовлена торг�
сином, не розкриває грандіозної афери, до якої
вдалася радянська держава. Питома вага золота
серед валютних надходжень становила в УСРР
43,5%, тобто 10,7 млн крб, срібла 17,9% або
4,4 млн крб, інвалюта 10% — 2,5 млн крб, грошові
перекази 26% — 6,6 млн крб, а обслуговування іно�
земців у портах 753 тис. крб, що не перевищувало
3%43. Якщо взяти вартість купленого золота та мо�
нет, яка сягала в Україні близько 11 млн крб, то,
враховуючи ціну одного грама, матимемо 8,5 т чис�
того золота. Протягом 1933 р. Київська облконтора
скупила коштовностей на 5 млн крб, серед яких зо�
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лото посідало 4 млн крб, отже, у ваговому еквіва�
ленті було заготовлено 3,1 т. Побутового золота бу�
ло більше від монет царського карбування в прий�
мальних пунктах торгсину: першого було скуплено
на 5,9 млн крб, другого — на 4,7 млн крб.44 За
1933 р. приймальними пунктами системи торгсину
в СРСР було заготовлено 44,9 т золота на суму
58 млн крб45, з них Всеукраїнська контора дала
8,5 т золота, тобто п’яту частину всесоюзного обся�
гу, але в УСРР тоді було лише 7 областей.

Скупка діамантів дозволялася в Москві, Харкові
та Ленінграді. Їхня вартість була дуже високою,
якщо порівнювати із скупкою золота в торгсинах.
Чим важчий діамант, тим вищою була ціна за нього.
Чисті діаманти коштували від 130 до 260 крб за ка�
рат. Їх відвозили до Держбанку під охороною міліції.
За чотири місяці „діамантових операцій” 1933 р.
було куплено коштовних камінців на 600 тис. крб, з
них 243 тис. реалізовано за кордоном46, де також
діяла мережа торгсину.

Здавши до приймального пункту золоту сережку
чи монети, їхній власних одержував номерну кви�
танцію, з якою звертався до каси за торгсинівськими
грішми: бонами, товарними ордерами. У 1933 р.
впровадили іменні забірні книжки, тобто за принци�
пом хлібних карток, які мали відривні талони. Копійки
або карбованці, які значились на торгсинівських то�
варних ордерах, мали міцний обмінний курс. Він ко�
ливався в Україні від 45 до 55 крб „совзнаками” за
один торгсинівський карбованець47.

Наявність довгих черг біля магазинів торгсину
свідчила про „отоварення” бонів, ордерів, забірних
книжок. Селяни купували переважно хліб, борошно,
крупу. Борошно видавали тарою — 1 пуд 20 фунтів.
Наркомат РСІ УСРР, обстеживши роботу деяких ма�
газинів торгсину, констатував: „Коли немає борош�
на та круп, — немає черг”. Існувала також таємна
інструкція: „Не давати обіцянок покупцям на швидке
одержання цих продуктів”48. Дефіцит продовольчих
товарів породжував спекуляцію, заборгованість
торгсину перед покупцями, які здали для отоварен�
ня забірні книжки. В магазинах торгсину борошно
коштувало 25 коп за кілограм, пшоно — 12 коп, а на
„чорному ринку” в сотні раз дорожче. На початку
січня 1933 р. всесоюзне об’єднання „Союзмука” за�
везло для торгсину Києва 1040 т борошна, але його
виявилося мало. За січень 1933 р. було продано то�
варів на суму 157 тис. крб, з них хліба на 125 тис. крб,
за лютий — 188 тис. крб, а хліба — 145 тис., за бере�

зень 280 тис., з них хліба — 205 тис. крб.49 Селянин
не купував кетову ікру, яка коштувала 1 крб 70 коп,
тобто більше одного грама золота, а борошно, бо за
таку суму міг придбати 8,5 кг борошна. Пляшка
горілки коштувала в торгсині 60 коп, тобто 3 кг бо�
рошна. Ті, хто не мав ні золота, ні срібла, ні діамантів,
знімали золоті коронки із власних зубів, щоб
обміняти на хліб. „5 червня цього року, — писав у
1933 р. М.Б. Коен, котрий проживає по вул. П’ятако�
ва, 24, в листі до Київської контори торгсину, — лікар
вирвав мені зуба і я приніс в магазин, там, де прий�
мають брухт. Я взяв книжку і одержав 140 кг борошна
житнього в магазині № 2 і в магазині №3 купив 70 кг
борошна. Видали мені довідку на право перевезен�
ня до Проскурова та Умані. Забрали борошно і до�
відку, а тому прошу директора дати розпорядження
видати мені 3 мішки борошна — 210 кг”50. Таких ви�
падків зухвалогопозбавленняхлібата борошна, куп�
леного в торгсинах, було безліч в Україні.

Продовольча група товарів, куплених населен�
нямв магазинах, становила85,2%торгового обороту
торгсину в 1932 р., а в 1933 р. — 92%. Голод визначав
асортимент товарів. Він штовхав селян до районних
центрів, до великих міст, де були торгсини, щоб про�
дати, здати чи віддати декілька монет в обмін на пуд
борошна, якого позбавили хлібозаготівельні комісії
Молотова. Система „Торгсину” діяла до 1936 р., але
після голодомору, починаючи від другої половини
1934 р., її золотозаготівельні операції мали кризу, а
після скасування карткової системи — різко впали.
Голодні 1932—1933 рр. були зірковим періодом роз�
витку торгсину.

Іноземні фахівці, які працювали в науково�до�
слідних установах Києва та на заводах і фабриках,
допомогаючи більшовикам будувати соціалізм, ко�
ристувалися послугами торгсину та „Інпостачу” —
Всесоюзної контори для постачання іноземців.
Вона виникла 7 грудня 1931 р. при Наркомпостач
СРСР з метою впровадження єдиних норм забезпе�
чення „спеців”, а також упорядкування звітності та
витрат. Їй було надано право створювати відділення
в союних республіках. Всеукраїнська контора „Ін�
постачу” виникла 25 грудня 1931 р.51 У Києві діяла
агенція „Інпостачу”, послугами якої користувалися
іноземці, які прибували в СРСР на запрошення уря�
ду та працювали за угодою, а для тих, хто приїжджав
за власним бажанням, дозволялося купувати това�
ри в магазинах „Інпостачу” лише протягом 6 міся�
ців52. Для Київської агенції „Інпостачу” було відправ�
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лено цигарки, сигари, тютюн, овочеві консерви,
сардини, горіхи, какао, кондвироби, які купували
іноземці за валюту або карбованці. Магазини мали
дефіцит таких товарів: шпроти, скумбрія, бички, ба�
лики, ікра, сир швейцарський, риба копчена, ци�
гарки. М’ясо завозили з „Інтуриста”, манну крупу —
із тресту „Союзкрупа”, а свіжі молоко, сметану,
сир — із спецрадгоспів приміської смуги. Необхід�
но було створити позитивний імідж для соціалістич�
ної країни, хоча іноземні фахівці бачили на вулицях
Києва голодних і безпритульних дітей, трупи помер�
лих селян. На них звертали увагу німецькі диплома�
ти, які перебували в Києві. 15 липня 1932 р. київська
агенція „Інпостачу” була реорганізована, а нато�
мість залишено мережу магазинів для іноземних
спеців, які зводили „велетні першої п’ятирічки”, по�
заяк власних інженерів та техніків тоді бракувало, бо
їх значна частина перебувала вже на Соловках.

Норми місячного забезпечення іноземних спе�
ців та членів їхніх родин, встановлені Наркомпостач
СРСР, свідчили про поділ людей на два сорти: білих,
тобто західних інженерів, які мали гідне матеріальне
забезпечення, та „червоних” — радянських грома�
дян, приречених на зубожіння й голодну смерть.
Меншовартність „совграждан”, яка була започатко�
вана в роки голодомору, переслідувала їх протягом
десятиліть. А для одного іноземного фахівця припа�
дало на місяць: 9 кг м’яса, 3 кг вершкового масла,
60 яєць, один літр молока (щодня), 6 кг свіжої риби,
цукру 4 кг, чаю 200 г, рису 2 кг, борошна 4 кг, олії 1 л,
сметани, творогу 1,5 кг, цигарок 50 шт. На кожного
члена його родини, яка була з ним в Україні, виділя�
лося 5 кг м’яса, 2 кг вершкового масла, 60 яєць, мо�
лока 1 л на день, риби свіжої 4 кг, цукру 4 кг, крупи
4 кг, рису 1 кг, борошна 2 кг, чаю 200 г, олії 1 л, сме�
тани, творогу 1,5 кг, цигарок 25 шт.53 Такої місячної
норми продуктового забезпечення не мали дитячі
установи Києва, а в карантинах та лікарнях масово
помирали безпритульні діти, з них значна частина
просто неба, тобто на вулицях міста. Їх позбавили
централізованого забезпечення хлібом та іншими
продуктами харчування в 1931 р., коли виникла кон�
тора „Інпостачу”. Ціною життя українських селян та

їхніх дітей годували чужинців, які зводили фабрики і
заводи, допомогали їх облаштуванню західним —
„капіталістичним” обладнанням, купленим на золоті
торгсинівські карбованці. Жахлива реальність, яка
засвідчує управлінську нікчемність тодішнього по�
літичного керівництва, демонструє його злочинне
ставлення до людей.

У торгсинах, вигаданих в Москві та поширених в
Україні, відбувався обмін побутового селянського
золота на вилучений у колгоспників та одно�
осібників хліб. За прилавками приймальних пунктів
торгсину торгували життям сотень тисяч укр�
аїнських селян. На терези клали не золото, а їхнє
життя: бути чи не бути живими. Траплялося, що куп�
лений за хрестик чи весільну обручку хліб не по�
трапляв до селянської домівки, бо його забирали
органи ДПУ та міліції. Заводи й фабрики, збудовані
ціною мільйонів селянських життів, вилученого
хліба, побутового золота, бо на торгсинівські ва�
лютні карбованці купувалося для них обладнання,
нагадували чорним димом про своєрідну радянську
систему концтаборів. Ізольовані від світу селяни,
яким заборонили пересуватися країною в пошуках
хліба, були в’язнями долі, приреченими на голодну
смерть. Хлібозаготівельні кампанії та золотозаго�
тівлі через систему торгсину виявилися відвертим
пограбуванням народу задля реалізації ідеологічної
утопії — комуністичного ладу. Життя людини, хоч і
швидкоплинне, але с ´аме воно становить найбільшу
цінність, відтак нікому не дано права позбавляти
його, а тим паче — мільйонів людей.

Золота лихоманка, влаштована радянською
державою протягом 1932—1933 рр., чимось нага�
дувала фашистські екзекуції над мирним населен�
ням окупованих міст України, коли зондеркоманди
виколупували золоті коронки, відрізали пальці з
каблучками, поповнюючи „скарбницю” рейху.
Штучний дефіцит та масове позбавлення україн�
ських селян продовольства змушувало їх „доб�
ровільно” здавати побутове золото, звертатися до
лікарів за демонтажем золотих коронок, діставати з
потайників сімейні реліквії. Долями людськими пра�
вив цар Голодомор.

В.І. Марочко

ГОЛОДОМОР 1932—1933 рр. У КИЄВІ
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Частина 7. РОЗКРАДАННЯ ПРОДУКТІВ
ТА ПРОМТОВАРІВ ГОСПОРГАНАМИ

ТА СИСТЕМОЮ ТОРГСИНУ

Впродовж останніх п’яти років з проблеми голо�
домору в Україні видано низку фундаментальних
праць, які враховують нові історичні джерела — роз�
секречені документи радянських органів державної
безпеки. Водночас важливі аспекти соціально�по�
бутового повсякдення українських міст в роки голо�
домору, у тому числі Києва, загалом залишаються
поза увагою дослідників. Серед величезного маси�
ву опублікованих книг міське життя 1932—1933 рр.
висвітлене фрагментарно, глибинні пласти архівних
джерел розроблено не повністю.

Українська історіографія розробляє нові аспек�
ти з історії голодоморів в Україні. Завдяки цьому
розкрито, зокрема, діяльність Всесоюзної контори
по торгівлі з іноземцями — торгсину, яка діяла в Ук�
раїні і була пов’язана з Державним банком СРСР.
Торгсини стали осередками, через які викачува�
лись коштовності, валюта й національні святині з
України. Над цими розподільниками партійні й дер�
жавні чиновники за допомогою органів Об’єднаного
державного політичного управління — ОДПУ (в
Україні — ДПУ УСРР) тримали постійний контроль.
Однак зловживання, які чинилися радянською но�
менклатурою в містах у роки голодомору, в укра�
їнській і зарубіжній історіографії з причин об’єктив�
ного і суб’єктивного характеру майже не висвітлю�
вались. Приросту нових знань у цьому напрямі мож�
на очікувати від дослідників, які опрацьовують ар�
хіви м. Києва і Київської області, Галузевого дер�
жавного архіву СБ України, Галузевого державного
архіву МВС України, центральних державних архівів
України і Російської Федерації, хоча не всі з них
однаково доступні.

Пільги та привілеї радянської партійної й держав�
ної номенклатури, а також механізм партійно�чекіст�

ського контролю за номенклатурою українські істо�
рики висвітлювали, доводячи привілейоване поста�
чання продовольством радянських вождів різного
масштабу. На підставі ґрунтовного аналізу архівних
джерел показано, що в 20—30�ті роки ХХ ст. пар�
тійно�державна номенклатура УСРР стала об’єктом
подвійного контролю, який здійснювався офіційними
структурами і органами ВЧК—ГПУ— НКВД1. Зловжи�
вання посадовим становищем партійно�господар�
ських бонз у Києві, особливо в умовах вимирання так
званого „неорганізованого населення” та робітників
„2�ї групи” київських підприємств, досліджували
краєзнавці, доповнюючи документами з фондів Дер�
жавного архіву м. Києва2.

Труднощі з доступом до всіх документів, які ціка�
вили дослідників, не дали їм змоги всебічно розкри�
ти систему продовольчого, фінансового та мате�
ріального забезпечення партійних і державних
діячів, співробітників господарських органів протя�
гом 1930�х років. Такі документи, а особливо ті з
них, де йшлося про кричущі зловживання номенкла�
тури, мали гриф „Совершенно секретно”. Це вже
так звана „чорна зона”, зазирнути до якої в радян�
ську епоху могло дуже обмежене коло людей. З цих
причин дізнатись про ганебні факти з життя радян�
ських високопосадовців, а тим більше розповісти
про них, було практично неможливою, зазвичай —
карною справою. Після здобуття Україною незалеж�
ності теж знадобилось майже півтора десятка років,
щоб провести фронтальне обстеження фондів ра�
дянських спецслужб і виявлені документи про голо�
домор 1932—1933 рр. в Україні зробити доступни�
ми для дослідників, а частково й оприлюднити у
збірниках документів, в мережі Інтернет, на спе�
ціалізованих виставках.
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У своїй публікації ми опиратимемося на докумен�
ти з фондів ГДА СБ України, які містять чимало
таємниць з проблеми геноциду українського народу,
організованого комуністичним режимом. Серед них
важливим джерелом є документи особистого поход�
ження, насамперед щоденник київського партійного
функціонера Дмитра Дмитровича Заволоки, який на�
родився 1906 р. у м. Борисполі, до 1925 р. працював
наймитом у селі та кочегаром на різних підприєм�
ствах, тобто знав ціну і сільського, і міського шматка
хліба. Юнак активно студіював марксистсько�ленін�
ські праці, рішення партійних органів, був допитли�
вою і працьовитою людиною. До лав ВКП(б) прийшов
з комсомолу. Вже в лютому 1932 р. він обіймав від�
повідальну посаду в Київській обласній контрольній
комісії, згодом очолював відділ культури і пропаганди
Ленінського райкому партії. Його дружина Ольга
Петрівна завідувала сектором ЦК ЛКСМУ. Напере�
додні арешту в листопаді 1935 р. Д. Заволока прожи�
вав у м. Києві по вул. Пушкінській, 23.

Ситуація з продуктами в 1932—1933 рр. навіть у
містах, де концентрувались практично всі пред�
ставники вищої та середньої ланок радянської
політичної еліти, була складною. Навіть так званий
партійний максимум — порівняно висока заробітна
плата — не давав змогу чесній людині через дорого�
визну і обмеженість продуктів у відкритій торгівлі
легально підтримувати бодай середній рівень жит�
тя, найгострішою проблемою якого було харчуван�
ня. Ось як описував 19 березня 1932 р. Д.Заволока у
щоденнику свій побут та становище з продуктами у
торговельній мережі м. Києва.

„Вечером прийшов додому, немає ні куска
хліба, мати всі кусочки і сухарі забрала додому на
„гостинці”, а в крамниці хліба не хватило, а тому
прийшлось і мені повечеряти одною картоплею із
гнилою чи то тухлою тюлькою, що Уляна взяла в
крамниці Київторгу. Да, стан харчових труднощів
чим далі, то все більше дає себе відчувати. Незва�
жаючи на те, що в основному зернова проблема
розрішена, приходиться все�таки сидіть без хліба.
І незважаючи на те, що тваринницька проблема теж
в основному розрішується, зовсім ніколи не бачити і
не їсти ні м’яса, ні жирів. Не знаю наскільки довго
буде тягнутись такий стан?”3

Іншим разом Д. Заволока, будучи освіченою лю�
диною з безперечними аналітичними здібностями,
докладно показав бідування простого населення в
Києві, звернувши при цьому увагу на відповідаль�
ність партії за становище в країні.

„Сьогодні за вечерою прийшлось їхати майже на
окраїну міста. Сидів дома вечером і читав, захотілось
їсти, дома, як завжди, окрім хліба немає нічого. Пішов
купувати до ЦРК4, але ціни такі сумасшедші, що прий�
шлось їхати на околицю, щоб купити чогось повече�
ряти по свойому карману. Сто грам сухої ребри�

ни коштує 2 крб, 10 грам постної волової ковбаси
1 крб 30 коп. Скільки ж треба нормальному чоловіку,
щоб наїстись. Та на одну їжу за такими цінами не вис�
тачило б утримання, а квартира, а сім’я, а топливо, а
одяг. Ще б можна багато найти „а”, та хрін з ними, і так
жутко стає. І це відчуває зараз більшість робітників,
більшість працюючих. Прямо неможливі злиденні
умови життя. Ціни такі на ринку, в тому числі і в коопе�
рації, і в держторгівлі, що жутко стає. Пересічний за�
робіток не піднявся настільки, щоб поспіти за цінами
на ріжний крам. А крам цей час баснословно піднявся
у ціні. А тому реальна зарплата переважної більшості
працюючих надзвичайно знизилась. Я пам’ятаю
1927—1928 рр., коли я одержував 135 крб. Я тоді
жив, зовсім не відчуваючи ніяких бюджетових труд�
нощів. А зараз я одержую пересічно 250 крб і завжди
надзвичайно напружене становище. До того ж я зов�
сім не купую ніяких речей, ні одягу, ні книжок. І грошей
не вистачає. До того ж я харчуюсь теж кепсько. Але ж
це я сам. Ну і Уляна частково. А як тому робітнику, що в
нього пересічно заробіток 150—100 крб (а таких у нас
більшість), а до того і купа дітей. Да, справи в нього,
напевне, не дуже веселі. Нам би партії не мешало б
подумать над цими справами, поряд з завданнями
“виконати 5�літку в 4 роки”5.

Проживаючи в Києві, Д. Заволока переймався
життям киян і з болем писав у щоденнику, що його
постійно переслідують одні й ті самі „прокляття”. Як
не вдивлявся він, намагаючись побачити в місті озна�
ки оздоровлення, покращення політичного і еконо�
мічного стану, проте ніде їх не зустрічав. Причини
гнітючої, навіть, за його словами, „отруйної” атмос�
фери він пов’язував із бездарним партійним керів�
ництвом, яке довело країну до розорення й злиднів.

„Керуючи партією, керуючи робітничою класою,
керуючи соцбудівництвом, невже не можна було б
передбачити хоч трохи наперед те, до чого ми мо�
жем прийти. Коли цього не зуміти зробить, то хоча б
вчасно виправляли припущені помилки, реагували
на дійсний стан речей, що вже сигналізує небезпе�
ку. Ні, на це Сталін і іже з ним не здібні. І от ми маєм
наслідки. Гостре зубожіння працюючих мас. Над�
звичайно тяжке матеріальне становище робітників.
І не лише робітників, бо ж в такому стані переважна
більшість усіх працюючих. Прожиточний мінімум
зійшов до неможливих преділів. Народ живе впро�
голодь. На ринку майже нічого немає (розумію і
держторгівлю, і кооперацію). В якому ж стані наша
с. г. база постачання, так би мовити, основне дже�
рело утримання населення. Тут ще більш катаст�
рофічне становище, чим у місті, чим в промисло�
вості. Селянство майже голодає. Часті випадки го�
лодної смерти. Настрій прибитий, пригнічений.
Господарство кожного селянина в занепадливому
стані. Навіть по зовнішньому вигляді, коли заїдеш в
село, зразу кидається якась злиденна опустілість”6.
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Як партійний слідчий, Д. Заволока виїжджав у
справах до передмістя та прилеглих до Києва
сільських районів і скрізь спостерігав жахливий за�
непад.

„Був у Борисполі, їздив по невеличкій персо�
нальній справі, пробув там всього кілька годин, але й
їх було досить, щоб побачити, як різко перемінився
Бориспіль. Вулиці опустіли, скрізь відчувається
якийсь застій, що нагадує місцевість післявійсько�
вих подій, або великої епідемії, або стихійного лиха,
що спустошили як зовнішні ознаки життя, так і
внутрішні. Вулиці позаростали бур’янами, людей
дуже мало видно. Ті, що зустрічаються по дорозі, ма�
ють понурий, пригнічений вигляд, майже, як прави�
ло, всі обшарпані. Погляди кидають на зустрічних
ворожі, підозрілі і непривітні. Стараються ховатися
від очей. Подвір’я запущені. Велика кількість дворів
зовсім зруйновані й виглядають пожарищами, але
без чорних обгорілих стовпів. Частина напівзруйно�
ваних. Колись вони, напевно, належали тим, що їх
розкуркулювали, як глитаїв, як твердоздавців, як
інших ворожих елементів. Але ті подвір’я, де зараз
живуть чи то колгоспники, чи то одноосібники, теж
мають запущений вигляд. Переважна більшість гос�
подарчих будівель пустують, деякі з них починають
руйнуватись, деякими топ[лять]”.

Однобокість чорних думок навівали проблеми,
які Д. Заволока щоденно спостерігав у житті як се�
лян, так і киян.

„Суспільне, політичне й господарче життя не
змінилось. Майже кожний день ті ж самі ухвали ЦК,
уряду, Обкому та інших господарчих, радянських та
партійних організацій… Стан фінансовий по поста�
чанню з виконанням промфінплану дуже напруже�
ний. Прорив, прориви. Енергогосподарство Києва
зруйновано, в хаотичному стані. КРЕС7 з аварії не
виходить. Місто погружено в темряву, не лише око�
лиці, а й центр. Вчора, сьогодні, як будто знову по�
чинає появлятись на світ. Але за 5 день, що залиши�
лось до закінчення п’ятирічки, підприємства Києва
не покриють того прориву, що за цілі місяці цього
року утворився через відсутність електроенергії та
різних інших причин. Тут і харчові, і фінансові, й інші
причини”.

До нас дійшли поодинокі свідчення киян про
втікачів з села, які намагались врятуватися від голо�
ду в Києві8. Нащадки очевидців, немов і досі чують
відлуння голодомору в Києві, здригаючись, перека�
зують батьківські слова про пережите лихоліття.
Одне з таких свідчень візьмемо із Книги відгуків на
виставку архівних документів СБ України про голо�
домор „Розсекречена пам’ять”.

„Київ. 1932—1933 рр. На розі вулиць Жилянсь�
кої і Комінтерна з ночі збиралися люди со станції,
яка дуже недалеко. Розсідалися біля парканів, до�
мів і до самої Нікольської церкви (де потім построї�
ли ТЕЦ). Чорні, поодинокі й гуртом: чогось ждали.
Поночі вивозили на телегах отошедших мертвих.
Утром остальних, коли світло — людей усіх забира�
ли машинами. Жінки в основному були з дітьми.
Куди їх вивозили, один Бог знає.

Свідчення це дала мені моя бабуся, вона сама з
моїм дідом все це бачила, бо ми жили на вулиці Жи�
лянській, 118, і казала, як лютували двірники. Бага�
то їм було роботи. В 1950 р. казала мені нікому не
казати, бо нас заб’ють, а твою матір сошлють, як
діда, на Колиму; взяла з мене слово!”9

У збірниках документів, опублікованих нещодав�
но, також є свідчення голодування киян та ще страш�
нішу недолю селян. Найповніше такі документи пред�
ставлені у книзі „Голодомор 1932—1933 років в
Україні: документи і матеріали” (К., 2007, упоряд.
Р.Я. Пиріг). З них ми дізнаємося також про наявний у
Києві в роздрібній торговельній мережі вибір про�
дуктів, їх якість, купівельну спроможність мешканців
Києва, зокрема студентів і робітників.

„…В Києві скільки завгодно попід углами сидять
цілими сім’ями селяни і просять�плачуть кусок
хліба, вже поопухали з голоду. І хто це? Колгоспни�
ки, що мають сотні трудоднів. Скрізь по студент�
ських їдальнях, де гасло за гаслом наклеєно: „Бо�
рімось за якісні та кількісні показники громадського
харчування”, студентів харчують раз у день таким
обідом — H2O і декілька зілинок, а хоч би картопли�
на, і жиру теж нічого немає, і одержуєш хліба до ньо�
го 20—25 г…

Хоч би сої дали наїстись — так каже зараз майже
кожен студент. Отримує в місяць він 40—30 крб та
різні відрахування в них і так чистою одержує 15—
20 крб, от і проживи місяць, коли в студкоопі (закри�
тому): 400 г хліба — 2 крб, сало 100 г — 3—3 крб
50 коп, масло — 2 крб 85 коп, яєчки — 60 коп штука
і т. ін. Як де появляться які соєві коржики, такі, що
раніш і собака не їв би, то зараз черга в 500 чоловік.
Студенти один за одним дістають туберкульоз, за�
раз з нашого технікуму чоловік п’ять пішли в лікар�
ню, то там їх і залишили — кров’ю плюють.

Так живуть всі люди: студенти, робітники, селя�
ни і т. ін.”10.

Неспроста тоді ж, у червні 1932 р., коли писався
студентом Г. Ткаченком цей лист до секретаря
ЦК КП(б)У С. Косіора, політбюро ЦК виділило про�
довольчу допомогу містам Києву, Вінниці, Харкову й
Дніпропетровську та деяким районам цих облас�
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тей. Інша справа, наскільки достатньою була ця до�
помога і як вона розподілялась, до чиїх рук потрап�
ляла, коли голод в Україні лише посилювався. Все
це більше нагадувало імітацію піклування для здій�
снення інших далекосяжних планів, метою яких ста�
вилося, як зазначає А. Безансон, „покінчити не з
будь�яким опором селянства, бо колективізація вже
зламала його, а з національним існуванням україн�
ського народу”11. Підтвердження імiтації знаходимо
в іншому документі, в якому йдеться про рішення
союзних органів зменшити постачання хліба у
грудні 1933 р. для міст Харкова, Дніпропетровська,
Києва і Одеси на 4000 т при одночасному збіль�
шенні постачання Донбасу за рахунок фондів Украї�
ни на 1200 т12.

В українській історіографії міське життя в роки
голодомору висвітлювалось в контексті трагедії
села. Дійсно, селяни прямували до міст, де вони
жебракували, пробували що�небудь продати чи ви�
міняти на їстівне. Є документи, які свідчать, що інко�
ли люди рятувалися від голодної смерті саме завдя�
ки арештові і висилці за межі УСРР. Парадоксально,
але факт: їхні сім’ї або гинули від голоду, або ледве
животіли і, вибиваючись з останніх сил, їхали до міс�
ця заслання чоловіка, де хліб не ріс, але жилося тро�
хи краще. З точки зору життєвого рівня більшості
населення, Радянський Союз на початку 1930�х
років перетворився на гігантський табір, на тери�
торії якого одні помирали від голоду, інші ледве ви�
живали, у тому числі завдяки мізерним пайкам.
Водночас існували острівці з цілком ситими людь�
ми, які керували табірним життям. Вони легально
отримували матеріальні блага за рахунок відібраних
у селян продуктів — хто більше (партійні й державні
чиновники), хто менше (учасники різних продза�
гонів, що офіційно грабували селян). Проте в тих,
хто мав доступ до зберігання й розподілу продуктів
та майна, але не мав ані найменшої людської
совісті, були й інші, злодійські джерела прибутків. Їх
надлишок та безмірне бажання збагатитися при�
зводили до вибудовування численних схем погра�
бування населення в роки голодомору.

Поширення спекуляції, розбійних нападів, кра�
діжок, явищ канібалізму, збиткування посадовців і
активістів над населенням мали своїм корінням
організований владою голодомор, зловмисні дії і
вказівки представників тоталітарного режиму. За
достовірними свідченнями очевидців та архівними
документами, у 1932—1933 рр. етнічна культура й
мораль українців зазнали неймовірних випробувань
і деформації13. На прикладі викритої і притягненої
до відповідальності групи посадовців, які протягом
1933 р. систематично розкрадали і перепродували
продуктові товари у м. Києві, можна з’ясувати
рівень моралі партійних і державних чиновників, а
також переконатись, як такі труднощі у постачанні
Києва продуктами, нерідко їх повна відсутність у

державній торговельній мережі, вплинули на життя
та побут киян.

На початку 1934 р. Економічне управління ОДПУ
(ЕКУ ОДПУ) ліквідувало розгалужену систему роз�
крадання продуктів і майна в м. Києві та в інших
містах України й за її межами. Крадіїв „соціалістич�
ної власності” не бракувало в СРСР протягом усіх
років його існування. Але цього разу подія не була
ординарною, адже викриті факти шахрайства, спе�
куляції, корупції державних чиновників, розкрадан�
ня в особливо великих розмірах розцвіли у розпал
голодомору в Україні. Справу було віднесено до
компетенції вищого радянського органу державної
безпеки, яким було ОДПУ, де й було складено обви�
нувальний висновок у слідчій справі № 3752. Голові
ДПУ УСРР В. Балицькому було надіслано копію вис�
новку, підписаного керівниками ЕКУ ОДПУ і затвер�
дженого заступником голови ОДПУ Аграновим.
Протоколи допитів, показання свідків, рішення ра�
дянських правоохоронних органів, які знаходились
у справі, в архівах Києва виявити не вдалось.

Зазначений висновок нараховує понад 150 сто�
рінок пронумерованого і зброшурованого машино�
писного тексту, має виконану друкарським спосо�
бом обкладинку з помітками діловодного характе�
ру. Незважаючи на відсутність підписів, зміст та
реквізити документа, аналіз інших джерел вказують
на його автентичність та достовірність. Документ
важливий як історичне джерело для висвітлення
майже нерозкритих в історіографії аспектів мате�
ріального забезпечення партійної й державної но�
менклатури в 1932—1933 рр., а також моралі дер�
жавних чиновників на тлі жахливих бідувань народу.

Отже, за даними ОДПУ, „хижацька організація”
складалася з працівників Господарського об’єд�
нання Київського обласного виконавчого комітету,
низки господарських установ м. Києва й інших міст.
Місцева партійна номенклатура, очевидно, не мала
ані найменших намірів страждати від голоду разом з
народом, тому в лютому 1933 р. створила Госп�
об’єднання для матеріально�побутового задово�
лення власних потреб. За даними ОДПУ, їх діяль�
ність перетворилася на практику систематичних і
організованих злочинів.

Обвинуваченим інкримінували низку фінансово�
економічних злодіянь: масові організовані крадіжки
гостродефіцитних промислових і продовольчих то�
варів; широке застосування дачі хабарів керівникам
господарських установ за відпуск товарів ширпотре�
бу й продовольства, а залізничникам — за позапла�
нове надання вагонів для злочинних операцій; спеку�
ляції в особливо великих розмірах, в результаті яких
Хозо мало прибуток у розмірі до 600 %.

З документа дізнаємось про використання у кри�
мінальних схемах громадських організацій м. Киє�
ва — обласної організації допомоги інвалідам („Об�
комдоп”) та організації допомоги бідним євреям
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(„Допомога”), через які на приватному ринку збува�
лисьдефіцитнітовари.Учасникизмовивідцихобору�
док нажили майже 155 тис. крб.14

Першою успішною операцією став продаж пато�
ки, яку одержувало Госпоб’єднання з цукрових за�
водів і через „Облкомдоп” і продавало населенню
Києва та приїжджим селянам. З цією метою на
Сінному ринку було відкрито навіть спеціальний ма�
газин, завідувачем якого став шурин керівника від�
ділу торгівлі Госпоб’єднання М. Тикочинського Во�
лодимир Рохварґер, а продавцем — близький прия�
тель останнього Натан Дорфман. Мало того, що па�
току продавали за спекулятивними цінами, її ще
розмішали з 5�ма т води, проте у голодуючих людей
вибору не було.

Згодом торгові лавки для перепродажу товарів,
які перекачувались на „чорний” ринок через орга�
нізацію „Допомога”, було відкрито також на Жит�
ньому та Галицькому базарах. Апетити, причетних
до злочинних операцій посадовців та чисельність
бажаючих поживитися, невпинно зростали. Водно�
час розширювались масштаби виділених госпорга�
нами для спекуляцій товарів, що змусило злочинців
мати власний склад. Однак, судячи із асортименту
призначених для спекулятивного продажу товарів,
вибір їх навіть у Києві був обмеженим. У 1933 р. з ве�
ликою для себе вигодою під прикриттям „Допомо�
ги”, учасники організованої злочинної групи прода�
вали за дуже завищеними цінами цукор, маляс,
крохмальну патоку, крохмаль, утфель, соду, а ви�
ручку ділили між собою15. Частина таких товарів на�
правлялась для перепродажу і в інші міста.

Ще однією ланкою у збуті товарів за спекулятив�
ними цінами була київська артіль „Гастроном”. Артіль
одержувала від Госпоб’єднання Київського облви�
конкому товар за ціною, визначеною для державних
організацій, а реалізовувала за комерційною. За по�
казаннями арештованих, це були ті ж „гостроде�
фіцитні” крохмаль і патока. Що ж тоді казати про зви�
чайні для людини їстівні продукти, коли навіть сиро�
вина для харчових виробів йшла „нарозхват”!

Чому саме крохмаль потрапив до розряду то�
варів, які користувалися великим попитом серед
киян та сільських жителів, пояснюється тим, що з
осені 1932 р. в селян активно вилучали не лише зер�
но, а й інші їстівні припаси, насамперед другий після
хліба споживчий продукт — картоплю. У тому ж таки
році при незмінній кількості колгоспних дворів, підпо�
рядкованих київській владі, порівняно з попереднім
роком, обсяги заготівлі картоплі істотно знизились.
Щоб виправити становище, 31 жовтня президія Київ�
ської міської ради прийняла постанову „Про хід за�
готівлі картоплі”16. Констатувавши „повний прорив” у

виконанні заготівельних планів, президія міськради
назвала причиною такого становища „ганебне ігно�
рування відповідних директив щодо заготівлі кар�
топлі” і запропонувала, застосувавши репресивні за�
ходи, вилучити картоплю у твердоздатчиків. При цьо�
му Обласному виконавчому комітетові (при якому й
існувало Госпоб’єднання) було дано доручення ак�
тивізувати роботу заготівельників, Міськспоживспіл�
ці — вивезти протягом 48 год з перевалочних пунктів
всю наявну картоплю, а районним споживчим спіл�
кам за цей же час — з глибинних пунктів. До сіл тер�
міново виїжджали члени президії міської ради та від�
повідальний актив „для мобілізації мас навколо вико�
нання плану заготівлі картоплі до жовтневих свят”17.

Отже, відібрана у селян, картопля згодом пере�
продувалася їм за спекулятивними цінами у вигляді
картопляного крохмалу. Про те, що картоплю заби�
рали за безцінь або й задарма, свідчить пункт 12 за�
значеної постанови, яким визнаються „затримки” в
оплаті заготовленої картоплі. Водночас, як зізна�
вався один із заарештованих у справі „Хозо” Малий,
широко практикувалося складання фіктивних вит�
ратних документів.

„Выезжая в районы с различными поручениями,
я заставлял крестьян�пайщиков писать мне счета
на большие суммы денег, чем в действительности я
им уплачивал, например, уплачивал я крестьянину
10 руб, а расписку брал у него на 20—30 рублей.

Таким образом, из 15—20 поездок я присвоил в
свою пользу около 3000 руб.”18.

У важкі часи масового голоду існували „роз�
подільники”, які справно виконували протягом не
одного десятиліття своє тіньове функціональне
призначення поділу радянських громадян на касти
„вибраних” і „відторгнутих”. Запроваджене у 1920�ті
роки, виділення продовольчих пайків для відпо�
відальних працівників у роки голодомору набуло
вкрай спотворених форм. Адже йшлося про задово�
лення елементарних потреб людини в їжі, яка тоді
належала до найперших і виняткових матеріальних
благ. Від волі тих, у чиєму розпорядженні перебува�
ли ці блага, залежало виживання дітей і дорослих.
До закритих розподільників міг долучитися далеко
не кожен, навіть якщо був наділений владою. При�
наймі в Києві 1933 р. представникам влади треба
було увійти в частку з корумпованими керівниками
госпорганів, які старались обслуговувати лише ті
організації, керівники яких були зговірливими щодо
виділення дефіциту.

Під вивіскою „Облкомдоп” та „Допомога” М. Ти�
кочинський „заробив” 80 тис., Н. Дорфман і В. Рох�
варґер — по 35 тис. крб. Групи розкрадачів складали�
ся із завідуючих магазинами, продавців, підсобників і
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деяких охоронців зовнішньої охорони розподільни�
ків. Через розподільники госпорганів масло, цукор,
борошно, промислові товари, які мали нормуватись,
вибирались змовниками і реалізовувалися на ринку
підставними особами вже за іншими цінами.

Особливо процвітали злодійство та спекуляції
за участю розподільника № 2, де добуті злочинним
шляхом гроші передавали безпосередньо директо�
рові госпоб’єднання Чернову. Очевидно, директор
зовсім не голодував, але йому не вистачало розваг,
тому він обзавівся патефоном — на той час рід�
кісною й дорогою річчю. На повернення боргу за
цей музичний інструмент агенту постачання роз�
подільника комбінату „Правда” Лазару Гольдштей�
ну знадобилося 200 кг цукру, проданого на „чорно�
му” ринку. Потрапляли до рук наділених владою
шахраїв і інші продукти. Про пусті полиці магазинів
свідчить той факт, що продуктові товари продава�
лись у 6—7 разів дорожче від їх реальної вартості.

З документів стає зрозумілим, чому справа
госпоб’єднання Київського облвиконкому знаходи�
лась у провадженні московських чекістів: до поста�
чання Києва виявились причетними матеріально
відповідальні особи з Ленінграда, Іваново, Смо�
ленська та Одеси. Київські господарники їздили до
цих міст, щоб домовитися про відвантаження про�
дуктів для потреб Київського облвиконкому. Госп�
об’єднання одержувало з російських міст оселедці,
консерви, червону рибу, балик, з Одеси — рибу, ма�
карони, мандарини. У Смоленській області М. Тико�
чинському було дозволено заготовляти худобу, на�
взамін відправлених чотирьох вагонів повидла. Крім
того, з Києва вивозили картопляне борошно, цукор,
патоку, карамель, взуття, шкіру, цигарки. У обміні
продуктами були задіяні керівники кооперативу
повноважного представництва ОДПУ в Ленінград�
ському військовому окрузі, а також розподільників
Київського та Одеського обласних відділів ДПУ
УСРР. Той же Л. Гольдштейн повідомив під час слід�
ства, що заступник голови правління кооперативу
Київського облвідділу ДПУ Я. Розов передав йому
для продажу 160 м шовку19. До речі, Лазар Гольд�
штейн у 1919 р. вже заарештовувався відділом
контррозвідки Червоної армії і допитані свідки зга�
дували про його поїздки з України до Москви для
перепродажу товарів20, але у той час на це не звер�
нули уваги, а в 1990�ті роки його збиралися навіть
реабілітувати як жертву політичних репресій.

Закономірно постає питання: що можна було
робити з величезними сумами грошей, щоб зали�
шитись непоміченим на банкеті серед мільйонів ко�
наючих від голоду людей? Заарештовані зізнались,
що гроші, одержані в результаті розкрадання то�
варів і злочинних операцій з продажу товарів на
приватних ринках, направлялись на купівлю золота,
діамантів, інших коштовностей. 6 квітня 1934 р.

М. Тикочинський, не приховуючи деталей, розповi�
дав слідчому про використання, одержаних від спе�
кулятивних операцій, радянських рублів, яким, оче�
видно, здогадливі чиновники не надто довіряли.

„УКАЗАННУЮ СУММУ в 25.000 рублей я передал
лично РОХВАРГЕРУ для покупки золотой ВАЛЮТЫ
для меня. Спустя некоторое время мне РОХВАРГЕР
сообщил, что им куплено золото царской чеканки
на 350 или 375 рублей… Золото стоило по 62 рубля
советских за 1 золотой рубль.

Помимо этого, МНОЮ В НОЯБРЕ или в декабре
1933 г. передано РОХВАРГЕРУ 12 или 15 карат
бриллиантов, купленных мною у киевского ювелира
ГАЛКЕРА”21.

80 тис. крб, одержаних через „Облкомдоп” і „До�
помогу”, завідувач торговим відділом госпоб’єд�
нання М. Тикочинський теж вклав у покупку золота,
діамантів, перлів та інших дорогоцінностей. Ось та�
ким різноликим був 1933 р. в житті українського на�
роду в його київській святині.

Центром валютних операцій були київські філії
Всесоюзної контори торгівлі з іноземцями, торгси�
ни, куди приносили для обміну на продукти свої
збереження голодуючі кияни та селяни з навколиш�
ніх сіл. Прості люди, які обзавелись торгсинівськи�
ми бонами або вже одержали продукти, нерідко на�
ражались на розбійні напади злочинців. Влада теж
не стояла осторонь від пограбувань міських та
сільських жителів через торгсини. Той же М. Тико�
чинський розповідав, як він, скупивши бони, при�
дбав наприкінці липня 1932 р. через знайомого за�
ступника директора торгсину в Києві тридцять пудів
білого борошна. Тоді, як усім покупцям нав’язував�
ся асортимент інших товарів (хто жив у радянські
часи, пам’ятає накидання зіпсованих або непо�
трібних товарів при купівлі дефіцитних), Тикочин�
ський взяв лише борошно, і одразу продав його в
2—3 рази дорожче.

Обраховування при видачі бон та „заборних кни�
жок”, які видавались в обмін на іноземну валюту, об�
важування та інші форми шахраювання, погіршува�
ли, і без того вкрай тяжке становище населення.
Торгсин реалізовував валюту через Державний
банк СРСР, причому до спеціальної картотеки зано�
сились прізвища одержувачів, звідки, від кого і в
якій сумі надійшов переказ22. Ця інформація вико�
ристовувалась ДПУ й НКВС для виявлення неблаго�
надійних, яких одразу або через деякий час підда�
вали репресіям. Обвинувачення зводилось до під�
тримки зв’язків з іноземцями, наклепів на радян�
ську дійсність у вигляді повідомлень за кордон про
своє голодування, контрреволюційну діяльність.

Потрапивши до рук жадібних деградованих чи�
новників, коштовності й іноземна валюта нерідко
ставали предметом торгівлі і обміну всередині кла�
нів. В руках тих же представників партійно�держав�
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22 Там само. — Спр. 75306 фп. — Арк. 76.



них і господарських органів опинилися і продукти, і
інструменти їх розподілу. Проста людина фактично
була приречена на смерть організованим голодом.
Зграя злочинців у Києві в голодному 1933 р. акуму�
лювала торгсинівських бон на суму 100 тис. крб у
радянських знаках23, не кажучи вже про золото й
інші коштовності.

Про те, де ж бралася така кількість дорогих ре�
чей, які у всі часи манили до себе не обтяжених люд�
ською мораллю злочинців, розповів слідчому Воло�
димир Рохварґер.

„Золото царской чеканки в сумме 350 р я купил
лично для себя у моего дяди РОХВАРГЕРА Моисея
Львовича, который занимется спекуляцией торгси�
новскими продуктами возле Торгсина в г. Киеве. Он
покупает в Торгсине за валюту остродефицитные
продукты и продает их тут же возле магазина Торгси�
на на советские знаки по спекулятивной цене, а на
вырученую разницу в цене от спекуляции покупает
золото и валюту, на часть которой снова покупает
продукты в Торгсине, а часть продает по спекулятив�
ной цене. Я заплатил ему за золото царской чеканки
из расчета за первые 180 р — по 50 р совзнаками за
один золотой рубль, а за вторые — 170 р — по 55 р
совзнаками за один золотой рубль. Всего мною упла�
чено ему за 350 р золотом царской чеканки 18350 р
совзнаками. Бриллиантовые серьги я купил у своей
сестры Любовь Борисовны ТЫКОЧИНСКОЙ, жены
ТЫКОЧИНСКОГО М.Л.,за1200 рубсовзнаками.Кро�
ме того мною приобретено у Лазаря Абрамовича
ГОЛЬДШТЕЙНА 20 золотых долларов за 1800 рублей
совзнаками. Всего мною приобретено для себя лич�
но валютных ценностей на сумму 21.350 рублей сов�
знаками”24.

Ймовірно, масштаби цинічного розкрадання
продуктів та промислових товарів на тлі активного
вимивання коштовностей, які так і не доходили з
київської мережі Торгсину до державних скарб�
ниць, послужили однією з причин заведення ОДПУ
справи на співробітників вищих господарчих орга�
нів м. Києва. З документів відомо, що торгсинівська
система зосереджувала свою діяльність якраз на
мобілізації валюти, золотих монет царського карбу�
вання та побутового золота25. Принагідно зазначи�
мо, що влаштуватись до лавок, приймальних пунк�
тів, відділень Торгсину було дуже складно. Для цьо�
го треба було мати рекомендації двох членів ВКП(б)
і пройти перевірку органами ДПУ. Насправді ж, як
бачимо, відбулася корупційна змичка партійних і
господарських органів з ДПУ, а постраждалими ви�
явились і без того голодуючі селяни й робітники, не�
задіяні в корупційних схемах службовці й партійні
чиновники на нижчих щаблях влади.

Крім периферійних російських та українських
міст, нитки слідства ОДПУ привели до Москви, де
знаходилось одне із джерел постачання валюти до
Києва. Нерозривними ланками у проведенні валют�
них операцій у Києві виявилися агент кооперативу
„Правда” у Москві, який перебував у змові із заступ�
ником директора готелю „Метрополь”. Це була ва�
гома складова комерційної діяльності угруповання,
яке здійснювало операції з валютою, продуктовими
та промисловими товарами через систему Госп�
об’єднання Київського облвиконкому у найтяжчі ча�
си голодомору.

У березні—квітні 1934 р. органами ОДПУ було
притягнуто до відповідальності 78 працівників Гос�
подарського об’єднання Київського облвиконкому
м. Києва та інших міст (див. розділ „Архівні докумен�
ти”). Всіх їх, крім одного, утримували у внутрішньо�
му ізоляторі ОДПУ та Бутирському ізоляторі.

На жаль, далі документальні сліди справи
№ 3752, яка нараховувала не менше 84 томів, губ�
ляться. І все�таки вдалося встановити, що наймен�
ше постраждали внаслідок викриття злочину високі
партійні чини та задіяні в оборудках керівники гос�
подарських підрозділів ДПУ.

Так, Й.Б. Кривий, директор правління коопера�
тиву Одеського облвідділу ДПУ, який звинувачував�
ся у тому, що підпільно скуповував у Києві цукор, на�
томість відправляв київським спільникам макарони,
призначені для Одеського обласного відділу ДПУ,
був звільнений під підписку про невиїзд із Одеси26.
Розов�Розман Яків Борисович, який в роки колек�
тивізації працював у Білоцерківському окружному
відділі ДПУ, потім начальником оперативної групи з
виселення куркулів у Рокитнянському й Узинському
районах, а в 1933 р. — головою кооперативу Київ�
ського обласного відділу ДПУ, одержав догану по
партійній лінії і закрив собі шлях до штатної посади в
радянських органах державної безпеки27.

Обвинувачували заарештованих за статтями
Кримінального кодексу РСФРР, введеному в дію
постановою ВЦВК з 1 січня 1927 р.: зловживання
владою або службовим становищем (ст. 109 — по�
збавлення волі не менш, ніж на шість місяців); при�
власнення або розтрата посадовою особою гро�
шей, коштовностей чи майна (ст. 116 — позбавлен�
ня волі терміном до трьох років); одержання поса�
довою особою хабара (ст. 117 — два роки ув’язнен�
ня); дача хабара і посередництво в хабарництві
(ст. 118 — позбавлення волі до п’яти років); пору�
шення правил про валютні операції (ст. 5912 (по�
збавлення волі до трьох років, з конфіскацією всьо�
го або частини майна); службова підробка, тобто
внесення посадовою особою в корисливих цілях не�
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24 Там само. — С. 28, 29.
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26 ГДА СБУ. — Ф. 13. — Спр. 15. — С. 151.
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правдивих відомостей (ст. 120 — позбавлення волі
терміном до двох років); шахрайство, наслідком
якого стало заподіяння збитків державній або гро�
мадській установі (ст. 169 — позбавлення волі
терміном до п’яти років з конфіскацією всього або
частини майна)28.

Ніхтозпричетнихдоорганізації голодоморуорга�
намирадянськогоправосуддятакимнерозглядався і
в народовбивстві не звинувачувався. Для ОДПУ, яке
розслідувало справу, потрібно було лише потай лік�
відувати нарив, утворений у закритій розподільчій
мережі партійного і державного керівництва за учас�
тю вихідців із самого чекістського апарату. Те, що об�
крадали й морили голодом народ, мабуть, було зро�
зумілим і не бралося до уваги, а от обдурювання і

обділення своїх колег, надмірне збагачення й розко�
шування викликали негативну реакцію і привели до
заведення кримінальної справи. Лукавство радян�
ськогосудочинстваполягаловтому,щочастинуфігу�
рантів цієї справи обвинувачували у злочинах, пере�
дбаченихтієюжПостановоюЦВКіРНКСРСРпроохо�
рону соціалістичної власності від 7 серпня 1932 р.29,
за якою було розстріляно, вислано і кинуто до кон�
центраційних таборів тисячі українських селян, а
решту приречено на вимирання від голоду. Хоча
справа була у провадженні слідчих ОДПУ, зібрані
ними факти злочинної діяльності низки посадовців у
Києві нині правомірно розглядати як докази активної
ролі партійно�державного керівництва в організації
геноциду в Україні.

В.М. Даниленко
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Частина 8. ІНОЗЕМНІ ДИПЛОМАТИ ПРО ГОЛОД
В УКРАЇНІ ТА КИЄВІ

У 1933 р. член політбюро ЦК КП(б)У Мендель
Хатаєвич наголосив: „Жорстока боротьба точиться
між селянами і нашою владою. Це боротьба на�
смерть. Цей рік був вирішальною перевіркою нашої
сили і міцності. Знадобився голод, щоб показати їм,
хто тут господар. Це коштувало мільйонів життів, але
колгоспну систему створено, ми виграли війну”1.

У цій війні серед інших „союзних республік” ко�
лишнього СРСР Україна зазнала найбільших людсь�
ких втрат. Отже, виникли запитання, чому сталося
саме так? Чи випадково це? У пошуках відповідей
дослідники різних країн (і не лише дослідники) дис�
кутують до сьогодні, але вже зрозуміло: голодомор
неможливо замовчувати чи іґнорувати у історично�
му ланцюзі гуманітарних катастроф, що їх пережило
людство у ХХ ст.

Наукові пошуки тривають, знання про голодомор
розширюються, поволі стають доступними докумен�
ти, що відображають діяльність найвищого керівниц�
тва СРСР у 1932—1933 рр., поведінку регіональних
лідерів, зокрема партійно�державної номенклатури
УСРР. Вони допомагають зрозуміти технологію зло�
чину, як саме, за допомогою яких механізмів сталін�
ський режим видобував хліб, мотивуючи це потреба�
мимодернізації,Молохякої поглинувжиття мільйонів
людей. Ці документи дають змогу чіткіше усвідомити
доктринальні й ситуативні мотиви, якими керувався
комуністичний істеблішмент, дозволяють відтворити
тодішню ситуацію на макро� і мікрорівні, що вкрай
важливо для загальних реалістичних висновків і
оцінок. Нові знання з�поміж іншого дезавуюють твер�
дження про відсутність специфіки і особливостей у

діях влади у тому або іншому регіоні колишнього
СРСР у 1932—1933 рр.

Останнім часом в Україні стали доступними до�
кументи і матеріали багатьох архівів, а серед них —
ГДА СБУ. Влітку 2006 р. було розсекречено низку
архівних джерел, доступ до яких був довгий час не�
можливий. Працівники радянської спецслужби,
очевидно того самі не бажаючи, виявились, сказати
б, досить добрими істориками, фіксуючи у своїх до�
кументах ситуацію на селі, вимоги влади й власні зу�
силля по їх реалізації, настрої людей і репресивні
заходи щодо них, дії по блокуванню „витікання”
правдивої інформації про суть і масштаби голодо�
мору. Частину цих документів і матеріалів було
вміщено у науково�документальному виданні „Роз�
секречена пам’ять: Голодомор 1932—1933 років в
Україні в документах ГПУ—НКВД”2.

Проте радянська спецслужба залишила по собі
ще один надзвичайно цікавий і важливий різновид
документів. Вони стосуються того, як голодомор в
УСРР фіксували іноземні дипломатичні структури.
Йдеться про інформації та oцінки польських, німець�
ких, італійських, турецьких, японських дипломатів
щодо голодомору. Дані матеріали різними каналами
потрапляли до чекістів, які пильно стежили за інозем�
ними дипломатичними представництвами. Ці доку�
ментальні свідчення з уже наявними публікаціями до�
кументів іноземних дипломатів про голод початку
1930�х років в СРСР і УСРР3 є унікальним і важливим
джерелом для подальших досліджень.

Сталінський „великий перелом”, тобто прискоре�
на індустріалізація та форсовано�примусова колек�
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тивізаці, я, був такою карколомною зміною політики,
що не могла не спричиняти невдоволення і спротиву
в найширших верствах суспільства. Це викликало
появу опозиції і в самій більшовицькій партії, навіть
серед її керівників. Не дивно, що найактивніший
спротив режимові почали чинити селяни.

Представники іноземних держав фіксують все
це. За оцінкою одного з італійських дипломатів, яку
він висловив у липні 1930 р., ще до 1928 р. „можна
було вважати, що уряд зможе вийти з кризи, але
нині у зв’язку з останніми невдалими заходами по
колективізації, що викликали могутній опір з боку
населення, видно, що радянська влада не впо�
рається із завданнями, що стоять перед нею”4.

Проте сталінський режим вбачав ефективний
засіб упокорення незадоволених у терорі, в нещад�
ному придушенні заворушень. У доповідній записці
про політичний стан селянства України у зв’язку з
„політикою ліквідації куркульства як класу” за період
з 20 січня по 12 лютого 1930 р. голова ГПУ УСРР
Всеволод Балицький повідомляв, що в січні відбу�
лося 37 масових виступів селян, в яких взяли участь
12 тис. осіб, на 9 лютого 1930 р. було заарештовано
11865 осіб, у відповідь на політику „розкуркулення”
селянами було здійснено 40 терористичних актів5.
Балицький навіть був змушений особисто очолити
„оперативний штаб” для боротьби із виступами се�
лян, особисто керував придушенням цих виступів у
різних регіонах України.

У наказі ГПУ УСРР за № 74 від 31 березня 1930 р.
Балицький підкреслював, що „19 березня 1930 р. ор�
ганами ГПУ УСРР, за активної участі бідноти і селян�
ського активу, закінчено операцію по виселенню кур�
кульства з районів суцільної колективізації на Україні.
Незважаючи на виняткову стислість термінів підго�
товки, відсутність досвіду у проведенні такого типу
масової роботи, а також значної складності самої ро�
боти, вся операція по виселенню куркульства на
Україні проведена цілком успішно: роботу закінчено
своєчасно, наміченапланомконтрольнацифрависе�
лення куркульських господарств у цілому перевико�
нана…”6 Станом на 1 червня 1930 р. було „розкурку�
лено” 90 тис. господарств, а всього за роки колек�
тивізації — понад 200 тис. селянських господарств.
Це — яскравий вияв війни, яку розгорнула більшо�
вицька влада проти селянства.

Стежачи за цими драматичними подіями, пра�
цівники іноземних дипломатичних представництв
відзначають наростання кризових явищ у сільсько�
му господарстві. Наприклад, японські консульські

співробітники, які у 1929 р. їздили по деяких ре�
гіонах УСРР, говорять про наявність „продовольчої
кризи”, про те, що, не дивлячись на пережиту гро�
мадянську війну і розруху, „матеріальне становище
більшості не поліпшується, а погіршується”7. Вже у
1928 р. працівники італійського консульства, ана�
лізуючи стан селянства і політику влади щодо нього,
говорять про те, що слід чекати голоду8, що самі ко�
муністи своїми вчинками „розвивають контррево�
люцію”9. Співробітники турецького консульства в
1930 р. констатують, що СРСР вивозить харчі з ме�
тою отримання валюти замість того, щоб нагодува�
ти власний народ, що уряд „примушує голодувати
свій робітничий клас і все населення”10. Іноземні
дипломатичні представництва постійно інформува�
ли свої керівні структури і про ті заворушення на
ґрунті відсутності продовольства, що мали місце у
великих містах України включно з Києвом.

Специфікою України було вже те, що вона разом
із Північним Кавказом постачала більше половини
зерна, яке вироблялося в СРСР. У 1931 р., говорячи
про Україну, Сталін зазначав, що „ряд врожайних
районів опинився у стані розорення й голоду”11.
Однак при цьому у Кремлі вважали, що в Україні є
величезні запаси збіжжя, яке нібито приховують від
держави колгоспи та селяни�одноосібники. Ось чо�
му влада вдавалася до репресивних методів у про�
веденні хлібозаготівель. Вже у 1931 р. плани цих за�
готівель було зменшено для деяких областей Уралу,
Середньої Волги, Казахстану, але зміни практично
не торкнулись України та Північного Кавказу.

У 1931 р. Україна здала менше хліба, ніж у
1930�му. В Україні вже у 1931 р. померло понад
150000 тис. осіб12. Проте 3 січня 1932 р. на засіданні
політбюро ЦК КП(б)У була обговорена телеграма
Сталіна і Молотова, що вимагала неухильного вико�
нання планів хлібозаготівель. А 83 українських ке�
рівники роз’їхались по Україні організовувати це ви�
конання. Спеціальною постановою ЦК ВКП(б) лютий
1932 р. було оголошено бойовим ударним місяцем
закінчення хлібозаготівель. У березні—квітні 1932 р.
в українських селах з’явилась велика кількість голо�
дуючих, а у містах — покинуті батьками діти. Це був
очевидний знак біди. Проте це не зупинило владу.

Все це бачать, аналізують і відображають у своїх
документах іноземні дипломати. „Я, — пише консул
Польщі в Києві 11 травня 1932 р., — сповіщаю, що з
кожним днем отримую щораз більше відомостей про
голод на Правобережжі, який особливо гостро відчу�
вається у провінції. Згідно з останніми повідомлення�
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ми, у таких містах, як Вінниця і Умань майже щоденно
можна констатувати випадки збирання з вулиці лю�
дей, які падають через ослаблення й виснаження. Ще
гіршою має бути ситуація в селі, де, згідно з інфор�
мацією з достовірного джерела, розбої та вбивства
внаслідок голоду — це щоденне явище”13.

Поінформованість іноземних дипломатів була до�
сить високою, що впливало на якість оцінок ситуації в
сільському господарстві як СРСР, так і в УСРР. Неда�
ремно в супровідному листі ОГПУ СРСР до копії до�
повідінімецькогоконсулавОдесіщодохлібозаготівлі,
що надійшов у січні 1930 р. до контрозвідувального
відділу ГПУ УСРР, вимагалося виявити джерела отри�
манняконсульствомвідомостейпроескпортхлібаче�
рез Одеський порт14. Документи і матеріали дають
підстави стверджувати, що переважна більшість пе�
симістичнихпрогнозівспівробітників іноземнихпред�
ставництв щодо погіршення соціально�економічної
ситуації,переростанняїївголодвиявилисяточними.

У 1932—1933 рр. сталінське керівництво de fac�
to чітко визначило двох супротивників. По�перше,
це селяни, які не бажали працювати в колгоспах і
помирати як жертви модернізації. А селянство в
СРСР було перетворене на об’єкт постійної експро�
пріації, на ресурс для модернізаційних перетво�
рень. По�друге, не досить надійне партійно�дер�
жавне керівництво України, яке балансувало в „полі
напруги” між вимогами Кремля та трагічними місце�
вими реаліями.

Сталін подає виразний сигнал у принципово
важливому листі до Лазаря Кагановича від 11 серп�
ня 1932 р. Він ставить під сумнів лояльність цілої (!)
партійної організації УССР, водночас вимагає вича�
вити з України нібито прихований хліб, незважаючи
на жертви (які, мовляв, можна виправдати високи�
ми цілями модернізації), а паралельно здійснити
репресивну “чистку” суспільства саме від „україн�
ських націоналістів”15. Сталін надсилає в Україну
своїх вірних прибічників, які запроваджували різно�
манітні за формами, але універсальні за фатальним
результатом каральні практики.

Особливо небезпечним для сталінського ре�
жиму було те, що селяни прагнули виїхати з голод�
них місць. У червні 1932�го в одному з листів Кага�
новичу Сталін висловлював невдоволення тим, що
„кілька десятків тисяч українських колгоспників
усе ще роз’їжджають по всій європейській частині
СССР і розкладають нам колгоспи своїми скарга�
ми і скиглінням”16.

В одному з документів польської розвідки у ве�
ресні 1932 р. констатувалося: ”Майже вся Україна
їздить у пошуках хліба, потяги переповнені вкрай:
щоб дістатися на потяг, у чергах треба стояти по
кілька днів”17. Невдовзі ситуація змінилася. З осені
1932 і взимку 1933 р. діяли так звані харчові блокади
кордонів України. Вони були організовані з вико�
ристанням внутрішніх військ і міліції, аби не дати се�
лянам змоги купити хліб у сусідніх регіонах, а відтак
поширювати інформацію про голод. При цьому був
неможливий і продуктовий „реверс”, себто приват�
ним особам не дозволялося ввозити без дозволу
держави продукти з Росії та Білорусії в Україну (об�
сяги цих ввезень обмежувались спеціальним рішен�
ням).

22 січня 1933 р. Сталін і Молотов розіслали ди�
рективу партійним і державним органам, у якій
підкреслювалося, що міґраційні процеси, які поча�
лися внаслідок голоду серед селян, організовані
„ворогами радянської влади, есерами й агентами
Польщі з метою агітації „через селян” у північних ра�
йонах СРСР проти колгоспів і взагалі проти радян�
ської влади”. У зв’язку з цим органам влади і ГПУ
УСРР і Північного Кавказу наказувалося не допуска�
ти масового виїзду селян в інші райони. Відповідні
вказівки були дані транспортним відділам ОГПУ
СРСР. Режим перетворив Україну на своєрідне го�
лодне ґетто. Цього не було зроблено із жодною то�
дішньою республікою СРСР.

„Ситуація в Україні погіршується з дня на день,
голод у щораз грубішій і сильнішій формі заглядає
людям в очі…”18 — констатують польські дипломати
в лютому 1933 р. 12 березня 1933 р. Київський об�
ласний відділ ГПУ інформує голову ГПУ УСРР про
тяжкий продовольчий стан у Києві, зокрема, вказу�
ючи на те, що у місті у січні було підібрано 400 трупів,
у лютому — 518, а за 8 днів березня — 24819. Крім
того, чекісти констатують: щоденно в місті підкида�
ють 100 і навіть більше дітей20.

В іншому документі, що був підготовлений
польськими дипломатами у березні 1933 р., вка�
зується на масові звільнення службовців і робіт�
ників у Києві: „У всіх звільнених без винятку відби�
рають карточки для хліба. Втрата роботи матиме в
подальшому наслідком необхідність залишити міс�
то у зв’язку з системою паспортів, що запрова�
джується. Паралельно з наростаючим числом без�
робітних збільшується число крадіжок і грабежу.
У багатьох випадках звільненим робітникам і уря�
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довцям пропонується виїзд у село. Проте через па�
нуючий там голод і невдоволення міським населен�
ням, безробітні за всяку ціну намагаються залиши�
тися в місті”21. Під час приватної розмови один з
керівників Київської області зізнається, що запаси
необхідного насіння не сягають навіть 60% від
потреб, а „тому, не дивлячись на офіційне оголо�
шення вільної торгівлі збіжжям, надалі відбувають�
ся постійні обшуки й реквізиції хліба, а на залізни�
цях далі зобов’язують забороняти перевозити
збіжжя та утруднюють переїзд селянам”22.

У лютому 1933 р. в одному з документів ГПУ
УСРР було констатовано, що Київська область є
лідером з�поміж інших областей України за кіль�
кістю селян, що виїхали, шукаючи порятунку від
смерті23. Ось що, наприклад, зафіксував у своєму
звіті польський генконсул, який у травні 1933 р.
здійснив поїздку з Харкова до Москви: „В усій подо�
рожі найбільше мене вразила різниця у вигляді сіл і
полів України в порівнянні з сусідньою ЦЧО (Цен�
тральна чорноземна область), і навіть неврожайни�
ми околицями Москви. Українські села знаходяться
в значному занепаді, віє від них порожнечею, за�
пустінням і нуждою, хати наполовину розвалені,
часто з позриваними покрівлями, ніде не видно но�
вих садиб, діти й старці схожі на скелети, ніде не
видно живого інвентаря… Коли я безпосередньо
потім опинився в ЦЧО (перш за все — в околицях
Курська й Орла), я мав враження, що приїхав з Краї�
ни рад в Західну Європу. Значно більше там заора�
них і засіяних полів, села чисті, більш пристойні,
хати відновлювані, і серед людей видно відносно
кращий добробут, видно худобу, що пасеться...”24

А ось думка японського консула в Одесі, який у
червні 1932 р. здійснив велику подорож по різних
регіонах СССР. Він констатував, що „українські се�
ляни справляють, у порівнянні із селянами інших
республік, жалюгідне враження і своїм обідраним
одягом, і схудлими мощами, і проханням про ми�
лостиню: навіть на великих станціях селяни, їхні
дружини і діти простягають руки за пожертвуванням
і прохають хліба...”25.

Принагідно зауважимо, що іноземні дипломати
вже в 1933 р. прагнуть з’ясувати технологію голодо�
мору. Це принципово важливе питання. Дехто із су�
часних західних дослідників дорікає своїм україн�
ським колегам, що, мовляв, вони іґнорують той факт,
що українці також брали участь у зборі зерна. Дехто
навіть пише, що „радянське керівництво частково за�

лежало від сотень тисяч українців, які займали дер�
жавні пости найрізноманітніших рівнів”26.

Українці були в державних управлінських струк�
турах. Проте жоден серйозний дослідник не нава�
житься писати про „сотні тисяч українців”, які нібито
могли впливати на якісь управлінські рішення за
умов сталінської диктатури. Їх просто не могло бути.
Точнішу оцінку знаходимо у повідомленні київсько�
го віце�консула Польщі Пйотра Курніцького від
18 листопада 1933 р. Вважаючи, що таємниця
успіхів більшовиків полягає в „цілковитому нераху�
ванні з засобами й жертвами,” П. Курніцький ствер�
джує: „Реалізація цього всього сталася через вки�
дання величезних кадрів свіжо вихованих кому�
ністів, яких перш за все нічого не єднає з тутешнім
населенням або внушених теоретичними виводами
до такої міри, що вони стали майже фанатиками, які
виконують всякі накази, заплющивши очі на всі
наслідки, які відіб’ються на населенні”27.

За деякими відомостями, у 1933 р. в Києві від го�
лоду померло понад 54000 людей28. Того самого
року в одній із своїх доповідей німецьке конс�
ульство в Одесі констатує: „Жахи минулорічної вес�
ни прожиті і здебільшого забуті. Комуністичні пра�
вителі не дають селянам довго пам’ятати свої не�
щастя, а досягається це тим, що в чергу за одним
нещастям вони готують вже інші і, мимоволі, старі
жахи забуваються”29.

Керівництво СРСР займалося тим, що можна на�
звати брехнею на експорт. Ще 14 січня 1933 р., відпо�
відаючи на численні запити з�за кордону, нарком за�
кордонних справ СРСР Максим Литвинов зробив
спеціальну заяву про те, що ніякого голоду в Радян�
ському Союзі немає, що все це — вигадки. На міжна�
родній арені українська діаспора робила спроби до�
нести світові правду про реальну ситуацію.

Наприклад, Представник уряду Української На�
родної Республіки в еміграції Олександр Шульгін
звернувся до Хлібної комісії, створеної Лондонсь�
кою економічною конференцією. Він писав: „В той
час, коли комітет радників повинен встановити кіль�
кість зерна, що СРСР вивезе за кордон, ми просимо
вас в ім’я гуманності заперечувати проти будь�яко�
го вивозу їстівних продуктів і особливо хліба з СРСР.
Цей хліб по праву належить тим, хто його сіяв і хто
нині вмирає з голоду — селянам України і Кубані.
З свого боку, ми рішуче протестуємо проти такого
вивозу, який ми не можемо кваліфікувати інакше, як
злочинний”30.
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Як відомо, надіславши в Україну ще наприкінці
1932 р., а в січні 1933 р. офіційно затвердивши в
якості 2�го секретаря ЦК КП(б)У П.Постишева, Ста�
лін саме йому доручив ліквідувати те, що евфеміс�
тично назвали „господарські труднощі” та „прорив у
сільському господарстві” УСРР. Постишев, який до
початку 1937 р. фактично керував Україною (при на�
явності слабкого лідера ЦК КП(б)У Станіслава
Косіора), звинуватив в організації голоду самих ук�
раїнців, себто „українських націоналістів” і „петлю�
рівців”. Постишев та його „команда” (люди з його
оточення, а також партійні працівники, які приїхали
з Росії для кадрового „зміцнення”) здійснювали
лінію по викачуванню зерна і паралельно займалися
„чисткою” самої партії та всіх суспільних сфер31.

У цю роботу включилося ГПУ УССР на чолі з Ба�
лицьким. Ще восени 1932 р. почалася „масова опе�
рація по нанесенню оперативного удару по класо�
вому ворогу”, а також з метою виявлення „контрре�
волюційних центрів, що організують саботаж і зрив
хлібозаготівель та інших господарсько�політичних
заходів”. Тепер чекісти різко збільшили масштаби
своїх дій.

Була розкрита „контрреволюційна організація” у
сільському господарстві УСРР, у яку зарахували
фахівців�аграрників і яку незабаром „зв’язали” з
аналогічними організаціями в Москві, Ростові й Мін�
ську. У Москві заарештованих українських фахівців
вписали ще і до якоїсь всесоюзної організації, що,
як повідомлялося офіційно, мала за мету „підірвати
сільське господарство і викликати голод у країні”.
Арешти в регіонах були масовими, а 35 членам цієї
міфічної організації на чолі з колишнім заступником
наркомзему СРСР українцем Федором Конаром
Колеґія ОГПУ СРСР 11 березня 1933 р. винесла
смертний вирок. Тільки в листопаді 1932 — січні
1933 рр. ГПУ УСРР ліквідувало 1208 „контрреволю�
ційних” колгоспних груп. У 1933 р. з 24191 колгоспів
було „вичищено” близько 200000 осіб32. Перевірки
охопили радгоспи, систему Заготзерна, систему
споживчої кооперації. До цього варто додати те, що
в самій КП(б)У було оголошено „чистку”. Виник до�
сить значний контингент осіб, на яких цілком можна
було списувати організацію голоду.

Поки влада шукала винних, наслідки голоду да�
валися взнаки. І вони були досить відчутними не
лише у сільській місцевості, а й у містах. У липні
1933 р. співрібітниця польського консульства у Хар�

кові зазначає, що епідемія влітку не зменшилась, а
збільшилась, охоплюючи дедалі ширші верстви на�
селення, „смертність зростає з кожним днем. На ву�
лицях дуже багато жебраків, останнім часом час�
тіше видно малих дітей”33. У тому самому липні
1933 р. італійський консул у Харкові зазначає:
„Деякі лікарі підтвердили мені, що по селах смерт�
ність часто досягає 80 відсотків і ніколи не нижча від
50 відсотків. Найбільше постраждали Київська,
Полтавська, Сумська області, де вже можна говори�
ти про безлюддя”34.

2 листопада 1933 р. німецький консул у Києві
підкреслює: „В останні тижні в Києві знов дуже по�
ширилась епідемія висипного тифу. Щоденно до
лікарень міста доставляють близько 11 осіб. До цьо�
го числа належать лише жителі Києва. Разом з не�
місцевими особами — вихідцями із сіл — чисель�
ність госпіталізованих є значно вищою й сягає
близько 200 осіб”35.

У 1934 р. в своєму виступі на ХVII з’їзді ВКП(б)
Сталін заявив про ріст населення СРСР у 1933 р.
Після цього навіть у секретній документації зникли
згадки про голод. Таким чином, винні за голод були
названі владою, а тема голоду стала табу. Ось як це
прокоментували працівники посольства Німеччини
в інформації щодо продовольчого становища у Ра�
дянському Союзі: „Перемога уряду здійснилась, се�
лянина поставлено на коліна”36.

Та не зник, як засвідчують нововіднайдені доку�
менти, сам голод. У квітні 1934 р. заступник торго�
вельного радника посольства Польщі у Москві Ян Ла�
года здійснив подорож по УСРР, відвідавши Київ, Ко�
ростень, Житомир, Бердичів, Козятин, Умань. „Я пе�
реконався, — писав він, — що у відвідуваних мною об�
ластях сільське населення голодує. Виразно голод�
них людей зустрічається дуже багато, на залізничних
станціях дуже багато покинутих дітей, які харчуються,
як тільки можуть… У результаті зроблених спостере�
жень я можу сказати, що голод в Правобережній
Україні існуєякявищедужерозповсюджене…Нацьо�
му фоні розвинулася епідемія злоякісного грипу,
який, подібно як у 1918 р. на Заході, незмірно небез�
печний. Від грипу помирає дуже багато людей. Яви�
ща минулорічного голоду ще не затерлися в пам’яті
людей, у вагонах говорять виключно про голод”37.

Натомість влада почала робити все, щоб стерти у
пам’яті трагедію, що сталася. Робилося це у різний
спосіб, в тому числі методами залякування з метою
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примусити людей не вести розмови про голод.
Польський віце�консул у Києві П. Курніцький у жовтні
1933 р., наполагаючи на тому, що „вісті про мож�
ливість голоду не є аж ніяк перебільшені”, відзначає
„конкретні прагнення влади до витворення і зміцнення
патріотизму й державних амбіцій”. За спостреженням
віце�консула, „коли нині розмовляєш з тими лікарями,
які ще рік тому охоче користувалися кожною нагодою,
щоб з’їсти сніданок або обід в Консульстві, радо
нарікаючи на всілякі недоліки, сьогодні спостерігаєш
повну зміну їхнього ставлення: намагаються блефува�
ти, що все прекрасно, навіть краще, ніж деінде...38”

В листопаді 1936 р. німецькі дипломати підготу�
вали інформацію про те, як радянська пропаганда
протидіє розповсюдженню правди про трагічні події
1932—1933 рр.,намагається вчерговийразспросту�
вати сам факт голоду. З цією метою було створено,
зокрема, фільм „Урожай”. Цей фільм, як зазначалося
в інформації, „в тисячах примірниках висилається за
кордон.Віндемонструється всюди,деправдапро го�
лодну катастрофу 1932—1933 рр. і наступного часу
стала надбанням гласності”39. У фільмі було показано
місцевість на нижньому Дніпрі, де лютував голод, а
нині буцімто заможний колгосп, де працюють щас�
ливі селяни, які чудово харчуються. „Пропаганді, що є
в цьому фільмі, — підкреслювалося в інформації, —
треба протиставити те, що в показаному колгоспі
хитро підібрано поодинокі випадки, що більшість ко�
лективів далеко не досягає рентабельності старих
індивідуальних господарств, що примусова колек�
тивізація досягнута була лише тим, що мільйони
сільських мешканців виганялися з своїх будинків та
висилались в примусові трудові табори і насамперед
фактом голодної катастрофи 1932—1933 рр. і на�
ступного часу. Ці катастрофи, які показують не лише
нездатність радянського уряду оволодіти пробле�
мою забезпечення народу, а й виняткове диявольске
бажання знищити певні шари населення („організо�
ваний голод”), є історичними фактами, подробиці
яких сьогодні пояснені свідченнями надійних свід�
ків… Крім того, необхідно підкреслювати, що при ста�
ні радянського харчового господарства можна роз�
раховувати на повторний голод”40.

Ще на початку 1934 р., а саме 18 січня, відбувся
пленум ЦК КП(б)У, який затвердив порядок денний
XII з’їзду КП(б)У. Пленум вирішив внести на затвер�
дження XII з’їзду КП(б)У пропозицію про перенесен�
ня столиці України до Києва41. Вже 31 січня 1934 р.
у своєму донесенні італійський консул Серджо Ґра�
деніґо надав цьому рішенню великого значення. Він
навіть висловив припущення, що найбагатші терени
Лівобережжя будуть анексовані і приєднані до Росії:
„За допомогою голоду вже вилюднено цю тери�

торію, яку залюднили новим населенням — протя�
гом двох місяців сюди потягами возили росіян із
Сибіру… Перенесення столиці до кордону цілком,
очевидно, спрямоване на приховування пересліду�
вань українського народу, яке стане ще більшим
після повернення столиці на її історичне місце. Це
повернення столиці до Києва… починає процес те�
риторіального обезголовлення, тоді як національне
обезголовлення уже відбувається в широких мас�
штабах і триватиме далі, неминуче супроводжуване
голодом протягом найближчого часу”42.

У своєму донесенні від 3 травня 1933 р. Ґра�
деніґо поветається до питання про перенесення
столиці до Києва, констатуючи, що у зв’язку з цим
спостерігається посилення репресій щодо укра�
їнської інтелігенції: „ В останні місяці неухильно три�
ває придушення будь�якої української націоналіс�
тичної діяльності, його епізоди розгортаються в
Москві, Києві, Харкові.

З другого боку, паралельно до цієї акції знищення
будь�якої найменшої спроби прояву українського се�
паратизму, дедалі більшої сили набуває політика на�
голосу на українському національному характері, що
я передбачав ще з того моменту, коли було вирішено
знов зробити Київ столицею України. Тобто є намір
замінити український націоналізм сепаратистського
спрямування, який дивиться в бік Польщі, націо�
налізмом доцентровим, який би схилив українців
Польщі до можливого або бажаного єднання з україн�
цямиСРСР”43.Провівшикрізьвипробуванняголодом
і репресіями, влада знов робила Київ столицею.

Підсумовуючи, насамперед підкреслимо необ�
хідність подальших досліджень історії голодомору,
його специфічних рис у тому чи іншому реґіоні колиш�
нього СРСР і відповідно УСРР, не лише у селах, а й у
містах. Такі дослідження, базовані на осмисленні
раніше невідомого документального і фактичного
матеріалу, на подоланні застарілих історіографічних і
світоглядних стереотипів, актуальні не лише з точки
зору аналізу тоталітарної ретроспективи. Це також
важливо для розуміння реальної природисталінсько�
го ладу, все ще, на жаль, оповитого різного роду
міфами і пропаґандистськими стереотипами. Значну
роль в окресленні реальної ситуації під час голодомо�
ру можуть і повинні відiгравати документи й ма�
теріали, підготовлені свого часу іноземними дипло�
матами в Україні. І хоча більша частина цих доку�
ментів та матеріалів у 1930�ті роки не була оприлюд�
нена керівництвом відповідних країн з огляду на певні
кон’юнктурні мотиви (наприклад, Італія купувала у
СРСР пальне і не вважала за потрібне „сваритися” з
Кремлем), хоча інколи згадані джерела і містять деякі
неточності, вони є цінними і важливими.

І.Ю. Шаповал

ГОЛОДОМОР 1932—1933 рр. У КИЄВІ
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38 ЦВА. — I.303.4.1993, Т. В�47 (пагінація відсутня).
39 ГДА СБУ. — Ф. 13. — Спр. 161. — Т. 14. — Арк. 42.
40 Там само. — Арк. 45.
41 24 червня 1934 р. офіційно відбувся переїзд вищих партійних і державних установ з Харкова до Києва.
42 Цит. за: Упокорення голодом: Зб. документів. — С. 96.
43 Листи з Харкова. Голод в Україні та на Північному Кавказі в повідомленнях італійських дипломатів, 1932—1933 роки. — С. 225.
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Історична правда про причини та наслідки голо�
домору 1932—1933 рр. в Україні зафіксована в архів�
них документах і матеріалах, які зберігаються у фон�
дах радянських та партійних органів влади 30�х рр.
Українськітазарубіжні історикиопублікувалидесятки
збірників невідомих джерел,висвітлюючи соціаль�
но�демографічні масштаби національної трагедії
українського народу. Тематичні збірники стосували�
ся колективізації сільського господарства,політики
розкуркулювання, хлібозаготівельних кампаній, реп�
ресій проти селян, а також масового голоду.

Документальна збірка, представлена в мемо�
ріальній книзі, вирізняється регіональним підходом
до формулювання самої колекції документів, а з
іншого боку місцевими архівами, які мають наукове
значення для з’ясування політико�економічних при�
чин та соціально�демографічних наслідків голоду в
Києві та околиці. Переважна кількість з них дру�
кується вперше, особливо у вигляді фотокопій. Доку�
менти та матеріали Київської міської контрольної
комісії КП(б)У та Міської комісії робітничо�селянської
інспекції (Ф.Р.�323), Міськвиконкому (Ф.Р.�1), Місь�
кого відділу охорони здоров’я (Ф.Р.�583), районних
книг загсів (Ф.Р.�1654), виявлені у фондах Держар�
хіву м. Києва, розкривають соціально�економічне
становище колективних та селянських господарств,
специфіку голодомору, його жахливі наслідки — ма�
сову безпритульність дітей на вулицях міста, поши�
рення епідемії висипного та черевного тифу, масову
смертність людей, серед яких були кияни та голов�
нимчиномселяниКиївської приміської смуги.Окремі
матеріали залучено із Головного державного архіву
Служби Безпеки України.

Документи показують повсякденне життя міста та
околишніх сіл в умовах голодомору, засвідчують істо�
ричний факт його рукотворності, тобто здійснення
свідомої політики пограбування селян шляхом дове�
дення хлібозаготівельного плану до двору — так зва�
ного „твердого завдання”, стягнення різноманітних
податків, виконання натуральних та грошових повин�
ностей. Їх одночасне виконання, яке стосується ос�
новних продовольчих культур —жита, пшениці, кар�
топлі, городини та м’ясомолочної продукції, руйнува�
ло колгоспи та селянські господарства. Архіви від�
творюють географію голодомору — конкретні села та
хутори, яких сьогодні немає на карті міста, повертаю�
чи у такий спосіб пам’ять про них.

Запропоновані архівні документи виконують
інформаційнутаілюстративнуфункцію,якінепретен�
дують на самостійне документальне видання, позаяк
становлять організаційну складову книги пам’ять. Ми
відмовились від їх розлогого наукового коментаря,
уникаючи суб’єктивного тлумачення джерел, а також
від традиційного археографічного супроводу, беручи
до уваги меморіальність нашого видання. Архівні до�
кументи виконуючи функцію історичної пам’яті і вод�
ночас історичного суду, переконливо доводять факт
штучного голоду в Україні, а з іншого боку — су�
перечливу поведінку номенклатури партійно�радян�
ських органів влади, яка байдуже виконувала зло�
чинні постанови та розпорядження,користуючись
власним службовим становищем. Голодне лихоліття,
яке супроводжувалося девіантними формами по�
ведінки людей (канібалізм, трупоїдство), по�різному
впливало на людей: одні масово гинули, інші вдава�
лися до наживи. Розкрадання продуктів і промто�
варів, спекуляція краденим, ошукування здатчиків
побутового золота через систему торгсину свідчило
про мутацію людської моралі, совісті, порядності.
Для мільйонів українських селян голод став смерт�
ним вироком, а для керівників господарських струк�
тур — засобом збагачення. Доказом їх службових
зловживань є архівно�слідча справа та винувальний
висновок ОДПУ, виявлені у фондах ГДА СБ України,
оприлюднених лише тепер. Дивно, але хабарників та
хапуг, судили згідно закону 7 серпня 1932 р., тобто
про охорону соціалістичної власності. Селян, які
зрізаликолосся абопідбиралипісля жнивнаколгосп�
них ланах, також „судили” за цим законом, що здобув
сумну славу — „закону про п’ять колосків”. Завгоспи і
керівники торгових установ використовували Київ�
ську організацію допомоги інвалідам з метою спеку�
ляції продуктами, а міськвиконком не знав яким чи�
ном подолати черги за хлібом, судячи із книг загсів,
помирали голодні селяни.

Пам’ять про померлих завжди скорботна, а про
творців голодомору зневажлива та засуджуюча, по�
заяк Суд Часу невблаганний. Він визначає акценти,
віддає кожному по діянням праведним та грішним,
поминаючи жертв та знеславлюючи їхніх катів. Істо�
рична пам’ять народу про героїчні і трагічні сто�
рінки, крім джерел усної історії, зосереджена в
архівах, які починають говорити мовою документів
та фактів.
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Документи німецького зовнішньополітичного
відомства за 1928—1934 рр., упорядковані та опуб�
ліковані у 1988 р. Д. Злепком — дослідником із Мюн�
хена, висвітлюють політичну, соціально�економічну
та культурно�духовну ситуацію в Україні. Копії архів�
них документів, а це різні політичні звіти, листи, по�
відомлення німецьких консулів в Одесі, Києві, Хар�
кові, економічні огляди німецького аналітика О. Шил�
лера, передають катастрофічну ситуацію в україн�
ському радянському суспільстві.

До меморіальної книги залучено перекладені
нами 6 документів, які стосуються соціально�по�
літичного та матеріально�економічного становища
населення Києва й області. Вони доводять факт
штучного голодомору, показують загрозливу епіде�
мію тифу, дизентерії, туберкульозу, зумовлену го�
лодом і виснаженням, масову безпритульність

дітей, кількість голодуючого населення, померлих
від голоду.

Документи, хоч і не всі, підписані німецьким кон�
сулом в Києві Андором Хенке. Його різні політичні
звіти передають атмосферу тих років, розкривають
нові сюжети про перебування в Києві французького
політика, колишнього прем’єр�міністра Е. Ерріо, ви�
окремлюють національний аспект голодомору, особ�
ливо в контексті відносин Києва та офіційної Москви.
А. Хенке перебував на посаді консула Німеччини в
Києві впродовж 1933—1936 рр., спогади якого вий�
шли окремою книгою в Мюнхені у 1979 р.

Дипломатичне листування німецького консуль�
ства є документами епохи, які, хоч і суб’єктивно, але
без ідеологічного пафосу засвідчують історичний
факт голодомору, його трагічні наслідки на вулицях
Києва.

№ 1
Повідомлення німецького консульства в Києві

про голод на заході УСРР

26 травня 1933 р.

Голод в Україні значно посилився протягом
останніх тижнів й широко поширився по всій рес�
публіці. Особисто я при кожному виході в місто бачу,
як люди падають від голоду й залишаються лежати
на вулиці, а перехожі звикли до цього й не зверта�
ють особливої уваги. Характерною для сьогод�
нішньої ситуації є інформація, що заслуговує до�
віри, про те, що в місцевій жіночій в’язниці утриму�
ються 140 арештованих, яких затримали у зв’язку з
наявними доказами або у зв’язку із припущеннями
про те, що вони вживали в їжу людське м’ясо.

Слід зазначити, що голод не обійшов стороною
й повною мірою торкнувся німецьких громадян у

республіці, особливо в сільській місцевості. Німець�
ке консульство щодня одержує прохання про допо�
могу від німецьких громадян, які просять врятувати
їх від голодної смерті. Важко передати, якими сло�
вами родини — дорослі й діти — описують те, як
вони пухнуть з голоду. Іноді в листах можна зустріти
переліки „продовольчих продуктів”, які потрібні цим
нещасним людям для того, щоб вижити. Особисті
контакти провадять гнітючі враження, так само як й
особисті бесіди та розповіді про те, що таке „пайка
хліба”, як вони готовлять їжу з перемелених жо�
лудів, висівок й інших зернових відходів, картоплі,
що залишилася на полях після збору врожаю, кор�
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мового буряка, кропиви й деревної кори. Деякі
німецькі громадяни мають корів, і це допомагає їм
вижити. Однак корову можуть в будь�який час відi�
брати за попередні заборгованості й т.п.

Що стосується м’яса й меду, наші громадяни,
що проживають у сільській місцевості, так само, як і
їхні російські друзі по нещастю, здебільшого не ба�
чать цих продуктів місяцями. Лише далеко не всі
„багаті” можуть похвалитися тим, що вони мають ці
цінності.

У зв’язку з цим німецькі громадяни мають
одне�єдине бажання — повернутися до Німеччини
та розпочати там — однаково де — нове життя, і їх

можна зрозуміти. Для цього необхідно багато часу.
Навіть якщо німецькі громадяни одержують дозвіл
на виїзд з боку радянського уряду, процедура вихо�
ду з радянського громадянства їхніх дружин і дітей
займає занадто багато часу. Багато хто із цих селян
не зможе протриматися на плаву, якщо протягом
найближчих місяців їм не буде надана допомога.
Допомога від родичів у Німеччині, які самі перебува�
ють не в кращому стані, надходить іноді занадто
пізно для того, щоб врятувати їх життя. Їхня ситуація
наскільки катастрофічна, що в багатьох випадках
допомога повинна бути надана негайно, а іноді це
вже буває запізно.

(Der ukrainische Hunger�Holocaust. Stalins verschwiegener Volkermord 1932/33 an 7 Millionen
ukrainischen Bauern im Spiegel geheimgehaltener Akten des deutschen Ausw��аrtigen Amtes)

Eine Dokumentation, hrsg. und eingeleitet von Dr. D. Zlepko. — Sonnenbuhl, 1988. — S. 164—166.

№ 2
Річний політичний звіт консульства Німеччини в Києві за 1932 р.

5 січня 1933 р.

Внутрішньополітичне становище
Якщо не враховувати хвилювання, пов’язані з го�

лодом, що мали місце навесні у Волинській області й
пізніше на півночі республіки внаслідок того, що при
заготівлях зерна й м’яса влада не бере до уваги
власні потреби селянських господарств, швидко по�
давлені при енергійній участі органів безпеки, у
цілому внутрішньополітична обстановка в республіці
залишалася спокійною. Очевидним є той факт, що
незважаючи на розвал сільського господарства й
скрутний стан усього народного господарства у
зв’язку із цим, що супроводжувалися внутрішньопо�
літичною напруженістю, це не призвело до загально�
го руху і погрози системі, а уряд мав привід для того,
щоб зміцнити свої позиції й уникнути непередбаче�
них дій. Слід зазначити, що із цією метою наприкінці
року був прийнятий указ про загальну паспортиза�
цію, що дозволила поліпшити постачання й стан тру�
дового класу в цілому в великих містах і промислових
центрах. Іншими словами, користуючись внутріш�
ньополітичною напруженістю, влада провела чистку
від небажаних елементів, зміцнилися позиції органів
державної безпеки й підлеглої їм міліції. На стан
міського пролетаріату істотно вплинуло неза�
довільне постачання продуктів харчування, затрим�
ки виплати заробітної плати, що відстає від росту цін
натовари.Цесупроводжуєтьсяневиходомнароботу
й усвідомленням повної незахищеності профспілка�
мипередполітикоюусферіпрацітазаробітноїплати,
що проводиться, та поглиблює невдоволення.
Скрізь лунає критика системи і її представників, а в
провінції відмовляються від роботи. Партія й уряд

шляхом низки економічних поступок намагалися
згладити невдоволення й антиурядові настрої, що
сталирезультатомрадикального політичного курсув
сфері сільського господарства протягом останніх
років. Цього зробити не вдалося. Поступки, оскільки
вони не привели до зміни ситуації на практиці, мали
не заспокійливий, а навпроти, дратуючий ефект.
Остання постанова щодо постачання м’яса, молока
й молочних продуктів, навіть якщо вони проводяться
розумно та враховують можливості сільського гос�
подарства, приймаються із глибокою й загальною
недовірою. Партійні й радянські функціонери, які
працюють на селі, чітко відчувають зростаючу воро�
жу атмосферу, що загрожує їм особисто і їхній посаді
й відмовляються, також як і молоді комуністи, навіть
під погрозою втрати партійного квитка, працювати
на селі. Побічним явищем посилення кризи в народ�
ному господарстві є збільшення кількості безпри�
тульних дітей, які колись надовго зникли з вулиць, а
також кількість жебраків, які просять милостиню по
будинках і вулицях, а також збільшення кількості зло�
чинів проти власності. Численні арешти, проведені
протягом звітного року органами внутрішніх справ,
мали переважно фінансово�політичну спрямова�
ність і здійснювалися для того, щоб відібрати у насе�
лення наявні цінності й кошти та збільшити державні
запаси валюти й дорогоцінних металів.

Партія
Боротьба, що велася з постійним залученням

нових сил з метою реалізації політичних й еко�
номічних директив партії, боротьба, спрямована
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проти форсованих темпів індустріалізації й ради�
кального курсу аграрної політики, завершилася
після того, як партійна верхівка приписала власні
політичні господарські постулати опозиції. Після
виключення з партії цілого ряду видатних комуністів
це розглядається як повна перемога Центрального
Комітету. Ця боротьба не набула будь�якого зов�
нішнього резонансу й не обговорювалася широко
громадськістю, що наводить на думку про те, що в
ній брали активну участь члени партійних організа�
цій республіки. Можна також припустити, що опо�
зиція має численних прихильників у рядах членів
партії й молодих комуністів. Значну роль у цій бо�
ротьбі грала пропаганда, у зв’язку із чим були наяв�
ними помилки. Недоліки й невдачі в сфері еко�
номічної політики партійного керівництва супро�
воджувалися сліпою вірою й ентузіазмом, необхід�
ними для досягнення цілей. На зміну їй прийшла
смиренна покірність. Усе більше очевидним стає
той факт, що, незважаючи на всі застереження й по�
передження щодо неправильної економічної по�
літики, Центральний Комітет завів країну в тупик, з
якого не має не виходу, крім як шляхом організова�
ної перебудови в усіх сферах. Перебуваючи в тако�
му відриві між сьогоденням і минулим, партійне
керівництво навряд чи почне впроваджувати зазна�
чені заходи, оскільки воно побоюється відповідної
реакції комуністичного руху в Західній Європі й роз�
витку революційної ситуації, як це трапилося в
Німеччині й у Польщі внаслідок світової економічної
кризи. Про те, що Центральний Комітет намага�
ється зміцнити своє становище, свідчить проведе�
на в 1933 р. загальна чистка партійних лав. Залізна
мітла нещадно пройшлася по всіх байдужих еле�
ментах, усіх, хто загравав із правим опортунізмом у
теорії й на практиці, усіх, хто захищав „гнилий лібе�
ралізм”. Приводом для цього став незадовільний
результат збору врожаю в республіці. „Куркуль�
ство” піддавалося нечуваним репресіям, а в райо�
нах, де стан щодо відправлення зернових був особ�
ливо незадовільним, незалежно від причин, з якими
це було зв’язано, місцеві партійні й радянські функ�
ціонери, що мали куркульське походження, виклю�
чалися з партії й радянських органів за зв’язок з
куркульством і саботаж при зборі врожаю. Про те,
що при проведенні чистки партійних рядів у таких
районах спостерігався потужний тиск зверху,
свідчать звіти з Вінницької області, де в результаті
чистки 15% членів партії були виключені з її лав, а
20% одержали дисциплінарні догани. Чистка прохо�
дила не без опору партійних осередків на місцях, у
зв’язку із чим заходи були спрямовані на підвищен�
ня авторитету партії і її впливу. Що стосується
організації молодих комуністів, унаслідок проведе�
ного партією радикального політичного й аграрного
курсу, кількість членів первинних осередків значно
зменшилася. З окремих повідомлень у пресі щодо
стану первинних організацій можна зробити висно�
вок, що найчастіше саме молоді комуністи дезор�
ганізують роботу колективних господарств вна�
слідок байдужості, недисциплінованості й т.п. І, на�

решті, що стосується пропагандистських методів
партії, слід зазначити, що випадків масового вступу
в партію цілих бригад окремих підприємств уже не
спостерігається, як у минулому, коли в партію
вступали не лише ті, хто були переконаними кому�
ністами, а й співчуваючі їм.

Адміністративні органи
Дворівнева система адміністративного керу�

вання, впроваджена близько 1,5 років тому, що вва�
жалася найбільш ефективним засобом радянського
керування робочими масами, не виправдала себе.
Потік паперів, які надходили з невеликих адмініст�
ративних центрів до центральних органів, відво�
лікав велику кількість часу від рішення важливих за�
вдань і точно так само, як і в промисловості, вияви�
лося технічно неможливим здійснювати з єдиного
центра, що включає сотні відомств, контроль за ви�
конанням рішень партії й уряду шляхом видання за�
конів і розпоряджень. Довелося повернутися до ко�
лишньої форми адміністративного керування, яка
полягає в тім, що між районами й центральними
органами діяв обласний виконавчий комітет. Рес�
публіка спочатку була розділена на дві, а пізніше на
три обласних адміністративних одиниці. Це ново�
введення трохи полегшило консульську діяльність,
з огляду на створення відповідних органів у Харкові.
Ми одержуємо більше повну й швидку інформацію
щодо ситуації на місцях. Що стосується труднощів,
пов’язаної з формалізмом, що навряд чи буде мож�
ливим викорінити та що спостерігається в роботі
реорганізованого апарату, ситуація протягом звіт�
ного періоду не змінилася. Застосовані на цей час
фінансові й політичні заходи, які передбачають
пряме скорочення апарату чиновників з метою
пожвавити й спростити діяльність влади, навряд чи
приведуть до успіху.

Освіта
Як основне нововведення в галузі освіти слід за�

значити перехід до 9�літньої шкільної системи на�
вчання. Відповідна реорганізація шкіл, у тому числі
німецької школи в Києві, вже почалася. Прийняті в
серпні укази стосуються навчальної програми й по�
рядку навчання в початкових і середніх школах, а та�
кож вищих навчальних закладах. Після експери�
ментів, що мали місце в сфері методів викладання,
система загального навчання була впорядкована й
зайняла належне місце. Вона спрямована на
зміцнення шкільної дисципліни, знову передбачає
введення іспитів, які будуть проводитися в інший
період часу, ніж це було раніше. Практично без
розбіжностей й опору з боку місцевої влади й
партійних організацій, які раніше не звертали уваги
на результати викладання, центральна влада по�
вернулася до колишніх випробуваних методів вик�
ладання, однак вони навряд чи приведуть до ре�
зультату. Ріст цін у містах веде до зменшення
кількості учнів середніх і вищих навчальних за�
кладів, які внаслідок браку коштів змушені в великій
кількості залишати навчання і йти працювати в
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сільське господарство або в промисловість. Уроки
проводяться нерегулярно й не в повному обсязі.
Ослаблені школярі, що страждають від недостат�
нього харчування й відсутності гігієни, не можуть
показувати гарні результати в навчанні. Відсутність
підручників, зошитів і ручок впливає на роботу шко�
лярів під час уроків і при виконанні домашніх за�
вдань. Уроки на селі проводяться, як правило, на
відкритому повітрі, оскільки місцевим громадам, як
правило, часто бракує шкільних будинків, а діти не
мають одягу та взуття для того, щоб відвідувати
школу. Німецька школа в Києві має бути розшире�
ною для того, щоб розташувати в ній курси підготов�
ки вчителів (педагогічний технікум), так само як це
було зроблено в польській громаді. Скарги на не�
достатнє знання дітьми німецької мови не припиня�
ються. Зв’язок консульства зі школою й допомога
їй, що входило до моїх обов’язків протягом перших
років, були заборонені за розпорядженням партії.
Відновити їх не вдалося. Що стосується успіхів у бо�
ротьбі з неграмотністю, достовірна інформація від�
сутня. На селі ця боротьба, ймовірно, перейшла на
другий план, оскільки вчителі й партійні працівники,
які повинні займатися цим насамперед, присвятили
себе в цей період перебудови народного господар�
ства виконанню інших завдань.

Судова система
Цивільне й карне право не перетерпіли будь�

яких істотних змін. Прийнятий у травні 1931 р. закон,
відповідно до якого спірні питанняміж державнимий
громадськими організаціями, сума суперечки по
яких перевищує 1000 руб., повинні розглядатися
арбітражними комісіями, впроваджувався протягом
звітного року на практиці, у зв’язку із чим діяльність
судів, що розглядали цивільні правові справи, ско�
ротилася. При винесенні вироків комісії керуються
головним чином так званою „народно�господарсь�
кою доцільністю” і використовують положення ци�
вільного кодексу, спрямоване на послідовне усус�
пільнення народного господарства. Із прийняттям
закону від 7 серпня 1932 р. спостерігається поси�
лення кримінально�правової відповідальності. Це
особливою мірою стосується злочинів проти влас�
ності й завдання збитків так званому „соціалістично�
му сектору”, покарання за які дуже суворі. Ці злочини
стосуються, наприклад, крадіжок на залізниці й при
морських перевезеннях, крадіжок зерна, худоби й
іншої власності колгоспу, розтрат державного та
громадського майна, присвоєння коштів підпри�
ємств і т.п. При винесенні вироку суди суворо дотри�
муються „класового принципу”, що призводило до
того, що „куркуль” або „класовий ворог”, що вкрав з
колгоспного поля невелику кількість зерна, міг бути
осуджений за цей злочин до страти або тривалого
позбавлення волі, а колишній „заможний селянин”,
що збирав на полі колоски, міг одержати тривалий
строк позбавлення волі. Щодо того, як застосовува�
ти закон в умовах зростаючого дефіциту продуктів

харчування в селі, ніяких додаткових роз’яснень не
надавалося. Особливо жорстоко суди розправляли�
ся із селянами, які не виконували „контрактні”
зобов’язання по продовольчій розверстці. Тут також
при винесенні вироку керувалися класовим принци�
пом, і „куркулі”, що не мали ніякого відношення до
зібраного врожаю, могли бути засуджені за „злісне”
невиконанняна тривалі строки позбавленняволі або
примусові роботи. Чим вищими були вимоги щодо
заготівлі продовольства органами, які одержували
плани з конкретними цифрами, тим жорсткіше пра�
цювали судді для того, щоб виконати план з напов�
нення в’язниць селянами. Незважаючи на те, що за�
кон не передбачав введення терору при його вико�
нанні у внутріполітичній сфері, відповідно до рішень
Харківського обласного комітету партії з посилан�
ням на вказівки уряду від судів вимагалося вживання
заходів з „якісного та кількісного” виконання плану.
Велика кількість великих процесів, пов’язаних з осу�
дом банд розкрадачів і грабіжників, проводилися за
участю представників громадськості. Наскільки
відомо, вони не мали політичного забарвлення. У тих
випадках, коли селяни розстрілювали, забивали до
смерті або били комуністів, інформація не підлягала
розголошенню. Кількість злочинів проти власності
значно зросла в місті внаслідок погіршення еко�
номічного становища. Незважаючи на це, зростання
кількості суто карних злочинів серед населення не
відзначалося.

Охорона здоров’я
Кількість випадків захворювання на дизентерію,

черевний і висипний тиф збільшувалася протягом
усього року. Однак ситуація не набула розмірів епіде�
мії. Унаслідок хронічного недоїдання й пов’язаного з
цим зниження опору організму хвороби часто пере�
ходили у важку форму з летальним результатом, що
підтверджують фахівці. Причиною передчасної
смерті можна вважати також зростання кількості ви�
падків захворювання на туберкульоз серед молоді,
особливо серед дітей і немовлят у зв’язку із критич�
ною ситуацією в місті й селі в тім, що стосується за�
безпечення продуктами харчування.

Церква
Ставлення урядових і партійних органів до церк�

ви, про яке повідомлялося в попередніх доповідях,
не змінилося. Зовнішньою ознакою поблажливості
щодо церковних справ можна розглядати той факт,
що влада не перешкоджала багаторічному будів�
ництву на Волині католицької церкви. Зусилля кон�
сульства щодо повернення громаді церкви (Ново�
град�Волинський), яка використовувалася протя�
гом багатьох років як школа. виявилися безуспіш�
ними. Що стосується розвитку сектантських рухів,
слід зазначити, що після того, як при сприянні кон�
сульства на вимогу органів безпеки країну покинув
баптистський священик, ніякої іншої інформації, що
заслуговує довіри, не надходило.
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Культурні зв’язки із зовнішнім світом, театр і кіно.
Радянська сторона не намагалася розширити

культурні зв’язки республіки з Німеччиною, які до�
тепер обмежувалися лише сферою музики — док�
тор Хайнц Унгер і піаніст Франц Осборн дали кілька
концертів узимку й навесні. З огляду на виступи
французьких, італійських і польських діячів мис�
тецтв, слід зазначити, що причина міститься швид�
ше за все в невиконанні радянською стороною
фінансових зобов’язань перед німецькими музи�
кантами. Що стосується театру й кіно, за винятком
„Кабали й любові”, що входить в репертуар
київських театрів протягом багатьох років, твори
німецьких авторів залишаються без уваги. Те саме
стосується й останніх творів німецької кіноіндустрії.
Відзначено тенденцію, що полягає в тім, що теат�
ральна публіка втомилася від показу на сцені
агітаційних п’єс. Однак ця тенденція в духовних на�
строях і потреба розваг не залишаються без уваги.
Початкове припущення, згідно з яким кількість ту�
ристичних подорожей по Радянському Союзі може
значно скоротитися у зв’язку зі світовою еконо�
мічною кризою, не підтвердилося. Численні запро�
шувані Інтуристом німецькі громадяни, а після про�
ведення переговорів про ненапад між Парижем і
Москвою також і французькі громадяни й інші іно�
земці, подорожували як окремо, так і в складі груп
до Києва як кінцевого пункту маршруту.

Український рух
Подій, пов’язаних з політичною діяльністю україн�

ських націоналістів, протягом звітного періоду не
спостерігалося. Крім того, згас інтерес київської пре�
си до українського руху в Східної Галичині. Причиною
цього можуть бути події в Польщі й укладання пакту
про ненапад між Москвою, Парижем і Варшавою.
Проте великоросійсько�українськое протистояння
продовжує спостерігатися, про що свідчить, крім
іншого, настрій, що відображається в особливому
відношенні до українських меншостей у різних части�
нах РСФСР, про що багато говориться в українських
колах (доповідь ІІ.6 від 29.11.1932). Залишається
лише дивуватися, коли селянинові, якому не виста�
чає можливостей для виконання планів продрозве�
рстки, або який вступив у конфлікт із радянською вла�
дою з будь�якої іншої причини, сьогодні, на шістнад�
цятому році після революції, як обтяжуючу обставину
при винесенні вироку ставлять в провину службу в за�
гонах Петлюри або в гетьманських формуваннях, якої
він у тій ситуації ніяк не міг уникнути.

Національні меншості
Проведена радянським урядом політика усус�

пільнення народного господарства, а також адмініст�
ративний й економічний тиск, що ставить селян у
скрутне становище, змушували німецьких громадян,
які мали власність або мале господарство, поверта�
тися на батьківщину. При цьому вони не могли прид�
бати навіть половини того, що вони мали від радян�
ського уряду. Випадків, коли від’їжджаючі верталися
назад, зареєстровано не було. У містах тенденція

щодо повернення на батьківщину німецьких грома�
дян практично зникла не тому, що їм стало жити лег�
ше, ніж колись, а тому, що це викликане ситуацією на
німецькому ринкові праці. Приплив німецьких інже�
нерів й окремих кваліфікованих робітників у рес�
публіку був у цілому незначним. Через деякий час
розчарування в робочому процесі, оплаті праці, за�
безпеченні й умовах життя, навіть якщо вони є члена�
ми партії, змушують їх задуматися про повернення на
батьківщину. Без змін залишилося становище вихід�
ців з інших країн у прикордонних районах, у тому числі
німецьких селянах, що проживають окремо або в
складі груп. Вони перебувають в небезпеці й ризику�
ють життям у зв’язку з нестерпним тягарем радян�
ської аграрної політики й зважуються на перехід кор�
дону. Антагонізм, що існує між євреями й іншою час�
тиною населення, протягом звітного періоду значно
поглибився. Це пов’язане з тим, що євреям, або шля�
хом одержання грошей з�за кордону, або шляхом по�
шуку інших джерел вдається значно краще одягатися
й харчуватися, ніж їхньому російському оточенню. До
антисемітських проявів серйозного характеру, на�
скільки відомо, справа не дійшла.

Ставлення до Німеччини й Польщі
Треба зазначити, що місцева преса вже давно

визначила свою позицію з кожного зовнішньо�
політичного питання й при наявності значного приво�
ду обмежується тим, що передруковує заклики мос�
ковських партійних органів, перефразовуючи їх
більшою або меншою мірою. Слід також зазначити,
що крім підкреслення дружнього характеру відносин
між СРСР і Німеччиною під час святкувань, влаштова�
них у Київській Академії наук з приводу сторіччя
смерті Гьоте, доповідач зробив кілька коментарів,
яких він міг би й не робити, оскільки в заході брав
участь я й польський консул. Що стосується відносин
між владою й консульством, про які йшлося в попе�
редній доповіді (стор. 20), тут мало що змінилося.
Треба зазначити численні порушення прав внаслідок
застосування договорів, таких як залучення до гужо�
вої повинності, насильницьке переміщення й невида�
ча дозволу на виїзд, а також примусову купівлю
облігацій державної позики, вимоги виконання зако�
ну про підприємства, що працюють на договірних за�
садах від 12 жовтня 1925 р. й інших угод, зміст яких
недостатньо ясний для того, щоб вони виконувалися
іноземними громадянами. До цього варто віднести
випадки несповіщення або затримки сповіщення у
разі арешту німецьких громадян, створення пере�
шкод щодо відвідування арештованих німецьких гро�
мадян, байдужність і відверте ігнорування договірних
зобов’язань. У цілому останнім часом органи влади
ставляться набагато суворіше, ніж у попередні роки,
до німецьких громадян, що не виконали план здачі
зернових.

Що стосується ставлення до Польщі, преса обме�
жується, головним чином, інформуванням читачів
про повідомлення ТАСС і власних кореспондентів (?)
стосовно українських меншостей у Східній Галичині.
За винятком тимчасової напруженості у зв’язку із за�
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махом на радника посольства Твардовського й осу�
дом винних, які призвели до певного ускладнення
відносин між Москвою й Варшавою, було зроблене

все можливе, щоб не затьмарювати атмосферу між
двома державами, а також не вплинути на перего�
вори, які проходять між Москвою й Парижем.

(Der ukrainische Hunger�Holocaust… — S. 128—148)

№ 3
Повідомлення німецького консула в Києві Андора Хенке про візит

колишнього прем’єрKміністра Франції Едуарда Ерріо до Києва

31 серпня 1933 р.

Під час своєї подорожі з Одеси до Харкова ко�
лишній французький прем’єр�міністр Герріотт, а та�
кож французький посол у Москві й особи, що їх су�
проводжували, перебували протягом одного дня в
Києві. За повідомленнями преси, візит пройшов у
надзвичайно теплій атмосфері. Французьким гос�
тям показали Лавру, Софійський собор, Українську
Академію наук, а також розташований поруч з
містом радгосп. Крім того, гості мали можливість
подорожувати пароплавом по Дніпрі, і були запро�
шені на сніданок і вечерю, влаштовані радянською
владою у квартирі одного зі співробітників Коміса�
ріату іноземних справ.

Пан Герріотт повідомив про свої враження щодо
недавньої подорожі по Росії в інтерв’ю кореспон�
дентові київської газети „Пролетарська правда”,
переклад якого додається.

Крім офіційних джерел, я одержав інформацію
стосовно візиту французької делегації до Києві із
приватних джерел, а також від моїх польських колег
(я перебував у службовому відрядженні).

Діючи за прикладом князя Потьомкіна, місцева
влада зробили все можливе для того, щоб скласти
на пана Герріотта та осіб, які його супроводжували,
якомога краще враження щодо Києва. Наприклад,
двірники повинні були стояти в воріт на вулицях,
якими проходили гості, одягненими в білі фартухи.
Там, де таких фартухів бракувало, вони повинні
були надягти медичні халати (наприклад, у будинку,
де проживають два співробітники консульства). По
вулицях розносили хліб, чого не відбувалося в
дійсності. Генеральна репетиція за участю двір�
ників, рознощиків хліба й поліцейськими огород�
женнями відбулася за день до цього. Були вжиті за�
ходи, щоб прибрати з вулиць безпритульників і при�
ховати ознаки убогості, що зростає. Під час репе�
тиції здавалося, що це можливо. У день візиту пан
Герріотт самостійно вніс зміни до програми — він

вирішив подолати шлях від готелю до квартири
співробітника Комісаріату іноземних справ пішки,
що становить приблизно 5 хвилин. Посиленим на�
рядам міліції, одягненим у нову білу уніформу, не
вдалося, проте, запобігти у вирішальний момент
появі групи очевидних безпритульників, які почали
просити милостиню у француза. Пан Герріотт дав їм
грошей і сигарет.

Візит у радгосп також готувався дуже ретельно.
На питання щодо хлібних пайків французькі гості
одержали від працівників радгоспу відповідь: 9 фун�
тів на людину (насправді вони одержують лише де�
сяту частину).

Співробітників Академії наук, що належать до
інтелектуальних кіл, які в основній масі володіють
іноземними мовами, у примусовому порядку тим�
часово відсторонили від роботи. Залишилися лише
професори, що обіймають керівні посади. Після
цього святкове вбрання Києва зникло. Двірники, як і
раніше, ходять у рваному одязі, а безпритульники
з’явилися на вулицях у більшій кількості, ніж колись.
Ні польському, ні нашому консульству не було нада�
но інформації щодо програми та візиту пана Гер�
ріотта в цілому. Консульські представництва не
одержали запрошень для участі в суспільних
заходах, що було сприйнято моїми польськими ко�
легами дуже болісно.

Публіка виявила до візиту жвавий інтерес і зби�
ралася на вулицях тисячами. Місцева преса комен�
тує візит дуже жваво й в особливо дружньому дусі.
Слід зазначити, що в тім же номері „Пролетарської
правди” від 28 серпня, де вшановується візит фран�
цузької делегації, опублікована гостра карикатура
проти Німеччини, що я додаю до цього документа.
Я маю намір, як і в попередніх випадках, особисто
звернути на це увагу співробітників Комісаріату іно�
земних справ. Копія для зовнішньополітичного
відомства додається.

(Der ukrainische Hunger�Holocaust… — S. 175—178)
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№ 4
Інформація німецького консульства в Києві

про соціальноKекономічне становище в місті та околиці

2 листопада 1933 р.

2. Стан забезпечення продуктами харчування в
місті Києві в останні тижні покращився. Ціни на хліб і
м’ясо нижчі, ніж у цей самий період минулого року.
Що стосується інших продуктів, таких як картопля,
овочі, цукор, крупа й подібні їм продукти, спосте�
рігається гострий дефіцит. Ціни на них значно ви�
росли порівняно з минулим роком.

На відміну від відносно задовільного забезпе�
чення міста, із сільської місцевості надходять дуже
тривожні повідомлення щодо постачання продо�
вольства. Заготівлі пшениці здійснювалися дуже
жорстко, і в тих районах, де спостерігався невро�
жай, таких як Волинь, уже сьогодні стан дуже важ�
кий. З Волині в консульство надходять конкретні

дані, відповідно до яких голод призводить до люд�
ських жертв.

3.Нарізнихпромисловихпідприємствахобластів
зв’язку з відсутністю грошей робітники не одержують
зарплатупротягомтривалогочасу.Консульствувідо�
мі випадки, коли робітники не одержували ні копійки
протягом трьох місяців. Достеменно відомо, що в де�
яких частинах Червоної Армії грошове постачання ко�
мандному складу виплачується несвоєчасно. На цей
час намагаються доставити гроші з Харкова й Москви
та виплатити хоча б частину заборгованості в перед�
день Жовтневих свят. Ситуація така, що робітники та
службовці в своїй більшості не мають коштів для того,
щоб оплатити жовтневий пайок.

(Der ukrainische Hunger�Holocaust… — S. 206—207)

№ 5
Коротке повідомлення німецького консульства в Києві

про економічну ситуацію в місті

11 листопада 1933 р.

1. У цей час у місті Києві спостерігається гострий
дефіцит паливно�мастильних матеріалів. Дрова й ґас
можна придбати лише за надзвичайно високими
цінами або користуючись особистим знайомством.
Приміщення в державних установах не опалюються,
температура в них — нижче нуля градусів. Паливно�
мастильніматеріалинепостачаютьсянавітьушколи.

2. Спостерігається дефіцит електроенергії, у
зв’язку із чим майже щодня цілі міські квартали за�

лишаються без світла протягом тривалого часу. Як
причину називають те, що застаріле обладнання
місцевої електростанції не відповідає сучасним
вимогам.

3. У радіопрограмі „Уроки російської мови” від
8 листопада цього року, переданої з Хайльбергу
російською та німецькою мовами, говорилося про
ситуацію в Радянському Союзі. Якість трансляції в
Києві була відмінною.

(Der ukrainische Hunger�Holocaust… — S. 209)

№ 6
Звіт німецького консульства в Києві про політичну ситуацію

за 1933 р.

15 січня 1934 р.

І. Зовнішньополітична частина.
Відносини з Німеччиною: жорсткість офіційної

атмосфери. Зростання симпатій з боку населення.
Негативне ставлення з боку євреїв. Події. Негатив�
не ставлення до Німеччини з боку преси. Відсутність
труднощів у консульських справах. Ставлення до

німецьких громадян більш сприятливе, ніж до поль�
ських громадян. Стан німецьких громадян у майбут�
ньому й політика стосовно національних меншос�
тей. Культурне відчуження.

Ставлення до Польщі: продовжує бути присут�
ньою недовіра.
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Візити французьких державних діячів: серед на�
селення ставлення до Франції не змінилося.

Посилення напруженості на Далекому Сході.
ІІ. Внутрішньополітична частина.

Внутрішньополітична ситуація: голод визначає
позицію уряду й настрій населення. Розчарування й
прикрість у місті та в селі. Енергійна боротьба уряду
при заготівлі зерна. Паспортна система.

Партія: визначення недоліків. Невдоволення й
байдужність партійних мас. Загострення боротьби.
Чистка партії. Політичний розподіл. Криза молодих
комуністів.

Українське питання: голод підсилює розбіжності
між Москвою й Україною. Відправлення Постишева.
Боротьба проти українства. Великоросійський ко�
муністичний шовінізм.

Меншості: небажане зміцнення Українського
фронту. Заходи для його ослаблення. Ізоляція від
батьківщини. Пропагандистська обробка.

Правова сфера: більш м’які вироки при розкра�
данні державної власності. Посилення юридичної
практики при саботажі господарських кампаній. По�
вернення організованої злочинності. Збереження
арбітражних судів.

Освіта: заснування Київського університету. Іс�
пити в школах. Німецькій школі в Києві відмовлено в
німецькій мові.

Візит французьких державних діячів.
Візит колишнього французького прем’єр�мініст�

ра Герріотта й французького міністра авіаційної про�
мисловості Пьера До в серпні�вересні минулого року
дали привід місцевій владі й пресі для того, щоб де�
монстративно заявляти про політичне зближення із
Францією. Що стосується населення, Франція не за�
воювала симпатій у зв’язку з візитом двох державних
діячів. Натхненні мови цих панів з приводу більшо�
вицьких досягнень в Україні виглядали смішними на
тлі реального стану справ.

Зростання напруженості на Далекому Сході.
Напруженість у відносинах між Радянським Сою�

зом й Японією була відчутна в місті, коли восени ми�
нулого року здійснювалася передислокація частин і
підрозділів Червоної Армії на Далекий Схід. Підроз�
діли, що залишилися, які брали участь у параді 7 лис�
топада, справляють сильне враження. З листопада
місяцямісцевиймашинобудівнийзавод„Більшовик”,
що виробляв раніше устаткування для цукрової про�
мисловості, перейшов до виробництва в значних об�
сягах хімічних продуктів для оборонних цілей. Крім
того,частинакиївськихлікаріводержалиповісткидля
відправлення на Далекий Схід.

II. Внутрішньополітична частина.
Внутрішньополітична ситуація.

Внутрішньополітична ситуація визначається го�
лодом, яким охоплені в трьох областях (Київській,
Чернігівській і Вінницькій) близько 12 мільйонів осіб

та який забрав життя, за попередніми оцінками, 2,5
мільйонів людей. На стан та настрої населення, так
само як і на заходи, що вживаються партією й орга�
нами керівництва, катастрофа вплинула рішучим
чином. Радянській владі довелося вдруге пережити
події, пов’язані з неврожаєм 1932 р. й уникнути не�
безпеки перших хвилювань у радянській державі.
Така небезпека існувала внаслідок політики тоталь�
ної соціалізації в селі, коли не вдалося вдруге на�
лежним чином налагодити продовольче забезпе�
чення робочих мас. Голод й убогість призвели до
розчарування не лише в середовищі селян. Навіть
відомі політичні діячі радянської влади постраждали
від недостатнього харчування, затримок і нестачі
заробітної плати, а також усякого роду позбавлень.
У селі не вірять в обіцянки уряду, що державні орга�
ни вже на початок року припинять вилучати запаси
зерна й не будуть втручатися в плани місцевої
влади. Більшість населення взагалі бажала поси�
лення катастрофи, що могло б призвести до краху
правління більшовиків.

Оскільки державна влада хотіла й повинна була
в такій важкій ситуації, як з фізичної, так і з мораль�
ної точки зору, вимагати високих трудових досяг�
нень, рішення цього завдання могло бути досягнуте
лише шляхом боротьби. У селі на перші позиції вий�
шли створені політвідділи машино�тракторних
станцій, які, без сумніву, відзначилися при цьому
перед радянською владою. Агенти, що входили до
складу створених відділів, ГПУ, агітатори й сільські
активісти примушували селян всіма наявними в
держави методами — практично задарма — працю�
вати й віддавати врожай. Особливому тиску підда�
валися селяни�одноосібники, справи яких були
відносно кращі, ніж у селян, об’єднаних у колгоспи.
Більш ніж 40% населення областей з одноособовим
укладом господарства виступають проти політики
усуспільнення. Селяни�одноосібники, крім обробки
власної землі повинні були допомагати колгоспові
своїми кіньми й візками. Відкритий або навіть при�
хований опір карався конфіскацією, висилкою чи
арештом, а в окремих випадках — розстрілом.
У містах десятки тисяч робочих й інших прошарків
населення змушені були „добровільно” відправля�
лися на збирання врожаю, де вони проживали в по�
ганих умовах, незважаючи на їхню зайнятість і про�
фесійну придатність. Селяни приймали їх з не�
довірою й без ентузіазму. Відмова загрожувла втра�
тою роботи, невидачею паспорта й, як слідство, ви�
силкою. Така система примусових робіт повинна
була неминуче призвести до посилення антирадян�
ських настроїв. Все це відбувалося на тлі повсюдно
зростаючого антисемітизму й актів насильства з
боку селян, які доходили навіть до того, що підпалю�
вали вночі гуртожитки, в яких проживали люди, на�
правлені їм для допомоги з міста. Після завершення
кампанії по заготівлях тиск на сільське населення з
боку влади зменшився. Урядові вдалося за рахунок
використання системи розподілу зерна досягти
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того, що сьогодні колгоспникам живеться якщо не
добре, те все�таки краще, ніж одноосібникам, яким
живеться тяжко. Це свідчить про внутрішньополi�
тичне зміцнення радянської влади в республіці. У
зв’язку з поліпшенням забезпечення міст продукта�
ми харчування, що стало можливим після збору
врожаю, тут також наступив певний спокій. На тлі
запеклої боротьби за врожай і заготівлі продуктів
інші, не менш важливі, внутрішньополітичні події
звітного року відступають на другий план. До них
можна зарахувати переміщення населення в пів�
денні райони Київської області, жителі яких були ви�
селені. У такий спосіб уживали спроби відгородити
міста від напливу голодуючих й помираючих селян і
дітей насамперед шляхом введення паспортної
системи. Ця система була спрямована головним
чином проти кримінальних елементів, спекулянтів,
політично ненадійних елементів і людей без про�
фесій. У цілому вона впроваджувалася м’якше, ніж
це очікувалося. Труднощі можна були порівняно
легко обійти шляхом підкупу чиновників — сума ха�
бара за один паспорт перебувала в межах від п’яти�
сот до семисот рублів.

Партія.
Якщо радянській владі нарешті вдалося, незва�

жаючи на величезні труднощі, зібрати хліб, не�
обхідний для реалізації своїх цілей, нехай навіть
шляхом знищення великої кількості життів, все це
відбулося завдяки енергії, з якою партія проводила
свою волю у власних рядах і на всіх рівнях державної
влади. В офіційних повідомленнях щодо партійних
конференцій, які проводяться на цей час, недоліки в
роботі партії супроводжуються модними зараз сло�
вами. Так, у звітному році в органах влади, устано�
вах культурних і наукових закладах численні „троць�
кісти” займалися організованою підривною робо�
тою. Як зазначено в постанові листопадового Пле�
нуму ЦК Компартії України, усередині партії розкри�
та „німецька й польська агентури” й „українські
націоналісти”. Останні, як зазначено, проникли в
наукові установи, серед яких, крім Академії наук на�
зивається Київський університет. Партійні орга�
нізації обвинувачуються в тім, що вони недостатньо
контролюють контрреволюційні прояви з боку своїх
співробітників, чим потурають їхньому розвитку.
Насправді така „самокритика” є лише прикриттям
стану всеосяжного невдоволення, байдужості й по�
казної відповідальності, широко розповсюджених у
партії. Такий стан справ викликаний, крім іншого,
розчаруванням, позбавленнями й обґрунтованим
почуттям особистої незахищеності. У сільських ра�
йонах державна влада не була в змозі захистити й
не в змозі захистити сьогодні радянських праців�
ників від замахів. Навіть у Києві кілька тижнів тому
були розстріляні із засідки невідомими два спів�
робітники ГПУ.

Лише шляхом надзвичайних заходів можна було
мобілізувати партію й радянський апарат, що
ослабли зсередини, на битву за врожай. Це вдалося
зробити за рахунок організації соцзмагання, систе�

ми ударних бригад, відправки тисяч перевірених
членів партії на село, створення вже згадуваних
„політичних відділів”, а також за рахунок нещадного
викорінювання інакомислячих. Для представників
партійних мас це стало чітким сигналом. Страх по�
карання й осуду призвів до того, що багато функ�
ціонерів, незважаючи на переконання й ставлення
до моменту, почали відповідальніше ставитися до
виконання обов’язків. В адміністративному порядку
численні керівники, серед яких близько 130 голів
районних і міських виконкомів республіки, були
відсторонені від посад за помилки в роботі й „опор�
туністські” настрої, частина з них були арештовані.
З початку року з новою енергією відновилися чистки
партійних рядів. Її жертвами в республіці стали
близько 120 секретарів районних партійних коміте�
тів, тобто 60% від їхнього загального числа, і 70 го�
лів районних контрольних комісій.

Незважаючи на те, що партійне керівництво
діяло досить жорстко для того, щоб зломити пасив�
ний опір своїх членів, йому не вдалося остаточно
перебороти кризу. Це може відбутися лише тоді,
коли плоди соціалістичного будівництва будуть
присутні не лише на папері, а й позначаються на
рівні життя широких кіл населення, стан яких, якщо
говорити про республіку, погіршується з року в рік.

Свідченням упадку довіри до Комуністичної
партії є різке зменшення, що намітилося останнім
часом, числа молодих комуністів. Так, у Києві їх
кількість зменшилася від 9600 у 1928 р. до 2600 у
звітному році. Молодь дедалі менше прихильна до
ідей, не бажає приймати на себе небезпечні й від�
повідальні обов’язки комуніста, які не дають більше
відповідних переваг.

Українське питання.
Обговорення українського питання треба роз�

глядати у звітному році у зв’язку з голодом. Врахо�
вуючи катастрофу, в якій народ обвинувачує по�
літиків Москви, відстань між прагнучими до неза�
лежності українцями й московським унітаризмом
стала ще більшою. Характерною для настроїв насе�
лення є думка, що радянський уряд сприяє поши�
ренню голоду для того, щоб поставити українців на
коліна. Фраза „Голодних ми не боїмося, для нас
страшні ситі!”, яку часто використовують деякі ко�
муністи та яку навряд чи розділяє партійне керів�
ництво, лише підсилює це почуття.

У Москві усвідомили напруженість ситуації й
штучно підігрівають її шляхом підтвердження праг�
нення німців і поляків до розділу України. Слід за�
значити, що українцям після перевороту в Німеччині
перспектива звільнення стала здаватися близькою.
З політичної точки зору ці надії, що відроджуються
без німецької участі, є небезпечними. Це призвело
до того, що Комуністична партія України не лише
відмовилася від проведення аграрної політики, а й
не бере участі з належною енергією, необхідною
для Москви, у боротьбі з українським — іменованим
як шовіністський — впливом у власних рядах і на
селі. Місцеве вище партійне керівництво не без під�
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став бачить у важкому економічному становищі й
труднощах, пов’язаних із забезпеченням продово�
льством, благодатний ґрунт для розвитку україн�
ського націоналізму.

Людиною, що мала усунути цю погрозу, був Пос�
тишев — довірена особа Сталіна з необмеженими
повноваженнями. Шляхом застосування щойно за�
значених заходів усередині партії він створив пере�
думови для наступу проти українського фронту.
Сигналом стало звільнення з посади комісара ос�
віти Скрипника, що давно вважається представни�
ком чітко українського комуністичного напряму.
Після цього сталося звільнення керівних співробіт�
ників харківських центральних органів і керівників
обласного рівня. У столиці втратили роботу, а іноді й
волю, професори Академії наук і Київського універ�
ситету, директори Лінгвістичного інституту й на�
вчального кінокомбінату, директори шкіл, численні
співробітники сфери освіти й чиновники. Влада ста�
вила всім їм у провину культивування шовінізму й
співробітництво з контрреволюцією де б те не бу�
ло — у мові, науці й літературі. Були розкриті таємні
організації, які ніби то були пов’язані з „німецьким і
польським фашизмом”, що дозволило ГПУ ще раз
довести свою здатність плести вигадливі інтриги.
Що стосується центрального рівня, очолюване Ко�
сiором ЦК і ЦКК Комуністичної партії України заяви�
ли, що начальник відділу пропаганди й культури
Чернігівського обкому партії Скарбек протягом
10 років очолював „польську військову організацію”
в Радянській Україні”. До подібних розкриттів так
званих організацій варто ставитися скептично. Їх�
ньою метою насамперед є відповідний маневр сто�

совно кожної виникаючої в Україні тенденції й під�
креслення ролі ГПУ в очах народу. Новим етапом
боротьби проти українізму стали відомі листопадові
рішення вищих партійних органів Харкова. У них,
крім „українського шовінізму”, згадується „велико�
російський шовінізм”. Однак це — не більш ніж
теоретична подачка для українських народних мас.
Насправді основним напрямом радянської політи�
ки, що проводиться в Україні, є „великоросійсько�
комуністичний шовінізм”.

Меншості.
Становище меншостей у республіці розгля�

дається в зовнішньополітичній частині. Тут варто
зазначити лише його значення для українського пи�
тання. Німецькі й польські меншості бачать своє за�
гальне майбутнє в союзі з українською більшістю
після звільнення від влади більшовиків. Якщо для
німців це пов’язано більшою мірою з економічною й
загальною сферами, а також з культурними основа�
ми народу, то для поляків характерне прагнення до
політичного єднання з батьківщиною. Що стосу�
ється відношення меншостей до їхньої батьківщи�
ни, треба зазначити, що вони діють більш впевнено
й цілеспрямовано, ніж основна маса українського
народу. Приклад, що подають німці українцям в тім,
що стосується національної закритості й прихиль�
ності до індивідуального ведення господарства, є
небажаним для радянської системи. Досить об�
ґрунтованими є побоювання того, що у випадку ви�
никнення серйозного українського визвольного ру�
ху меншості будуть активним помічником, якщо не
авангардом руху.

(Der ukrainische Hunger�Holocaust… — S. 209)
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№ 7
Матеріали слідства, проведеного ОДПУ щодо розкрадання

продуктів і промтоварів, хабарництва та
спекуляції через систему господарських органів

і торгсинів у м. Києві

ОБВИНЯЮТСЯ И ПРЕДАЮТСЯ СУДУ:

1. ЧЕРНОВ Григорий Вениаминович — в том,
что, занимая должность директора Хозобъедине�
ния Киевского Облисполкома:

а) создал в Хозобъединении Киевского Облис�
полкома разветвленную хищническую организа�
цию и руководил всей антигосударственной и пре�
ступной ее деятельностью;

б) по сговору с Зав. торговым отделом Хозобъе�
динения ТЫКОЧИНСКИМ занимался системати�
ческим расхищением остродефицитных продуктов
и промтоваров и продажей их на частном рынке по
спекулятивным ценам, в целях личной наживы.
В частности:

1) через агента Хозо РОХВАРГЕРА и Зав. рас�
пределителем № 2 Хозо КАЦОВИЧА, похитил из
этого распределителя 180 кг сахара и на деньги,
вырученные от продажи сахара в сумме 3.300 руб.,
купил для себя лично импортный патефон у валют�
чика ГОЛЬДШТЕЙНА;

2) получил у зав. торговым отделом Хозо ТЫКО�
ЧИНСКОГО 3.500 руб., вырученные последним от
продажи на рынке похищенных из распределителя
Хозо продуктов и предметов ширпотреба;

3) похитил из товаров, купленных им в Торгсине
для Хозобъединения, 1 отрез сукна, 2 плаща и др.
предметы и т.п.;

в) ввел широкую систему подкупа работников
государственных учреждений гор. Киева, Москвы,
Ленинграда и других городов, путем прикрепления
к закрытым распределителям Хозо и отпуска им де�
фицитных продуктов в целях внепланового получе�
ния фондовых товаров;

Лично дал взятки работнику Ленинградского за�
вода „Красный Треугольник” ДМИТРИЕВУ, работ�
никам Укркрахмалтреста и работникам хоз. учреж�
дений за внеплановый отпуск товаров Хозобъеди�
нению.

Для дачи взяток хозяйственникам провел через
секретаря Киевского Облисполкома ШЕРЕМЕТЬ�

ЕВА ассигнования товарных фондов на сумму —
15.000 руб. ежемесячно;

г) производил в широких размерах подкуп ра�
ботников железнодорожного транспорта в целях
непланового получения вагонов и внеочередной
погрузки товаров;

д) занимался в значительных размерах спекуля�
цией остродефицитными продуктами и промыш�
ленными товарами, получаемыми вне плана за
взятки;

е) в момент острого продовольственного поло�
жения в Киеве занимался широким разбазаривани�
ем продуктов питания путем незаконного отпуска
их по запискам лиц и организаций, не имеющих на
это права;

ж) в нарушение существующих постановлений
Правительства — производил в больших размерах
товарообменные операции;

з) занимался незаконной скупкой валюты по
спекулятивным ценам, закупая на „черной бирже”
торгсиновские боны. В частности, купил по спеку�
лятивной цене через валютчиков Арона и Лазаря
ГОЛЬДШТЕЙНОВ торгсиновских бон на сумму
49.000 руб. совзнаками для покупки товаров Хоз�
объединению;

и) через зав. распределителем № 0 Хозобъеди�
нения ГОДЗЕЕВСКОГО совершил подлог, выразив�
шийся в том, что дал указание ГОДЗЕЕВСКОМУ со�
ставить подложную расписку на якобы купленные
последним для указанного распределителя про�
дукты, на сумму 2.500 руб., которые были незакон�
но израсходованы ЧЕРНОВЫМ на ремонт автомо�
биля, —

т.е. в преступлениях, предусмотренных законом от
7�го августа 1932 г. и ст. ст. 109, 118, 59, п. 12 и 120
УК РСФСР.

ВИНОВНЫМ СЕБЯ ПРИЗНАЛ.
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2. ТЫКОЧИНСКИЙ Михаил Львович — в том,
что, занимая должность Заведующего торговым от�
делом Хозобъединения Киевского Облисполкома:

а) создал в Хозобъединении Киевского Облис�
полкома разветвленную хищническую организа�
цию и руководил всей антигосударственной и пре�
ступной ее деятельностью;

б) по предварительному сговору с зам. дирек�
тора Киевской организации помощи инвалидам
„Облкомдоп” ЛИТОВСКИМ, своим шурином РОХ�
ВАРГЕРОМ Владимиром и гр. ДОРФМАНОМ, в це�
лях личной наживы и обогащения открыл в Киеве
под фирмой „Облкомдопа” специальный магазин,
через который продал на рынок, в частности, при�
езжавшим в Киев колхозникам 50 т патоки, в кото�
рую предварительно РОХВАРГЕРОМ и ДОРФМА�
НОМ прибавлялось — 10% воды, от этой преступ�
ной операции ТЫКОЧИНСКИЙ получил в свою по�
льзу 10.125 руб.;

в) по предварительному сговору с агентом Хоз�
объединения своим шурином РОХВАРГЕРОМ Вла�
димиром и заведующим ларьком Киевской органи�
зации помощи бедным „Допомога” ДОРФМАНОМ
продал через ДОРФМАНА на сторону по спекулятив�
ным ценам 40 т патоки кормовой, 17 т патоки крах�
мальной, 19 т утфеля, 91/2 т соды питьевой и др. това�
ров 11 т, получив от этих преступных операцийв свою
пользу около 80 тыс. руб.;

г) в целях личной наживы по предварительной
договоренности с двумя кустарями гор. Киева не�
законно продал им, под видом продажи артели
„Культпром”, 5 т крахмала по цене, установленной
для госучреждений, за что получил от кустарей в
свою пользу 4.000 руб. Получил взятку от артели
„Гастроном” в сумме около 22 тыс. руб. за незакон�
ный отпуск товаров;

д) по сговору с директором Хозобъединения
ЧЕРНОВЫМ и другими сотрудниками Хозо систе�
матически занимался расхищением остродефи�
цитных продуктов и промтоваров и продажей их на
частном рынке по спекулятивным ценам в целях
личной наживы;

1) через агента Хозо РОХВАРГЕРА и зав. распре�
делителем № 2 Хозо КАЦОВИЧ похитил из распреде�
лителя № 2 800 кг сахара, которые были проданы по
спекулятивной цене на частном рынке.

Из всей вырученной от продажи сахара сумму —
7.000 руб. было обращено на покрытие личной за�
долженности ТЫКОЧИНСКОГО распределителю;

2) похитил из распределителя Хозо 15 отрезов
шелка, продал их на рынок, получив от этой прода�
жи в свою пользу около 3.000 руб., и т.п.

Всего ТЫКОЧИНСКИМ в течение 1933 г. получе�
но в свою пользу от различных похищенных им то�
варов около 20.000 руб.;

е) ввел широкую систему подкупа работников
государственных учреждений г. Киева, Москвы, Ле�
нинграда и др. городов, путем прикрепления их к
закрытым распределителям Хозо и отпуска им де�

фицитных продуктов в целях внепланового получе�
ния фондовых товаров.

Лично давал взятки многим работникам Хоз�
объединения за внеплановый отпуск фондовых то�
варов (Управляющему Киев. конторой Укрснаб —
МАЕВСКОМУ и его заместителю КОРОТКЕ, Нач.
операт. План. сектора Сахсбыта КАБАНОВУ, дирек�
тору Киевской швейной фабрики ПРЕВАЦ, зам. ди�
ректора Черкасского сахарного завода МАТВЕЕВУ,
Упр. Киевской конторой Союзшвейсбыта ШВАРЦУ
и его заместителю ЛЕВИТАНУ, зав. сектором снаб�
жения Киевского Облснаба МИТРОФАНОВУ и др.).

ж) производил в значительных размерах подкуп
работников железнодорожного транспорта в целях
непланового получения вагонов и внеочередной
погрузки товаров. (Нач. станции Белая Церковь —
КОЗЛОВСКОГО, заместителей Начальника Каза�
тинского района ГУРИКА и ТУПИЦИНА, б. ревизора
Ю.З.ж.д. ПОЗЕНКО, Нач. 4 района Ю.З.ж.д. САРА�
ТОВЦЕВА и др.);

з) занимался в широких размерах спекуляцией
остродефицитными продуктами и промышленны�
ми товарами, полученными Хозобъединением вне
плана;

и) в целях личной наживы занимался в 1932 г.
спекуляцией мукой, покупаемой им в Торгсине;

к) в момент острого продовольственного поло�
жения в Киеве занимался широким разбазаривани�
ем продуктов питания путем незаконного отпуска
их по запискам лицам и организациям, не имею�
щим на это права;

л) в нарушение постановления Правительства
производил в больших размерах товарообменные
операции;

м) на средства, получаемые путем хищения то�
варов из Хозобъединения, занимался скупкой, а
также перепродажей валюты, бриллиантов и цен�
ностей, покупаемых им по спекулятивным ценам на
„черной бирже”. Занимался незаконной скупкой у
спекулянтов торгсиновских бон для нужд Хозо;

н) присвоил в свою пользу 2.000 руб. из суммы
распределителя № 0 Хозобъединения;

о) в целях покрытия указанных 2.000 руб. совер�
шил через Зав. распределителем № 0 ГОДЗЕЕВ�
СКОГО подлог, выразившийся в том, что дал указа�
ние ГОДЗЕЕВСКОМУ составить подложные рас�
писки на якобы купленные последним товаров для
лиц распределителя.

Дал указание тому же ГОДЗЕЕВСКОМУ провес�
ти путем аналогичных подлогов около 6.000 руб.,
израсходованных ТЫКОЧИНСКИМ для покупки шуб
ответработникам Киева,

т.е. в преступлениях, предусмотренных законом от
7�го августа 1932 г. и ст. ст. 109, 118, 169, 120, 116,
59 п. 12 УК РСФСР.

ВИНОВНЫМ СЕБЯ ПРИЗНАЛ.
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3. РОХВАРГЕР Владимир Борисович — в том,
что, занимая должность агента Хозобъединения
Киевского Облисполкома:

а) совместно с зав. торготделом Хозо ТЫКО�
ЧИНСКИМ, зам. директора „Облкомдоп” ЛИТОВ�
СКИМ и продавцом ДОРФМАНОМ с целью личной
наживы организовали под фирмой „Облкомдоп”
специальный магазин, через который продали на
рынок 50 т патоки, незаконно отпущенной ТЫ�
КОЧИНСКИМ из Хозо;

б) по указанию ТЫКОЧИНСКОГО и ЛИТОВСКОГО
РОХВАРГЕР совместно с ДОРФМАНОМ, при отпуске
патоки покупателям, в частности приезжавшим в
Киев колхозникам, подливали в нее до 10 % воды.

На этой преступной операции ее участниками, в
том числе РОХВАРГЕРОМ, было получено в свою
пользу 6.125 руб.;

в) РОХВАРГЕР по предложению ТЫКОЧИНС�
КОГО в августе 1933 г. договорились с ДОРФМА�
НОМ о продаже на сторону, по спекулятивной цене,
получаемого Хозо с Черкасского сахзавода утфеля.
На основе этой договоренности ТЫКОЧИНСКИЙ
направил через „Допомогу” в ларек ДОРФМАНА
40 т патоки кормовой, 17 т патоки крахмальной, 19 т
утфеля, 91/2 т соды питьевой и 11 т других товаров.
На этих преступных операциях РОХВАРГЕР получил
в свою пользу около 29000 руб.;

г) по поручению ТЫКОЧИНСКОГО РОХВАРГЕР
совместно с зав. распределителем № 2 Хозо КА�
ЦОВИЧЕМ похитил из распреда 9 мешков сахара, ка�
ковой продал на рынке торговцам по спекулятивной
цене. Заработанные от этой операции 10 тыс. руб.
РОХВАРГЕР распределил следующим образом:
7 тыс. руб. КАЦОВИЧУ в покрытие долга ТЫКОЧИН�
СКОГО и 3 тыс. руб. Лазарю ГОЛЬДШТЕЙНУ в покры�
тие долга директора Хозо ЧЕРНОВА, при чем РОХ�
ВАРГЕР лично от торговцев получил деньги за про�
данный сахар в свою пользу;

д) давал взятки в виде продуктов работникам
Ольховецкого сахарного завода за ускорение от�
грузки патоки для Хозо;

е) на средства, вырученные от прямого расхи�
щения товаров Хозо и товаров, проданных преступ�
ным путем на рынок, занимался скупкой золотой
валюты, бриллиантов и драгоценностей.

Одновременно занимался скупкой валюты и
бриллиантов для ТЫКОЧИНСКОГО, каковые заму�
ровал в стенах своей квартиры вместе с своей соб�
ственной валютой и ценностями, —

т.е. в преступлениях, предусмотренных законом от
7�го августа 1932 г., ст. ст. 109, 118, 169, 59, п. 12 УК
РСФСР.

ВИНОВНЫМ СЕБЯ ПРИЗНАЛ.

4. ЛУЧАНСКИЙ Арнольд Моисеевич — в том,
что, занимая должность Заведующего закрытым
распределителем № 3 Хозобъединения Киевского
Облисполкома:

а) в целях личной наживы вошел в преступное
соглашение со своим помощником ЗИЛЬБЕРМА�
НОМ, агентом Хозо ВИРОЗУБОМ и охранником
распределителя № 2 КОРОТКОВЫМ и создал во
вверенном ему распределителе хищническую груп�
пу, которая систематически занималась расхище�
нием остродефицитных продуктов и продажей их
по спекулятивным ценам на частном рынке;

б) отпускал ВИРОЗУБУ из распределителя са�
хар, рис, масло и получал от него часть денег, выру�
ченных от продажи этих товаров на рынке.

В частности, реализовал через ВИРОЗУБА по�
хищенные из распределителя 63 кг риса, 47 кг бу�
маги и т.п.;

в) через охранника КОРОТКОВА сбывал на киев�
ских рынках сахар, похищенный из распределите�
ля, деля с ними вырученные от продажи деньги. В
частности, через КОРОТКОВА им были реализова�
ны похищенные из распределителя 30 кг сахарной
пыли;

г) систематически сбывал через свою мать на
частном рынке похищенные из распределителя де�
фицитные продукты и вырученные деньги брал в
свою пользу, —

т.е. в преступлениях, предусмотренных законом от
7 августа 1932 г. и ст. ст. 109 УК РСФСР.

ВИНОВНЫМ СЕБЯ ПРИЗНАЛ.

5. ЗИЛЬБЕРМАН Соломон Исаакович — в том,
что, занимая должность пом. зав. закрытого распре�
делителя № 3 Хозобъединения Киевского Облиспол�
кома:

а) в целях личной наживы вошел в состав хищ�
нической группы, созданной во вверенном ему рас�
пределителе и вместе с участниками этой группы
зав. распределителем ЛУЧАНСКИМ, агентом Хозо
ВИРОЗУБОМ и охранником распределителя КО�
РОТКОВЫМ систематически занимался расхище�

нием остродефицитных продуктов и продажей их
по спекулятивным ценам на частном рынке;

б) систематически сбывал на рынке через ВИ�
РОЗУБА похищенный из распределителя рис, са�
хар и масло, получая в свою пользу часть денег, вы�
рученных от реализации этих товаров;

в) систематически похищал продукты и сбывал
их на рынке через свою жену;

г) через охранника распределителя КОРОТ�
КОВА продал на рынок сахарные отходы.
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Всего ЗИЛЬБЕРМАНОМ похищено продуктов на
сумму около 5.000 руб. в рыночной стоимости, —

т.е. в преступлениях, предусмотренных законом от
7 августа 1932 г. и ст. 109 УК РСФСР.

ВИНОВНЫМ СЕБЯ ПРИЗНАЛ.

6. ВИРОЗУБ Авраам Давидович — в том, что,
работая в должности агента Хозобъединения Киев�
ского Облисполкома:

а) в целях личной наживы вошел в состав хищ�
нической группы, состоящей из сотрудников за�
крытого распределителя № 3 Хозо и систематичес�
ки занимался расхищением дефицитных продуктов
(сахар, рис, масло) и реализацией их по спекуля�
тивным ценам на частном рынке;

б) получал от Зав. распределителем № 2 ЛУ�
ЧАНСКОГО и его заместителя ЗИЛЬБЕРМАНА рис,
масло и др. продукты и продавал их на рынке, де�
лясь вырученными деньгами с ЛУЧАНСКИМ и
ЗИЛЬБЕРМАНОМ. Таким образом, им было реали�
зовано 29 кг риса, 8 л масла и т.п.;

в) по поручению Зав. торговым отделом Хозо
ТЫКОЧИНСКОГО давал взятки работникам государ�
ственных учреждений на незаконный отпуск товаров
Хозобъединения.

В частности:

1) дал взятку в виде 3�х записок на продукты ра�
ботникам Киевской хлеббазы № 2 за незаконный
отпуск хлеба для Хозо;

2) дал взятку в виде отпуска муки Зав. сектором
распределения Облзаготзерно ТРОСТАНЕЦКОМУ
за отпуск для Хозо, вместо ржаной муки пшеничную
и риса вместо крупы;

3) дал взятку в виде продуктов Зав. сектором рас�
пределения хлебной базы Облзаготзерно КУЛЬ�
БЕРГУ за неоднократный отпуск риса Хозо вместо
крупы;

4) дал взятку в виде продуктов работнику гвоз�
дильного завода им. Письменного за ускорение от�
грузки для Хозо гвоздей и т.п.,—

т.е. в преступлениях, предусмотренных законом от
7 августа 1932 г. и ст. ст. 109 и 117 УК РСФСР.

ВИНОВНЫМ СЕБЯ ПРИЗНАЛ.

7. КАЦОВИЧ Яков Митрофанович — в том,
что, будучи Заведующим распределителя № 2 Хоз�
объединения Киевского Облисполкома:

а) занимался систематическим хищением про�
довольственных и промышленных товаров из рас�
пределителя и продавал таковые на частном рынке
по спекулятивным ценам через агента Хозобъеди�
нения РОХВАРГЕРА и рабочего этого же распреде�
лителя РАЙТЕРА.

Выручаемые от похищенных товаров деньги де�
лились между участниками хищений. В результате
хищений на долю КАЦОВИЧА пришлось 1.800 руб.;

б) по распоряжению Заведующего торговым от�
делом Хозобъединения ТЫКОЧИНСКОГО похитил
4 мешка сахара, каковые были проданы через РОХ�
ВАРГЕРА на частном рынке по спекулятивным це�
нам. Деньги, вырученные от продажи похищенного
сахара, были переданы ТЫКОЧИНСКОМУ.

в) по распоряжению ТЫКОЧИНСКОГО похитил
2 мешка сахара, каковые были проданы через РОХ�
ВАРГЕРА на частном рынке по спекулятивным ценам.
Вырученныеотэтойпродажиденьгипошлинаоплату
патефона, который был продан агентом снабжения
комбината „Правды” ГОЛЬДШТЕЙНОМ Л. директору
Хозобъединения ЧЕРНОВУ;

г) неоднократно давал взятки продуктами и пром�
товарами ответственным работникам хозяйственных
учреждений по запискам ТЫКОЧИНСКОГО за отпуск
Хозобъединению хозяйственниками фондовых това�
ров вне плана, —

т.е. в преступлениях, предусмотренных законом от
7 августа 1932 г. и ст. ст. 118 и 109 УК РСФСР.

ВИНОВНЫМ СЕБЯ ПРИЗНАЛ

8. БРУДМАН Лев Елконович — в том, что буду�
чи Зав. распределителем № 3 Хозобъединения Ки�
евского Облисполкома:

а) систематически занимался хищением продо�
вольственных товаров из распределителя № 3 Хозо
в целях самоснабжения;

б) поручил своему заместителю МЕСТЕЧКИ�
НУ В.О. похитить из распределителя № 3 бумагу,
оставшуюся неиспользованной во время Облпарт�
конференции, и продать на рынке за 175 руб. День�

ги от этой хищнической операции присвоил пол�
ностью себе лично;

в) разлагал штат распределителя № 3 Хозо сов�
местными поездками со своими подчиненными к
женщинам, для этих целей похищались продукты из
распределителя;

г) в результате отсутствия контроля над расходо�
ванием товаров подчиненными ему лицами из рас�
пределителя № 3 Хозо Киевского Облисполкома,
было похищено: 2 мешка сахара, 25 кг масла сливоч�
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ного, 3 отреза кожи�хрома на пальто, 160—180 м бе�
лого полотна и 3 отреза шелка, —

т.е. в преступлениях, предусмотренных законом от
7�го августа 1932 г. и ст. 109 УК РСФСР.

ВИНОВНЫМ СЕБЯ ПРИЗНАЛ.

9. МЕСТЕЧКИН Владимир Иосифович — в
том, что, будучи Заместителем Заведующего рас�
пределителем № 3 Хозобъединения Киевского
Облисполкома:

а) занимался систематически хищением продо�
вольственных и промышленных товаров из распре�
делителя и продавал таковые на частном рынке по
спекулятивным ценам через агента Хозобъединения
МЕСТЕЧКИНА М. и продавца распределителя ГРИН�
ФЕЛЬДА. Часть похищенных товаров была продана
им самим. Всего МЕСТЕЧКИНЫМ М. было похищено:
180кгсахара,25кгсливочногомасла,60мбелогопо�
лотна, 8 м шелка, 500 дм хрома. Сумма, вырученная
МЕСТЕЧКИНЫМ В. от похищенных товаров, состав�
ляет 3.125 руб.;

б) неоднократно давал взятки продуктами и
промтоварами ответственным работникам хоз.
учреждений по запискам ТЫКОЧИНСКОГО за от�
пуск Хозобъединению фондовых товаров хозяйст�
венниками вне плана.

в) По распоряжению ТЫКОЧИНСКОГО скупил
разновременно на черной бирже торгсиновские
боны всего на сумму около 10.000 руб. совзнака�
ми, —

т.е. в преступлениях, предусмотренных законом от
7 августа 1932 г. и ст. ст. 118, 109 и 59 п. 12 УК
РСФСР.

ВИНОВНЫМ СЕБЯ ПРИЗНАЛ.

10. МЕСТЕЧКИН Михаил Осипович — в том,
что, будучи агентом Хозобъединения Киевского
Облисполкома:

продал на частном рынке по спекулятивным це�
нам похищенные МЕСТЕЧКИНЫМ Владимиром из
распределителя № 3 Хозобъединения — 180 кг са�

хара и 24 кг сливочного масла, за что получил от
МЕСТЕЧКИНА Владимира 325 руб., —

т.е. в преступлении, предусмотренном законом от
7 августа 1932 г. ст. 17 УК РСФСР.

ВИНОВНЫМ СЕБЯ ПРИЗНАЛ.

11. МАЛЫЙ Ефим Самойлович — в том, что
работая в должности агента Хозобъединения Киев�
ского Облисполкома:

а) по поручению Зав. торговым отделом Хозо
ТЫКОЧИНСКОГО систематически и в широких раз�
мерах занимался подкупом работников государ�
ственных учреждений путем отпуска им продуктов
и промышленных товаров для Хозо. В частности,
дал взятку директору Парфиевского сахарного за�
вода ИСТОМИНУ за отпуск последним скота для
Хозо;

б) систематически подкупал работников желез�
нодорожного транспортапутемотпускаимдефицит�
ных продуктов за внеплановое представление ваго�
нов и внеочередную погрузку товаров. В частности,

им были подкуплены Нач. ст. Белая Церковь КОЗ�
ЛОВСКИЙ, заместители Нач. Казатинского р�на ГУ�
РИК и ТУПИЦЫН и др.;

в) в целях личной наживы систематически нахо�
дясь в служебных командировках, составлял рас�
ходные документы и в результате этих преступле�
ний получил лично для себя от Хозо 3.000 руб.;

г) систематически занимался расхищением
остродефицитных продуктов из распределителя
Хозо, —

т.е. в преступлениях, предусмотренных законом от
7�го августа 1932 года и ст. ст. 109 и 118 УК РСФСР.

ВИНОВНЫМ СЕБЯ ПРИЗНАЛ.

12. ГОЛЬДШТЕЙН Арон Абрамович — в том,
что, занимая должность агента Хозобъединения
Киевского Облисполкома в Москве:

а) систематически занимался расхищением
остродефицитных продуктов и промтоваров из
Хозо;

б) совместно с зав. торговым отделом Хозо ТЫ�
КОЧИНСКИМ в больших размерах занимался подку�
пом работников государственных учреждений в

Москве, Ленинграде, Иваново для внепланового по�
лучения фондовых товаров. Дал взятки за незакон�
ный отпуск товаров работнику Сахаросбыта КАБА�
НОВУ, управляющему Ивановской конторой Союз�
рыбсбыт МЕЛЬНИЧЕНКО и др.;

в) занимался незаконными валютными опера�
циями. Сам лично возил систематически из Москвы
в Киев валюту и золото, которые сбывал валютчику
ТЫКОЧИНСКОМУ Меер�Лейбу;
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г) совместно с директором Хозо ЧЕРНОВЫМ и
своим братом ГОЛЬДШТЕЙНОМ Лазарем скупил в
Москве на 45 тыс. руб. валюты и торгсиновских бон,
на которые закупил товары для Хозобъединения;

д) знал о преступных валютных операциях ТЫ�
КОЧИНСКОГО, проводимых им на деньги, выручен�

ные от продажи похищенных товаров в Хозо, —

т.е. в преступлениях, предусмотренных законом от
7�го августа 1932 г. и ст. ст. 109, 117, 118 и 59 п. 12
УК РСФСР.

ВИНОВНЫМ СЕБЯ ПРИЗНАЛ.

13. ГОЛЬДШТЕЙН Лазарь Абрамович — в том,
что,будучиагентомснабжениякомбината„Правда”:

а) участвовал с зам. пред. правления коопера�
тива Киевского Облотдела ГПУ — РОЗОВЫМ в по�
хищении 160 м шелка и продал таковой на частном
рынке по спекулятивным ценам. Вырученные день�
ги от продажи похищенного товара по соглашению
с РОЗОВЫМ, взял себе в счет стоимости патефона,
проданного им РОЗОВУ;

б) совместно с заведующим распределителем
№ 2 Хозобъединения КАЦОВИЧЕМ похитил 2 меш�
ка сахара. Полученные от продажи похищенного то�
вара деньги взял себе в счет стоимости патефона,
проданного им директору Хозобъединения ЧЕР�
НОВУ;

в) систематически занимался спекуляцией ва�
лютой;

г) будучи связан в 1920 г. с киевской подполь�
ной партийной организацией и получив от нее на
хранение два вагона мануфактуры, продал эту ма�
нуфактуру, присвоив вырученную от этой продажи
сумму около 200.000 руб. и купил на них два дома в
г. Киеве, —

т.е. в преступлениях, предусмотренных законом от
7�го августа 1932 г. и ст. ст. 16—82, 59 п. 12 УК
РСФСР.

ВИНОВНЫМ СЕБЯ ПРИЗНАЛ ЧАСТИЧНО.

14. ДОРФМАН ЮдкоKНатан Эльевич — в том,
что:

а) Будучи продавцом магазина Киевской орга�
низации помощи инвалидам „Облкомдоп”, по сго�
вору с ТЫКОЧИНСКИМ, ЛИТОВСКИМ и РОХВАР�
ГЕРОМ сбывали по спекулятивным ценам патоку,
направлявшуюся ТЫКОЧИНСКИМ специально для
сбыта на частном рынке, в целях личной наживы.
Совместно с РОХВАРГЕРОМ продал таким путем
50 т патоки, добавив при этом к этой патоке в целях
увеличения наживы 5 т воды. Из денег, полученных
от этой преступной операции, ДОРФМАН получил в
свою пользу 4.000 руб.;

б) будучи зав. ларьком Киевской организации
помощи бедным „Допомога”, по сговору с ТЫКО�

ЧИНСКИМ и РОХВАРГЕРОМ систематически сбы�
вал через ларек на частный рынок по спекулятив�
ным ценам товары, отпускаемые ТЫКОЧИНСКИМ
из Хозобъединения. Таким путем продано по спеку�
лятивным ценам 19 т утфеля, 40 т кормовой патоки,
91/2 т соды столовой, 17 т патоки крахмальной и 11 т
других товаров. Из денег, вырученных от этой пре�
ступной операции, ДОРФМАН получил в свою по�
льзу около 30.000 руб., —

т.е. в преступлениях, предусмотренных законом от
7�го августа 1932 г. и ст. 169 УК РСФСР.

ВИНОВНЫМ СЕБЯ ПРИЗНАЛ.

15. ЛЕЙБОВИЧ Михаил Львович — в том, что,
будучи заведующим промтоварным отделом рас�
пространителя № 3 Хозобъединения Киевского Обл�
исполкома:

похитил из распространителя 165 м белого по�
лотна, 1.500 дм и 24 м шелка, из коих взял себе 45 м
белого полотна и 8 м шелка, а остальное дал МЕС�

ТЕЧКИНУ В.И. и ИДЕЛЬСУ — референту промто�
варной группы Хозобъединения, —

т.е. в преступлении, предусмотренном законом от
7 августа 1932 г.

ВИНОВНЫМ СЕБЯ ПРИЗНАЛ.

16. ИДЕЛЬС Яков Соломонович — в том, что,
будучи референтом промтоварной группы Хозобъ�
единения Киевского Облисполкома:

а) занимался систематически хищением продо�
вольственных и промышленных товаров из всех
распределителей Хозобъединения, используя эти
товары на личные нужды;

б) совместно с ЛЕЙБОВИЧЕМ и МЕСТЕЧКИНЫМ
похитил 165 м белого полотна, 1.500 дм хрома, 24 м
шелка, из коих взял себе 60 м белого полотна,
500 дм хрома и 8 м шелка;

в) неоднократно давал взятки продуктами и
промтоварами ответственным работникам хозяй�
ственных учреждений и железнодорожного транс�
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порта за отпуск хозяйственниками фондовых това�
ров и предоставлении железнодорожных вагонов
вне плана Хозобъединению, —

т.е. в преступлениях, предусмотренных законом от
7�го августа 1932 г. и ст. ст. 118 и 10 УК РСФСР.

ВИНОВНЫМ СЕБЯ ПРИЗНАЛ.

17. ГОДЗЕЕВСКИЙ Георгий Станиславович —
в том, что, работая в должности заведующего закры�
тым распределителем № 0 Хозобъединения Киев�
ского Облисполкома:

а) в целях личной наживы систематически зани�
мался расхищением дефицитных продуктов и това�
ров из вверенного ему распределителя;

б) похищал из распределителя шелк, который
сбывал по спекулятивной цене на рынке;

в) для покрытия растраты зав. торговым отде�
лом Хозо ТЫКОЧИНСКИМ в сумме 2.000 руб. напи�
сал фиктивные на якобы купленные на эту сумму
продукты для распределителя № 0;

г) составил аналогичные подложные расписки
для покрытия задолженности распределителю ди�
ректора Хозо ЧЕРНОВА в сумме 2.500 руб., взятых
из кассы распределителя ЧЕРНОВЫМ и им неза�
конно израсходованных, а также расходов по по�
купке шуб для Хозобъединения, —

т.е. в преступлении, предусмотренном законом от
7�го августа 1932 г. и ст. ст. 109 и 120 УК РСФСР.

ВИНОВНЫМ СЕБЯ ПРИЗНАЛ.

18. ЛИТОВСКИЙ Мирон Иосифович — в том,
что, будучи зам. директора Киевской организации
помощи инвалидам „Облкомдоп”, по предвари�
тельному сговору с зав. торговым отделом Хозобъ�
единения ТЫКОЧИНСКИМ М. и гр. гр. РОХВАРГЕ�
РОМ и ДОРФМАНОМ в целях личной наживы и обо�
гащения открыл в Киеве под фирмой „Облкомдоп”
специальный магазин, через который продал на
рынок, в частности приезжавшим в Киев колхозни�
кам патоку, в которую предварительно РОХВАРГЕ�
РОМ и ДОРФМАНОМ прибавлялось 10% воды. От

этой преступной операции ЛИТОВСКИЙ получил в
свою пользу — 1.200 руб.

Кроме того, ЛИТОВСКИЙ в течение ряда лет за�
нимался спекуляцией валютой, золотом и брилли�
антами, —

т.е. в преступлениях, предусмотренных ст. ст. 169,
59 п.12 УК РСФСР.

ВИНОВНЫМ СЕБЯ НЕ ПРИЗНАЛ.

Изобличается показаниями РОХВАРГЕРА, ТЫ;
КОЧИНСКОГО М. и МЕСТЕЧКИНА.

19. РОЗОВ Яков Борисович — в том, что буду�
чи в [19]33 году* пред. кооператива Киевского Обл�
отдела ГПУ:

а) в Хозо Киевского Облисполкома получил не�
законно 5 т сахара, в обмен на что отпустил 3 т сель�
дей и мануфактуры;

б)похитилизкооперативаКиевскогоОблотдела

ГПУ 160 м шелка, который им был реализован через
ГОЛЬДШТЕЙНА Лазаря на рынке по спекулятивным
ценам. На добытые таким путем излишки денег ку�
пил у ГОЛЬДШТЕЙНА Л. заграничный патефон, —

т.е. в преступлениях, предусмотренных ст. ст. 109,
117 УК РСФСР и законом от 7 августа 1932 г.

ВИНОВНЫМ СЕБЯ ПРИЗНАЛ.

20. КАГАН Семен Израилевич — в том, что, бу�
дучи зав. товарным отделом Киевской конторы Гос�
банка:

а) совершал совместно с зам. управл. Киевской
конторой Госбанка ШЕВЧЕНКО систематически не�
законные продажи остродефицитных продоволь�
ственных и промышленных товаров и сырья, невы�
купленных своевременно различными предприяти�
ями и хозучреждениями:

мануфактуру (сукно, сатин, бязь) на сумму
150.000 руб., прибывшую в адрес швейной ф�ки
им. Горького;

подошвенную кожу на сумму 9.000 руб., при�
бывшую в адрес 10�й штамповочной ф�ки;

кожу�хром,прибывшуювадрес4�йобувнойф�ки;
48 т планово�производственного сахара по це�

не 90 коп. за кг, прибывшего в адрес Куреневского
консервного завода, и т.д.;

б) зная о предварительной преступной догово�
ренности ТЫКОЧИНСКОГО с отдельными ответра�
ботниками хозучреждений и предприятий об умыш�
ленном невыкупе у Госбанка остродефицитных това�
ров, по сговору с ТЫКОЧИНСКИМ продавал Хозобъ�
единению эти товары, а именно: 110.000 дм хрома,
прибывшего в адрес 4�й обувной ф�ки;

в) зная заведомо, что ряд товаров покупался
Хозобъединением у товарного отдела Госбанка со
спекулятивной целью, как�то: технический крах�
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мал, оконное стекло, патока, железо и др., произво�
дил незаконную продажу этих товаров Хозобъдине�
нию;

г) за вышеуказанную незаконную продажу Хоз�
объединению остродефицитных товаров система�

тически получал взятки от ТЫКОЧИНСКОГО, —

т.е. в преступлениях, предусмотренных законом от
7�го августа 1932 г. и ст. ст. 109 и 117 УК РСФСР.

ВИНОВНЫМ СЕБЯ ПРИЗНАЛ.

21. КАРАМАШ Антон Назарович — в том, что,
будучи управляющим Киевской конторы Союзсаха�
росбыта:

а) незаконно получил в Союзсахаросбыте со�
вместно с ЛОГВИНОВЫМ — представителем Обл�
комдопа через КАБАНОВА одну тонну фондового
сахара, которую продал на частном рынке;

б) деньги в сумме 13.000 руб. были поделены
между КАРАМАШЕМ и ЛОГВИНОВЫМ, —

т.е. в преступлениях, предусмотренных законом от
7�го августа 1932 г.

ВИНОВНЫМ СЕБЯ ПРИЗНАЛ.

22. КАБАНОВ Николай Трофимович — в том,
что, будучи нач. оперативно�план. сектора Союз�
сахсбыта:

а) выдал незаконно, разновременно ТЫКОЧИН�
СКОМУ наряды на восемь вагонов рафинада и два
вагона сахарной пудры;

б) за незаконный отпуск сахара получил неод�
нократно взятки от ТЫКОЧИНСКОГО продовольст�

венными и промышленными товарами. Кроме того,
получил от ТЫКОЧИНСКОГО патефон и 1000 штук
иголок, —

т.е. в преступлениях, предусмотренных законом от
7�го августа 1932 г. и ст. ст. 109 и 117 УК РСФСР.

ВИНОВНЫМ СЕБЯ ПРИЗНАЛ.

23. БЕРШТЕЙН Абрам Борисович — в том,
что, работая в должности агента Хозобъединения
Киевского Облисполкома:

а) систематически производил подкуп путем
дачи взяток работников ряда учреждений, пред�
приятий с целью получения от них вне нормы и без
нарядов остродефицитных товаров;

б) давал взятки работникам Курортснаба КОС�
ТЮКУ и МЕЩЕНКО, за что получил от них 3.900 кг
сливочного масла и 10 тыс. шт. яиц из фондов,
предназначенных для снабжения санаториев и до�
мов отдыха;

в) давал взятки зав. сектором снабжения Обл�
снаба МИТРОФАНОВУ за отпуск вне плана муки,
мыла, мяса и других нормированных товаров;

г) производил подкуп ж.д. работников с целью
внепланового получения вагонов. В частности, дал
взятку начальнику 1�го эксплуатационного района
ст. Киев ТАТЬЯНИНУ, за что от него получил 30 ва�
гонов для погрузки сахара, и нач. станции Белая
Церковь КОЗЛОВСКОМУ за погрузку сахара без
плана;

д) участвовал в расхищении остродефицитных
товаров, производимом зав. торговым отделом
Хозо ТЫКОЧИНСКИМ, —

т.е. в преступлении, предусмотренном законом от
7�го августа 1932 г. и ст. 118 УК РСФСР.

ВИНОВНЫМ СЕБЯ ПРИЗНАЛ.

24. ШЕРЕМЕТЬЕВ Евдоким Леонтьевич — в
том, что, работая в качестве секретаря Киевского
Облисполкома и осуществляя прямое руководство
Хозобъединением:

а) зная о том, что руководством Хозобъедине�
ния проводятся противозаконные товарообменные
и спекулятивные операции, не принимал никаких
мер к их прекращению;

б) зная о том, что в Хозобъединении существует
широкая система подкупа работников государ�
ственных организаций в целях внепланового полу�
чения товаров для спекуляции, не принимал ника�
ких мер к прекращению этой системы;

в) санкционировал директору Хозобъединения
ЧЕРНОВУ расходование для подкупа работников

госорганизаций ежемесячно товарных фондов на
сумму 15.000 руб.;

г) знал о широком разбазаривании остродефи�
цитных продуктов и ширпотреба директором Хоз�
объединения ЧЕРНОВЫМ и зав. торг. отделом ТЫ�
КОЧИНСКИМ путем отпуска их по запискам, но ни�
каких мер не принимал к прекращению разбазари�
вания фондов;

д) зная о том, что Хозобъединение в плановом
порядке не получает товарных фондов, системати�
чески предъявляя к руководству Хозобъединения
требования на отпуск крупных денежных сумм, тол�
кая этим Хозо к незаконным коммерческим опера�
циям в целях извлечения прибыли;
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е) дал поручение директору Хозобъединения
ЧЕРНОВУ закупить для ответработников г. Киева
мануфактуры и деликатесов, каковые ЧЕРНОВ при�
обрел в Торгсине, на сумму 47.000 руб. при содей�
ствии спекулянтов�валютчиков;

ж) незаконно получил для личных нужд некото�

рые товары из Хозо, —

т.е. в преступлениях, предусмотренных ст. ст. 109 и
118 УК РСФСР.

ВИНОВНЫМ СЕБЯ ПРИЗНАЛ.

25. БЫКОВ Ефим Исаакович — в том, что, бу�
дучи агентом по снабжению Хозобъединения Киев�
ского Облисполкома:

а) занимался систематическим хищением това�
ров из распределителя № 2 и продавал таковые на
частном рынке по спекулятивным ценам. Деньги,
вырученные от продажи похищенных товаров, об�
ращал на погашение своей задолженности, обра�
зовавшейся в результате забора денег и товаров в
распределителе для личных нужд;

б) неоднократно давал взятки продуктами и
промтоварами ответственным работникам хозяй�
ственных учреждений за отпуск Хозобъединению
фондовых товаров хозяйственниками вне плана, —

т.е. в преступлениях, предусмотренных законом от
7�го августа 1932 г. и ст. 118 УК РСФСР.

ВИНОВНЫМ СЕБЯ ПРИЗНАЛ ЧАСТИЧНО.

26. ШЕВЧЕНКО Григорий Петрович — в том,
что, будучи заместителем управляющего Киевской
конторой Госбанка:

а) совершал совместно с КАГАНОВЫМ — заве�
дующим товарным отделом — систематически не�
законные продажи остродефицитных продовольст�
венных и промышленных товаров и сырья, выкупае�
мых своевременно различными предприятиями и
хозучреждениями;

б) зная заведомо, что ряд товаров покупался
Хозобъединением у товарного отдела Госбанка со
спекулятивной целью, производил незаконную про�

дажу этих товаров Хозобъединению;
в) производил незаконную выдачу Хозобъеди�

нению ссуд сверх лимитов;
г) за незаконные продажи Хозобъединению, а

также за ссуды, выданные Хозобъединению сверх
лимита, был прикреплен к закрытому распредели�
телю Хозобъединения, —

т.е. в преступлениях, предусмотренных законом от
7�го августа 1932 г. и ст. ст. 117 и 109 УК РСФСР.

ВИНОВНЫМ СЕБЯ НЕ ПРИЗНАЛ.

27. ДМИТРИЕВ Михаил Захарович — в том,
что, работая в должности зав. оперативной частью
галошного сектора завода „Красный Треугольник”
в Ленинграде, из корыстных побуждений произво�
дил незаконные операции по отпуску резиновой
обуви вне плана за взятки:

а) за взятку, в виде дефицитных продуктов, от�
пустил в 1933 г. Хозобъединению Киевского Облис�
полкома 8.000 пар резиновой обуви без нарядов;

б) за взятку в 150 руб. отпустил представителю
водосекции Центросоюза ЦУККЕРУ 4.000 пар детс�

ких ботинок — без нарядов;
в) за взятку в виде ордера на костюм, пальто и

75 руб. незаконно заменил ботинки более ценным
товаром представителю Тифлисского об�ва „Друг
детей” — ЧАЧАШВИЛИ,—

т.е. в преступлениях, предусмотренных ст. ст. 109 и
117 УК РСФСР.

ВИНОВНЫМ СЕБЯ ПРИЗНАЛ.

28. ГИНДЕЛИС Шнеер Яковлевич — в том,
что, будучи референтом�нарядчиком кондитерской
фабрики им. К. Маркса, злоупотребляя своим слу�
жебным положением, систематически за взятки от�
пускал разного рода учреждениям и организациям
и, в частности, Хозо Киевского Облисполкома, вне
нормы и без нарядов кондитерские изделия:

а) систематически за взятки отпускал ТЫКО�
ЧИНСКОМУ без нарядов кондитерские изделия,
выдал в течение 1933 г. 12 вагонов кондизделий;

б) за взятку, полученную от ЗРК спецработников
в виде продуктов и прикрепления к распределите�
лю, регулярно отпускал без нарядов кондизделия;

в) проводил товарообменные операции с рядом

учреждений и организаций: Киевской типографии,
Коростышевской и Миропольской бумфабрикам
отпускал без наряда кондизделия в обмен на бума�
гу, получаемую от них;

г) в обмен на гвозди и катанку отпускал без наря�
дов кондизделий заводам им. К. Либкнехта и Проф�
интерну;

д) в обмен на лес отпускал без нарядов кондиз�
делия 15�му лесозаводу и др., —

т.е. в преступлениях, предусмотренных ст. ст. 109
117 УК РСФСР.

ВИНОВНЫМ СЕБЯ ПРИЗНАЛ.
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29. МАЕВСКИЙ Георгий Александрович — в
том, что, будучи управляющим Киевского област�
ного отделения Укрснаба, вошел в соглашение с
зав. торговым отделом Хозо Киевского Облиспол�
кома ТЫКОЧИНСКИМ М. и отпускал последнему
вне плана и без нарядов остродефицитные товары,
за что получил для себя и части своего аппарата
взятки от ТЫКОЧИНСКОГО М. В частности, вне пла�
на отпустил Хозо в лице ТЫКОЧИНСКОГО М. — 4 т

масла, 2 вагона фанеры, химико�красочные това�
ры, около вагона досок, за что получал взятки в
виде продуктов для себя лично и для некоторых со�
трудников Хозо, —

т.е. в преступлениях, предусмотренных ст. ст. 109 и
117 УК РСФСР.

ВИНОВНЫМ СЕБЯ ПРИЗНАЛ.

30. КОРОТКЕ Владимир Абрамович — в том,
что, работая в должности зам. управляющего Киев�
ским отделением Укрснаба, вошел в преступное
соглашение с зав. торготделом Хозо Киевского
Облисполкома ТЫКОЧИНСКИМ М., которому неза�
конно за взятки отпускал остродефицитные това�
ры, вне всякого плана и без нарядов. Таким путем
им было отпущено Хозо 4 т масла, 500 шт. мешков,
5 т мыла и др. товар. За указанный незаконный от�
пуск товаров КОРОТКЕ получал от ТЫКОЧИНСКО�

ГО М. шесть раз взятки в виде продуктов и промто�
варов, а также был прикреплен к распределителю
Хозо. Кроме того, КОРОТКЕ неоднократно получал
взятки в виде продуктов для ответработников свое�
го аппарата, —

т.е. в преступлениях, предусмотренных ст. ст. 109 и
117 УК РСФСР.

ВИНОВНЫМ СЕБЯ ПРИЗНАЛ.

31. ТРОСТАНЕЦКИЙ Моисей Анатольевич —
в том, что, будучи референтом сектора распреде�
ления Заготзерно, войдя в сделку с ТЫКОЧИН�
СКИМ М., незаконно отпускал Хозо муку пшенич�
ную 75%, вместо полагавшейся по нарядам муки
ржаной и рис вместо крупы, за что получал от
ТЫКОЧИНСКОГО М. неоднократно взятки в виде

продуктов, а также был прикреплен к распредели�
телю Хозо,—

т.е. в преступлениях, предусмотренных ст. ст. 109 и
117 УК РСФСР.

ВИНОВНЫМ СЕБЯ НЕ ПРИЗНАЛ.

Изобличается показаниями ТЫКОЧИНСКОГО М.Л.
и ВИРОЗУБА А.Д.

32. ШВАРЦМАН Иосиф Овсеевич — в том, что,
будучи заведующим базой Союзшелкосбыта:

а) оказывал преступное содействие ТЫКОЧИН�
СКОМУ М. в получении нарядов на шелк и отпускал
ему с базы товар в улучшенном ассортименте;

б) за оказанное ТЫКОЧИНСКОМУ М. преступ�
ное содействие в получении нарядов на шелк, полу�
чая от него взятки,—

т.е. в преступлениях, предусмотренных ст. ст. 109 и
117 УК РСФСР.

ВИНОВНЫМ СЕБЯ ПРИЗНАЛ.

33. ПРЕВАЦ Борис Моисеевич — в том, что,
будучи зам. директора швейной фабрики им. Горь�
кого в г. Киеве:

а) отпустил незаконно, разновременно Хозобъ�
динению фондовый товар (готовое платье) вне пла�
на на сумму около 90.000 руб.;

б) договорился с ТЫКОЧИНСКИМ М. об умыш�
ленном невыкупе мануфактуры в товарном отделе
Киевской конторы Госбанка, прибывшей в адрес
фабрики им. Горького, с тем, чтобы ТЫКОЧИН�
СКИЙ имел возможность купить этот товар для Хо�
зобъединения;

в) купил у ТЫКОЧИНСКОГО М. несезонное гото�

вое платье, полученное Хозобъединением у Киев�
ской конторы Союзшвейсбыта и изготовленное
фабрикой им. Горького — в это время фабрика ис�
пытывала финансовые затруднения и не платила
зарплату рабочим;

г) за совершенные вышеуказанные преступные
комбинации получал от ТЫКОЧИНСКОГО М. взят�
ки, —

т.е. в преступлениях, предусмотренных законом от
7�го августа 1932 г. и ст. ст. 109 и 117 УК РСФСР.

ВИНОВНЫМ СЕБЯ ПРИЗНАЛ.
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34. ГЕШЕЛИН Семен Аронович — в том, что,
будучи зав. отделом снабжения и сбыта швейной
ф�ки им. Горького:

а) совместно с ПРЕВАЦОМ производил неза�
конный отпуск Хозобъединению фондовых товаров
вне плана;

б) за незаконный отпуск фондовых товаров вне
плана получал от ТЫКОЧИНСКОГО М. взятки, —

т.е. в преступлениях, предусмотренных законом от
7�го августа 1932 г. и ст. ст. 109 и 117 УК РСФСР.

ВИНОВНЫМ СЕБЯ ПРИЗНАЛ.

35. МАТВЕЕВ Тихон Прокофьевич — в том,
что, будучи зам. директора Черкасского сахарного
комбината:

а) незаконно, вне плана отпустил Хозобъедине�
нию в лице торготдела ТЫКОЧИНСКОГО М. и рефе�
рента Хозо КОМАРОВСКОГО 2 вагона сахара рафи�
нада вместо подлежавших отпуску сахарных отхо�
дов, за что получал от ТЫКОЧИНСКОГО М. взятки в

виде остродефицитных продуктов лично для себя и
пром. товаров для работников заводов;

б) за взятку в виде 135 кг сахара купил, не имея
нарядов, 2 вагона цемента, —

т.е. в преступлениях, предусмотренных ст. ст. 109,
117, 118 УК РСФСР.

ВИНОВНЫМ СЕБЯ ПРИЗНАЛ.

36. ШВАРЦ Роберт Абрамович — в том, что,
будучи управляющим Киевской конторой Союз�
швейсбыта:

а) отпустил незаконно Хозобъединению фондо�
вые товары (готовое платье и белье) вне плана на
220.000 руб.;

б) за незаконный отпуск Хозобъединению фон�

довых товаров вне плана получал от ТЫКОЧИН�
СКОГО М. взятки, —

т.е. в преступлениях, предусмотренных законом от
7�го августа 1932 г. и ст. ст. 109 и 117 УК РСФСР.

ВИНОВНЫМ СЕБЯ ПРИЗНАЛ.

37. ЛЕВИТАН Константин Моисеевич — в том,
что, будучи зам. управляющего Киевской конторой
Союзшвейсбыта:

а) совместно с ШВАРЦЕМ, а также самостоя�
тельно производил незаконный отпуск Хозобъеди�
нению фондовых товаров вне плана;

б) за незаконный отпуск фондовых товаров по�
лучал от ТЫКОЧИНСКОГО М. взятки, —

т.е. в преступлениях, предусмотренных законом от
7�го августа 1932 г. и ст. ст. 109 и 117 УК РСФСР.

ВИНОВНЫМ СЕБЯ ПРИЗНАЛ.

38. МИТРОФАНОВ Александр КонстантиноK
вич — в том, что, будучи зав. сектором снабжения
Облснаба, злоупотребляя своим служебным поло�
жением, с корыстной целью разбазаривал остро�
дефицитные нормированные товары.

Войдя в соглашение с зав. торговым отделом
Хозо Киевского Облисполкома ТЫКОЧИНСКИМ М.
и за взятки, выдаваемые ему в виде продуктов и то�
варов, систематически, вне плана, отпускал това�
ры, которые ТЫКОЧИНСКИМ М. сбывались по спе�
кулятивным ценам.

В частности, вместо предусмотренных по плану
снабжения Наркомснаба 300 человек, отпускал для
Хозо — муку, крупу, макароны на 2800 человек, за
что в течение одного месяца получил три взятки от
ТЫКОЧИНСКОГО М., две из них в виде продуктов и
одну — отрез креп�де�шина, —

т.е. в преступлениях, предусмотренных ст. ст. 109 и
117 УК РСФСР.

ВИНОВНЫМ СЕБЯ ПРИЗНАЛ ЧАСТИЧНО.

Изобличается показаниями: ВИРОЗУБА А.Д. и
БЕРШТЕЙНА А. Б.

39. РАБИЧЕВ Филипп Владимирович — в том,
что, будучи зав. сбытом кондитерской фабрики
им. К. Маркса, злоупотребляя своим служебным

положением, с корыстной целью разбазаривал
остродефицитные нормированные товары.

Вошел в соглашение с зав. торговым отделом
Хозо Киевского Облисполкома ТЫКОЧИНСКИМ М.
и за взятки, выдаваемые ему в виде продуктов, от�
пустил Хозобъединению вне плана, 12 вагонов кон�
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дитерских изделий, которые ТЫКОЧИНСКИМ М.
прямо с ф�ки перепродавались по спекулятивным
ценам, —

т.е. в преступлении, предусмотренном ст. ст. 109 и
117 УК РСФСР.

ВИНОВНЫМ СЕБЯ ПРИЗНАЛ ЧАСТИЧНО.

40. ГЕРАСИМЕНКО Борис Сергеевич — в том,
что, будучи зав. торгово�заготовительным секто�
ром кооператива ПП ОГПУ ЛВО „Красная Звезда”,
производил товарообменные операции с Хозобъе�
динением Киевского Облисполкома.

В 1933 г. отпустил Хозобъединению промтова�
ры на 55.000 руб. и 2 вагона сельдей в обмен на 2
вагона патоки.

В 1934 г. отпустил Хозобъединению промтова�
ры на 43.000 руб. в обмен на 10.000 дм хрома, —

т.е. в преступлениях, предусмотренных ст. ст. 117 и
118 УК РСФСР.

ВИНОВНЫМ СЕБЯ ПРИЗНАЛ.

41. КОЛТУНОВ Алексей Семенович — в том,
что, будучи уполномоченным кооператива ПП ОГПУ
ЛВО „Красная Звезда” в гор. Киеве:

а) являлся соучастником товарообменной опе�
рации между кооперативом ПП ОГПУ в ЛВО „Крас�
ная Звезда” и Хозо Киевского Облисполкома и ока�
зывал незаконное содействие ТЫКОЧИНСКОМУ М.
в получении товаров от кооператива „Красная
Звезда”;

б) получал взятки от ТЫКОЧИНСКОГО М. за ока�
зание незаконного содействия в получении Хо�
зобъединением товаров, —

т.е. в преступлениях, предусмотренных ст. 117 УК
РСФСР.

ВИНОВНЫМ СЕБЯ НЕ ПРИЗНАЛ.

Изобличается показаниями ГЕРАСИМЕНКО.

42. ГОРЯЧКОВСКИЙ Александр Мануилович
— в том, что, будучи руководителем сектора снаб�
жения Киевского Облздравотдела:

по предварительной договоренности с зав. тор�
говымотделомХозоКиевскогоОблисполкома—ТЫ�
КОЧИНСКИМ М. за взятки, в виде продуктов и про�
мтоваров, полученных от ТЫКОЧИНСКОГО М., от�
пускал в течение 1933—1934 гг. Хозобъединению ос�

тродефицитные товары, предназначенные для нужд
больниц, детских яслей и других медучреждений Ки�
евской области, в частности, продал Хозо 30.000 кг
макарон,8тсахара,2тмыла,белуюмукуипроч.,—

т.е. в преступлениях, предусмотренных законом от
7�го августа 1932 года и ст. ст. 109, 117 и 118 УК
РСФСР.

ВИНОВНЫМ СЕБЯ ПРИЗНАЛ.

43. МИТНИЦКИЙ Зусман Мордко Вольфович
— в том, что, будучи Начальником финансово�ком�
мерческого управления 4�й гособувной фабрики в
г. Киеве:

а) совместно с директором фабрики БОРШТ�
РЕЙНОМ и заместителем директора КАГАНОВ�
СКИМ производил незаконный отпуск Хозобъеди�
нению остродефицитного кожевенного сырья;

б) по предварительной договоренности с ТЫКО�
ЧИНСКИМ и зав. товарным отделом Киевской конто�
ры госбанка КАГАНОМ умышленно не выкупал хром в
количестве 110.000 дм, прибывший в адрес фабри�
ки, с тем, чтобы ТЫКОЧИНСКИЙ М. имел возмож�
ность купить этот товар для Объединения;

в) всего МИТНИЦКИЙ незаконно выдал с фаб�
рики для Хозо Киевского Облисполкома разновре�

менно 231 тыс. дм кожевенных товаров и одну тыся�
чу пар обуви, за что получил от ТЫКОЧИНСКОГО М.
на 6.039 руб. продуктов, которые были распределе�
ны инженерно�техническому персоналу фабрики;

г) кроме того, МИТНИЦКИЙ произвел преступный
обмен ТЫКОЧИНСКОМУ М. несколько партий коже�
венных товаров плохого качества на лучшие сорта, из
числаимевшихсянафабрике,вколичестве50тыс.дм;

д) за вышеуказанные сделки МИТНИЦКИЙ по�
лучал лично от ТЫКОЧИНСКОГО М. взятки продто�
варами из магазина Хозо, —

т.е. в преступлениях, предусмотренных ст. ст. 109,
117 УК РСФСР и законом от 7�го августа 1932 г.

ВИНОВНЫМ СЕБЯ ПРИЗНАЛ.
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44. ОСТРОВ Александр Владимирович — в
том, что, будучи заведующим экспортной экспеди�
цией 3�й табачной фабрики Союзтабакторга в г. Ле�
нинграде:

а) отпустил незаконно Хозо Киевского Облис�
полкома два ящика папирос сверх наряда;

б) за незаконный отпуск папирос получил взятку

от Московского представителя Хозобъединения
ГОЛЬДШТЕЙНА А., —

т.е. в преступлениях, предусмотренных ст. ст. 117
УК РСФСР.

ВИНОВНЫМ СЕБЯ ПРИЗНАЛ.

45. МАСКИН Леонид Маркович — в том, что, бу�
дучи директором фабрики готового белья им. Смир�
нова в г. Киеве:

а) производил незаконные отпуска фондового
товара вне плана Хозо Киевского Облисполкома
всего на сумму около 100.000 руб.;

б) за незаконный отпуск фондового товара по�

лучал взятки от ТЫКОЧИНСКОГО М. и РОЗОВА, —

т.е. в преступлениях, предусмотренных ст. ст. 109,
117 УК РСФСР и законом от 7�го августа 1932 г.

ВИНОВНЫМ СЕБЯ ПРИЗНАЛ.

46. ГЕТМАН Георгий Филиппович — в том,
что, будучи зам. управляющего Киевской конторой
Союзрыбсбыта:

систематически отпускал незаконно сверх на�
ряда фондовые рыботовары Хозобъединению, за
что получал от ТЫКОЧИНСКОГО М. взятки.

ГЕТМАНотпустилнезаконно,разновременнообо�

им вышеуказанным организациям около 1.900 кг
рыботоваров, —

т.е. в преступлениях, предусмотренных ст. ст. 109 и
117 УК РСФСР.

ВИНОВНЫМ СЕБЯ ПРИЗНАЛ.

47. ВОЛОВИК Григорий Ильич — в том, что,
будучи агентом по снабжению Хозо Киевского Обл�
исполкома:

а) передал взятку от ТЫКОЧИНСКОГО М. ответ�
ственному работнику Росконда — РЫКУДАНОВУ то�

вары вне плана, —
т.е. в преступлении, предусмотренном ст.118 УК
РСФСР.

ВИНОВНЫМ СЕБЯ ПРИЗНАЛ.

48. КОМАРОВСКИЙ Лазарь Григорьевич — в
том, что, будучи доверенным промтоварной группы
Хозобъединения Киевского Облисполкома:

а) являлся соучастником ТЫКОЧИНСКОГО М. в
его незаконных покупках остродефицитных фон�
довых товаров у товарного отдела Киевской конто�
ры Госбанка, договариваясь непосредственно с
ШЕВЧЕНКО и КАГАНОМ об отпуске этих товаров, а
также с хозяйственниками об умышленном невык�
упе их;

б) получил незаконно на Черкасском сахарном
заводе вместо двух вагонов сахарной пудры — та�
кое же количество рафинада;

в) получил незаконно на Черкасском сахарном

заводе без нарядов один вагон рафинада и один ва�
гон утфеля;

г) неоднократно давал взятки ответственным
работникам хозучреждений за отпуск ими Хозобъе�
динению фондовых товаров вне плана;

д) являлся посредником в проведении товаро�
обменных операций между Хозобъединением и ря�
дом хозяйственных организаций (Союзшелксбыт,
Запсоюз, ЛСПО и др.), —

т.е. в преступлениях, предусмотренных ст. ст. 109 и
118 УК РСФСР и законом от 7�го августа 1932 г.

ВИНОВНЫМ СЕБЯ ПРИЗНАЛ.

49. КОЗЛОВСКИЙ Евгений Анастасьевич — в
том, что, будучи нач. станции Белая церковь, систе�
матически получал взятки в виде остродефицитных
товаров от разных представителей хозяйствеенных
организаций и, в частности, от Хозо Киевского Обл�
исполкома за предоставление вагонов без нарядов
и за ускорение отгрузки товаров:

а) в октябре 1933 г., по предварительной дого�
воренности с агентом Хозо МАЛЫМ ускорил по�
следнему отгрузку до 100 вагонов сахара, за что по�
лучил от зав. торговым отделом Хозобъединения
ТЫКОЧИНСКОГО М. взятку в виде продуктов;

б) в ноябре 1933 г., по договоренности с аген�
том Хозо БЕРНШТЕЙНОМ за взятку в виде продук�
тов провел внеплановую отгрузку сахара Хозо;

в) в 1933 г. за ускорение выдачи грузов, два
раза получал от зав. базой „Споживспилки” взятки
продукцией, —

т.е. в преступлениях, предусмотренных законом от
7�го августа 1932 г. и ст. ст. 109 и 117 УК РСФСР.

ВИНОВНЫМ СЕБЯ ПРИЗНАЛ.
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50. ГУРИК Иван Васильевич — в том, что, бу�
дучи зам. нач. по коммерческой части Казатинского
района Юго�Зап. ж.д.:

а) в декабре 1933 г., по соглашению с агентом
Хозо Киевского Облисполкома МАЛЫМ за взятку в
виде остродефицитных продуктов произвел внео�
чередную отгрузку сахара, адресованного в Ива�
новскую обл.;

б) отгрузил вне плана Бердическому ДОПР’у
4 платформы леса с целью ускорения получения
мебели для Казатинского р�на, —

т.е. в преступлениях, предусмотренных 109 и 117
ст. УК РСФСР.

ВИНОВНЫМ СЕБЯ ПРИЗНАЛ.

51. ТАТЬЯНИН Владимир Алексеевич — в
том, что, будучи нач. 1�го эксплуатационного райо�
на Юго�Зап. ж.д.:

систематически отпускал вне плана вагоны для
ХозоКиевскогоОблисполкома,зачтополучалвзятки.

ТАТЬЯНИНЫМ было отпущено для Хозо вне пла�

на свыше 10�ти вагонов, —

т.е. в прступлениях, предусмотренных ст. ст. 109,
117 УК РСФСР и законом от 7�го августа 1932 г.

ВИНОВНЫМ СЕБЯ ПРИЗНАЛ.

52. ТУПИЦЫННиколай Данилович — в том, что,
будучизам.нач.КазатинскогорайонаЮго�Зап.ж.д.

а) в декабре 1933 г., по соглашению с агентом
Хозо Киевского Облисполкома МАЛЫМ за взятку в
виде остродефицитных продуктов произвел внео�
чередную погрузку сахара Хозо, адресованного в
Ивановскую обл.;

б) неоднократно в течение 1933 и 1934 гг. про�

водил внеплановые погрузки вагонов для отдель�
ных организаций, —

т.е. в преступлениях, предусмотренных ст. ст. 109 и
117 УК РСФСР.

ВИНОВНЫМ СЕБЯ ПРИЗНАЛ ЧАСТИЧНО.

53. ВАСИЛЬЕВ Евгений Федорович — в том,
что, будучи зав. пунктом Киевской 4�й товарной
Облтрантреста:

а) систематически получал взятки в виде про�
дуктов от зав. торговым отделом Хозо Киевского
Облисполкома ТЫКОЧИНСКОГО М. за незаконную
отгрузку по ж.д. грузов Хозо;

б) лично давал взятку в виде продуктов, получен�
ныхотТЫКОЧИНСКОГОМ.,заместителюначальника
станцииКиев�товарнаяКРЫЖАНОВСКОМУзанеза�

конное предоставление вагонов для Хозо;
в) содействовал расхищению остродефицит�

ных товаров, производимому ТЫКОЧИНСКИМ М. и
другими работниками Хозобъединения, —

т.е. в преступлениях, предусмотренных законом от
7�го августа 1932 г. и ст. ст. 109, 117 и 118 УК
РСФСР.

ВИНОВНЫМ СЕБЯ ПРИЗНАЛ.

54. ПОЗЕНКО Николай Васильевич — в том,
что, будучи старшим коммерческим ревизором
службы эксплуатации Юго�Зап. ж.д., систематичес�
ки оказывал Хозобъединению незаконное содейст�
вие в отпуске вагонов вне плана, за что получал от
ТЫКОЧИНСКОГО М. взятки.

При незаконном содействии ПОЗЕНКО Хозобъе�
динение получило вне плана около 100 вагонов, —

т.е. в преступлениях, предусмотренных ст. ст. 100 и
117 УК РСФСР и законом от 7�го августа 1932 г.

ВИНОВНЫМ СЕБЯ ПРИЗНАЛ.

55. САРАТОВЦЕВ Федор Иванович — в том,
что, будучи нач. 4�го эксплуатационного района
Юго�Зап. ж.д., незаконно предоставил вне плана
под погрузку сахара для Ивановской области ваго�
ны, за что получил взятки: от НОВОСЕЛЬСКОГО —
б. зам. зав. Ивановским Облснабом — 72.000 м ма�
нуфактуры для ОРС’а района и от ТЫКОЧИНСКО�

ГО М. — 12 пайков и промтовары для администра�
ции района, —

т.е. в преступлениях, предусмотренных ст. ст. 109 и
117 УК РСФСР и законом от 7�го августа 1932 г.

ВИНОВНЫМ СЕБЯ ПРИЗНАЛ.
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56. ЗИНЕВИЧ Михаил Иосифович — в том,
что, будучи начальником станции Киев�2 товарная:

предоставил Хозобъединению вне плана 5 ваго�
нов для погрузки кондитерских изделий, за что по�
лучил взятку от агента Хозобъединения ГОЛЬД�
ШТЕЙНА Х., —

т.е. в преступлениях, предусмотренных ст. ст. 109 и
117 УК РСФСР.

ВИНОВНЫМ СЕБЯ ПРИЗНАЛ.

57. НОВОСЕЛЬСКИЙ Алексей ВладимироK
вич — в том, что, будучи зам. зав. Ивановским Обл�
снабом:

а) дал взятку зав. торг. отделом Хозо Киевского
Облисполкома ТЫКОЧИНСКОМУ М. — 3 вагона са�
хара за содействие в получении 145 вагонов порож�
няка под погрузку сахара;

б) дал взятку нач. 4�го эксплуатационного райо�

на Ю.З.ж.д. САРАТОВЦЕВУ 72 тыс. м мануфактуры
за то, что последний предоставил вне плана 80 ва�
гонов порожняка под погрузку сахара, —

т.е. в преступлениях, предусмотренных законом от
7�го августа 1932 г. и ст. ст. 118 109 УК РСФСР.

ВИНОВНЫМ СЕБЯ ПРИЗНАЛ ЧАСТИЧНО.

58. МЕНЬШОВ Иван Александрович — в том,
что, будучи зав. отделом сбыта и снабжения рабо�
чих Ивановского Облпрофсовета:

соучаствовал в даче взятки 3�х вагонов сахара
ТЫКОЧИНСКОМУ М. за оказанное содействие по�
следним в незаконном получении вне плана 145 ва�

гонов порожняка под погрузку сахара для Иванов�
ской обл., —

т.е. в преступлениях, предусмотренных ст. ст. 117 и
118 УК РСФСР.

ВИНОВНЫМ СЕБЯ ПРИЗНАЛ.

59. КАЗАКОВ Иван Васильевич — в том, что,
будучи управляющим Ивановской областной кон�
торы Союзсахсбыта:

дал взятку ТЫКОЧИНСКОМУ М. — 3 вагона саха�
ра за оказанное содействие в получении вне плана
145вагоновпорожнякаподпогрузкусахарадляИва�

новской обл., —

т.е. в преступлениях, предусмотренных ст. ст. 109,
118 УК РСФСР и законом от 7�го августа 1932 г.

ВИНОВНЫМ СЕБЯ ПРИЗНАЛ.

60. МЕЛЬНИЧЕНКО Иван Федорович — в том,
что, будучи управляющим Ивановской областной
конторой Союзрыбсбыта:

а) систематически занимался проведением то�
варообменных операций с Хозобъединением Киев�
ского Облисполкома;

б) МЕЛЬНИЧЕНКО отпустил разновременно Хоз�

объединению 360 пудов сельдей, 1000 банок кон�
сервов, 4 ящика балыка в обмен на 5 вагонов повид�
ла и вагон сахара, —

т.е. в преступлениях, предусмотренных ст. ст. 109 и
117 УК РСФСР.

ВИНОВНЫМ СЕБЯ ПРИЗНАЛ.

61. ФИЛИН Яков Зиновьевич — в том, что, бу�
дучи нач. общего отдела ПП ОГПУ ИПО:

соучаствовал в даче взятки 3�х вагонов сахара
ТЫКОЧИНСКОМУ М., на что последний оказал со�
действие в незаконном получении вне плана 145 ва�

гонов порожняка под погрузку сахара в Ивановскую
обл., —
т.е. в преступлениях, предусмотренных ст. ст. 109,
118 УК РСФСР.

ВИНОВНЫМ СЕБЯ НЕ ПРИЗНАЛ.

Изобличается показаниями НОВОСЕЛЬСКОГО,
КАЗАКОВА и МЕНЬШОВА.

62. ПЛОТИЦА Семен Григорьевич — в том,
что, будучи зам. промтоварным отделом магазина
№ 2 Хозобъединения, давал взятки хозяйственни�

кам, отпускавшим Хозобъединению фондовые то�
вары вне плана, —

т.е. в преступлении, предусмотренном ст. 109, 118
УК РСФСР.

ВИНОВНЫМ СЕБЯ ПРИЗНАЛ.
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63. МАДОРСКИЙ Зима Осипович — в том, что,
будучи зав. базой Хозобъединения, давал взятки
хозяйственникам, отпускавшим Хозобъединению
фондовые товары вне плана, —

т.е. в преступлении, предусмотренном ст. ст. 109 и
117 УК РСФСР.

ВИНОВНЫМ СЕБЯ ПРИЗНАЛ.

64. РОХВАРГЕР Берко Лейбович — в том, что
систематически, в течение ряда лет, занимался
скупкой и перепродажей валюты и ценностей в Бе�
лой Церкви и Киеве, а также хранил у себя на квар�
тире валютные ценности своего зятя ТЫКОЧИН�
СКОГО М.Л., купленных последним на деньги, при�

обретенные в результате преступных действий в
Хозо, —

т.е. в преступлении, предусмотренном ст. 52, п.12
УК РСФСР.

ВИНОВНЫМ СЕБЯ НЕ ПРИЗНАЛ.

Изобличается показаниями ТЫКОЧИНСКОГО
Михаила и своего сына — РОХВАРГЕРА В.Б.

65. ТЫКОЧИНСКИЙ МеерKЛейб Шмулевич —
в том, что:

а) систематически, в течение ряда лет занимал�
ся незаконными валютными операциями в г. Киеве,
в частности, ему привозили инвалюту в течение
33—34 гг. из Москвы братья ГОЛЬДШТЕЙН Лазарь
и Арон Абрамовичи — всего на сумму 10 тыс. золо�
тых рублей, которую он перепродавал в Киеве раз�

ным валютчикам и обменивал на боны Торгсина,
продавая их затем по спекулятивным ценам;

б) по заданию своего сына ТЫКОЧИНСКОГО М.Л.
— зав. торготделом Хозо покупал у спекулянтов
боны Торгсина для Хозо крупными партиями, а так�
же скупал для своего сына Михаила валюту и брил�
лианты, —

т.е. в преступлении, предусмотренном ст. 59, п. 12
УК РСФСР.

ВИНОВНЫМ СЕБЯ ПРИЗНАЛ.

66. ТЫКОЧИНСКАЯ Любовь Борисовна — в
том, что:

а) совместно с мужем своим ТЫКОЧИНС�
КИМ М.Л., систематически скупала валюту и драго�
ценности на средства, получаемые ее мужем от
хищнических операций с товарами Хозо;

б) знала о всех преступных действиях своего
мужа по хищению и продаже на сторону товаров
Хозо, являлась участницей при дележе наживы от
этих операций, каковая производилась в ее кварти�
ре между ТЫКОЧИНСКИМ М., ДОРФМАНОМ и РОХ�
ВАРГЕРОМ;

в) в 1930 г., будучи в Москве, была арестована ПП
ПП МО за валютные операции и постановлением
ТройкиПП ОГПУМО лишенаправапроживания в6�ти
населенных пунктах Союза и в Киевском округе.

ТЫКОЧИНСКАЯ, нарушив это постановление,
вернулась в г. Киев, где проживала вплоть до арес�
та, —

т.е. в преступлении, предусмотренном ст. 59, п. 12
УК РСФСР.

ВИНОВНОЙ СЕБЯ ПРИЗНАЛА.

67. ГОЛЬДШТЕЙН ХаимKМеер Абрамович —
в том, что, работая в должности агента Хозобъеди�
нения Киевского Облисполкома:

а) по заданию зав. торговым отделом Хозо ТЫ�
КОЧИНСКОГО М. систематически занимался под�
купом работников государственных учреждений в
целях непланового получения фондовых товаров;

б) давал взятки в виде продуктов работникам же�
лезнодорожного транспорта за неплановые предо�
ставления вагонов Хозо.

В частности:
а) дал взятку в виде продуктов директору Чер�

касского сахарного завода ПОЛИВАНОВУ за отпуск
сахара�рафинада по нарядам на сахарный отход;

б) дал взятку в виде продуктов нач. станции
Киев�2 товарная ЗИНЕВИЧУ, за предоставление вне
плана3вагоновдляотгрузкикондитерскихизделий;

в) дал взятку в виде продуктов экспедитору
Укркондобъединения за ускорение получения без
нарядов кондизделий для Хозо, —

т.е. в преступлениях, предусмотренных ст. 118 УК
РСФСР.

ВИНОВНЫМ СЕБЯ ПРИЗНАЛ.
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68. БЕРДИЧЕВСКИЙ Константин Абрамович
— в том, что, будучи зав. торгово�заготовительным
сектором ЗРК ПП ОГПУ ЛВО „Красная Звезда”, на�
рушая постановление Правительства, провел ряд
товарообменных операций с Хозо Киевского Обл�

исполкома, —

т.е. в преступлении, предусмотренном ст. 16—117
УК РСФСР.

ВИНОВНЫМ СЕБЯ ПРИЗНАЛ.

69. МИЛЬГРОМ Лев Осипович — в том, что,
будучи агентом по снабжению Черкасского сахар�
ного комбината, дал заведующему транспортным
цехом Киевской конторы Сахсбыта КРУГЛЯКУ взят�
ку в виде 130 кг сахара за отпуск  КРУГЛЯКОМ  без

наряда Черкасскому сахарному комбинату 161/2 т
цемента, 6 т гудрона и 32 т асфальта —

т.е. в преступлении, предусмотренном ст. 118 УК
РСФСР.

ВИНОВНЫМ СЕБЯ ПРИЗНАЛ.

70. КАГАНОВСКИЙ Шулям Гершович — в том,
что, будучи зам. директора 4�й обувной фабрики:

а) производил незаконный отпуск Хозо Облис�
полкома дефицитного кожсырья; за период ноября
1933 г.— января 1934 г. отпустил Хозо Облисполко�
ма по предварительной договоренности с ТЫКО�
ЧИНСКИМ свыше 100.000 дм хрома�сырья;

б) за незаконный отпуск кожи получал от ТЫ�
КОЧИНСКОГО взятки продтоварами из баз Хозо на

сумму около 6.000 руб., которые были использова�
ны для выдачи пайков ИТР фабрики и, в виде взят�
ки, незаконно был прикреплен ТЫКОЧИНСКИМ к
кооперативу Хозо Облисполкома, —

т.е. в преступлениях, предусмотренных законом от
7�го августа 1932 г. и ст. ст. 109 и 117 УК РСФСР.

ВИНОВНЫМ СЕБЯ ПРИЗНАЛ.

71. КОФМАН Хаим Гдальевич — в том, что, бу�
дучи агентом Хозо Киевского Облисполкома, по по�
ручению зав. торг. отделом ТЫКОЧИНСКОГО М.
производил подкуп, давая взятки работникам го�
сучреждений и предприятий и получая от таковых
вне плана остродефицитные фондовые товары:

а) давал взятки в виде продуктов зав. сектором
снабжения Киевского Облснаба МИТРОФАНОВУ за
получение от последнего продуктов на 2800человек

вместо предусмотренных планом 300 человек;
б) давал взятки работникам Дарьинского мясо�

комбината за получаемые от них вне плана колбас�
ные изделия и ветчину, —

т.е. в преступлении, предусмотренном ст. 118 УК
РСФСР.

ВИНОВНЫМ СЕБЯ НЕ ПРИЗНАЛ.

Изобличается показаниями БЕРШТЕЙНА А.В.,
ВИРОЗУБА А.Д. и МИТРОФАНОВА А.К.

72. ЗЛОЦОВСКИЙ Александр Исаакович — в
том, что, будучи отв. исполнителем 4�й киевской
обувной фабрики:

а) дал взятку 2.000 дм хромовой кожи — зам.
управляющего Киевского Нафторга ЛЕВШИНУ, за
что получил от него 11/2 т бензина без наряда, —

т.е. в преступлении, предусмотренном ст. 118 УК
РСФСР.

ВИНОВНЫМ СЕБЯ ПРИЗНАЛ.

73. РАЙТЕР Хаим Исаакович — будучи рабочим
распределителя № 2 Хозобъединения Киевского
Облисполкома, по соглашению с заведующим этого
распределителя КАЦОВИЧЕМ и зав. продуктовым
отделом того же распределителя БЫКОВЫМ, сбы�
вал похищенные БЫКОВЫМ и КАЦОВИЧЕМ из рас�
пределителя № 2 продукты на частном рынке по спе�

кулятивным ценам, получения в свою пользу часть
вырученных денег, —

т.е. в преступлении, предусмотренном законом от
7�го августа 1932 г.

ВИНОВНЫМ СЕБЯ ПРИЗНАЛ.

74. КРИВОЙ Иосиф Борисович — в том, что,
будучи директором правления кооператива Одес�
ского Облотдела ГПУ, незаконно покупал у Хозо Ки�

евского Облисполкома, в лице зав. торготделом
Хозо ТЫКОЧИНСКОГО М. фондовые товары (сахар)
и незаконно продавал Хозо фондовые товары (ма�
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кароны). Из числа товаров, получаемых от снабжа�
ющих организаций для сотрудников Одесского
Облотдела ГПУ, —

т.е. в преступлениях, предусмотренных ст. 109 УК
РСФСР.

ВИНОВНЫМ СЕБЯ ПРИЗНАЛ.
(Находится на свободе под подпиской

о невыезде из г. Одессы).

75. КАГАНОВ Самсон Захарович — в том, что:
а) являясь уполномоченным Западного Союза

Потребительских обществ в г. Киеве, по соглаше�
нию с зав. торготделом Хозобъединения Киевского
Облисполкома ТЫКОЧИНСКИМ М., производил с
последним запрещенные постановлениями Прави�
тельства товарообменные операции.

В 1933 г. КАГАНОВЫМ была проведена товаро�
обменная сделка с ТЫКОЧИНСКИМ М., по которой
Хозобъединением были отпущены Запсоюзу кон�
дитерские изделия в обмен на скот и сыр.

б) написал записку к брату, работающему в Нар�
комснабе СССР, с просьбой оказать содействие
Хозо в отпуске вне плана плановых товаров, за что в
виде взятки был прикреплен к распределителю
Хозо на получение остродефицитных товаров, —

т.е. в преступлениях, предусмотренных ст. ст. 109 и
117 УК РСФСР.

ВИНОВНЫМ СЕБЯ НЕ ПРИЗНАЛ.

76. РОХВАРГЕР Зуся Борисович — в том, что,
будучи продавцом ларька № 2 „Допомога”, по пред�
варительному сговору с зав. ларьком № 1 „Допомо�
га” ДОРФМАНОМ и своим братом — агентом Хозо
Киевского Облисполкома — РОХВАРГЕРОМ В., сов�
местно с ними участвовал в совершении ряда пре�
ступных актов, а именно:

а) смешивал с водой патоку, находившуюся на
базе Хозо, а затем продавал ее через вверенный
ему ларек населению г. Киева под видом доброка�
чественной патоки;

б) совместно с ДОРФМАНОМ и РОХВАРГЕРОМ
похитил с базы 22 бочки с патокой для продажи по
спекулятивной цене на рынок;

в) продавал по спекулятивным ценам через вве�
ренный ему ларек товары, незаконно получаемые
ДОРФМАНОМ и РОХВАРГЕРОМ из Хозо при содей�
ствии участника этой преступной группы ТЫКО�
ЧИНСКОГО М., зная, что эти комбинации произво�
дятся с целью личной наживы;

г) за участие в преступных комбинациях по спе�
куляции товарами, незаконно получаемыми из Хо�
зо, получил в свою личную пользу от ДОРФМАНА
1.000 руб.

Кроме того, самостоятельно производил спеку�
лятивные наценки на товары, передаваемые ему
для реализации ДОРФМАНОМ и РОХВАРГЕРОМ В.,
сверх спекулятивных наценок, производившихся
последними и разницу в ценах обращал в свою лич�
ную пользу;

д) после ареста ТЫКОЧИНСКОГО М. спрятал у
себя принадлежащие ТЫКОЧИНСКОМУ драгоцен�
ности в целях сокрытия их от следствия, —

т.е. в преступлениях, предусмотренных законом от
7 августа 1932 г. и ст. ст. 117, 109, 169 и 59 п. 12 УК
РСФСР.

ВИНОВНЫМ СЕБЯ ПРИЗНАЛ.

77. ХАИМОВ Владимир Михайлович — в том,
что, будучи референтом Киевской областной орга�
низациипомощибедным„Допомога”,являлсяучаст�
ником преступной деятельности ТЫКОЧИНСКО�
ГО М., ДОРФМАНА и РОХВАРГЕРА В. по спекулятив�
ной продаже ими на рынок через ларьки „Допомога”
товаров, незаконно получаемых при помощи ТЫКО�
ЧИНСКОГО М. из Хозо Киевского Облисполкома.

Участие ХАИМОВА в преступной деятельности
указанных лиц выразилось:

а) в оформлении незаконных сделок с Хозо от
имени „Допомога” на товары, отпускаемые для
спекулятивной продажи их на рынок ДОРФМАНОМ,
РОХВАРГЕРОМ и ТЫКОЧИНСКИМ М.;

б) в содействии внеочередной оплате счетов на
товары, получаемые указанной группой лиц для
спекулятивных операций, что приводило к увеличе�
нию оборотов по спекулятивной продаже на рынок
товаров.

За свое участие в указанных преступных делах
ХАИМОВ получил лично для себя от ДОРФМАНА
3.000 руб., —

т.е. в преступлениях, предусмотренных законом от
7 августа 1932 г. и ст. ст. 109 и 117 УК РСФСР.

ВИНОВНЫМ СЕБЯ НЕ ПРИЗНАЛ.
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Уличается показаниями арестованных: ДОРФ;
МАНА, РОХВАРГЕРА В. и ТЫКОЧИНСКОГО М.

78. КРАИНСКИЙ Иосиф Яковлевич — в том,
что, будучи зав. финансовым сектором Киевской
областной организации помощи бедным „Допомо�
га”, являлся соучастником в преступной деятель�
ности ТЫКОЧИНСКОГО М., ДОРФМАНА и РОХВА�
РГЕРА В. по спекулятивной продаже ими на рынок
через ларьки „Допомога” товаров, незаконно полу�
чаемых при помощи ТЫКОЧИНСКОГО М. из Хозо
Киевского Облисполкома.

Соучастие КРАИНСКОГО в преступной деятель�
ности указанных лиц выявилось в том, что:

а) зная о преступных операциях, производимых
ТЫКОЧИНСКИМ, ДОРФМАНОМ, РОХВАРГЕРОМ В. с

целью личной наживы, он об этом молчал, за что по�
лучил от ДОРФМАНА взятку в размере 450 руб. Часть
этой суммы дал соучастнику указанной компании —
зав. снабжением „Допомога” ЧЕРНИНУ;

б) в целях увеличения оборота 2�х ларьков „До�
помога”, через который ТЫКОЧИНСКИЙ М., ДОРФ�
МАН и РОХВАРГЕР продавали на рынок товары, не�
законно получаемые из Хозо, содействовал бес�
препятственно оплате счетов по покупке в Хозо то�
варов для этих лиц, —

т.е. в преступлениях, предусмотренных ст. ст. 109,
117 УК РСФСР.

ВИНОВНЫМ СЕБЯ ПРИЗНАЛ.

Подлежат привлечению к ответственности нижепоименованные лица, изобличенные
в совершении ряда преступлений, в отношении коих следствие не было

закончено в процессе настоящего расследования:

1. ВАСИЛЕНКО — председатель Киевского обл�
исполкома.

Дал санкцию на утверждение устава Хозобъе�
динения Киевского облисполкома, разрешающего
Хозобъединению производство коммерческих опе�
раций, что привело на деле к широкой спекулятив�
ной деятельности, проводившейся руководством
Хозо на протяжении 1933 и 1934 гг.

Допустил бесконтрольность во всей работе
Хозо, что дало возможность организованной груп�
пе хищников, руководимой директором Хозо ЧЕР�
НОВЫМ и его заместителем ТЫКОЧИНСКИМ, в те�
чение долгого времени расхищать товарные фонды
Хозо, сбывать их на частном рынке, в результате
чего были причинены убытки государству.

Знал об антигосударственной и спекулятивной
деятельности Хозо, но не принял мер к ее прекра�
щению, чем прикрыл эту преступную деятельность,
прямо обещал ЧЕРНОВУ защиту в случае разобла�
чения его спекулятивных операций.

(т.1, л.д. 75, т. 84, л.д. 4).

2. МАКАРОВ — быв. председатель Киевской
Обл. КК�РКИ.

Зная из акта обследования Хозо, произведенно�
го группой работников Обл. КК�РКИ о спекуляциях и
незаконных коммерческих операциях, проводимых
Хозо, не принял мер к их прекращению, чем прикрыл
антигосударственную и преступную деятельность
руководящих работников Хозобъединения.

(т.1, л.д. 75).

3. МУСУЛЬБАС — секретарь Киевского обкома
КП(б)У.

Зная об антигосударственных и преступных
операциях Киевского облисполкома, в частности,
из результатов обследования деятельности Хозо
группой работников Киевской обл. КК�РКИ, не при�
нял никаких мер к прекращению этих операций, чем

прикрыл преступную и незаконную деятельность
работников Хозо.

(т. 84, л.д. 1)

4. ГЛИНСКИЙ Андрей Борисович — заведую�
щий Харьковским областным отделом легкой про�
мышленности. Будучи секретарем Киевского обл�
исполкома до августа 1933 года и осуществляя ру�
ководство деятельностью Хозо Киевского облис�
полкома, дал разрешение директору Хозо ЧЕРНО�
ВУ на производство незаконных коммерческих и
спекулятивных операций с целью извлечения при�
были для нужд облисполкома.

Допустил бесконтрольность по всей работе
Хозо, что дало возможность организованной груп�
пе хищников, руководимой ЧЕРНОВЫМ и ТЫКО�
ЧИНСКИМ, в течение долгого времени и расхищать
товарные фонды Хозо, сбывать их на частном рын�
ке, в результате чего были причинены крупные
убытки государству.

Знал и о том, что в Хозо существует порядок
прикрепления работников хозяйственных органи�
заций к закрытым распределителям Хозо за отпуск
ими товаров для Хозо и не принял мер к прекраще�
нию этой системы, тем самым санкционировал
систему подкупа работников госучреждений в це�
лях внепланового получения фондовых товаров.

В мае 1933 г. отменил порядок количественного
учета дефицитных товаров, введенный в распреде�
лителях Хозо, согласно распоряжения Центросою�
за и Наркомснаба, тем самым содействовал даль�
нейшему разбазариванию дефицитных фондов, ко�
торое должно было прекратиться с введением ко�
личественного учета.

(т. 1, л.д. 26, 33, 34, 76).

5. ШПИЛЕВОЙ — работник НК УССР. Будучи
председателем комиссии по прикреплению к закры�
тым распределителям Хозо Киевского облисполко�
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ма, дал указание директору Хозо ЧЕРНОВУ самосто�
ятельно прикреплять к закрытым распределителям
Хозо тех хозяйственников, которые будут отпускать
Хозобъединению фондовые товары, санкциониро�
вав тем самым систему подкупа Хозобъединением
работников государственных учреждений.

(т. 1, л.д. 32).

6. ГЛУХОВСКОЙ — зам. заведующего Киев�
ским облфинотделом.

Установив, в результате произведенной им в
сентябре 1933 г. ревизии деятельности Хозо Киев�
ского облисполкома, что Хозо занимается антиго�
сударственными незаконными коммерческими
операциями, на деле не принял мер к прекращению
этих операций.

(т. 1, л.д. 34).

7. ПЕТРОВ Александр Андреевич — зав. отде�
лом культуры и пропаганды ленинизма Киевского
Горкомитета КП(б)У. Будучи председателем комис�
сии по чистке ячейки КП(б)У Хозо Киевского облис�
полкома и зная о незаконных отпусках руковод�
ством Хозо остродефицитных продуктов, не принял
мер к прекращению этих незаконных действий. Во
время чистки ячейки ПЕТРОВ не дал говорить вы�
ступавшим о разоблачении незаконной системы
записок, существовавшей в Хозо, чем прикрыл эти
незаконные действия.

(т. 84, л.д. 55).

8. МОГИЛЕВСКИЙ Лев Яковлевич — пом. го�
родского прокурора г. Киева. Будучи секретарем
ячейки КП(б)У Хозо Киевского облисполкома с ап�
реля по июль 1933 г. и зная о незаконных и антиго�
сударственных действиях Хозо по внеплановому
получению остродефицитных товаров и спекуля�
ции этими товарами, по разбазариванию по запис�
кам дефицитных продуктов и промтоваров, не при�
нял мер к прекращению этих действий.

(т. 84, л.д. 50).

9. ЗЕТЕЛЬ Зусман Исаакович — зав. опера�
тивным отделом Киевского пивзавода. Работая до
января 1934 г. в Киевском облснабе, отпускал Хоз�
объединению муку в количестве, значительно пре�
вышающем потребность Хозо в муке. Так, за время
с сентября 1933 г. по февраль 1934 г. ЗЕТЕЛЕМ
было отпущено Хозобъединению 77 т муки, при
фактической потребности его в 47 т. За отпуск Хоз�
объединению муки сверх всякой потребности
ЗЕТЕЛЬ получал от ТЫКОЧИНСКОГО взятки в виде
продуктов и промтоваров.

(т. 2, л.д. 153).

10. ГЕРАСУН Арон Петрович — директор „Укр�
крахмалпатокатреста”. Незаконно, вне плана, от�
пускал Хозобъединению Киевского облисполкома
для спекулятивных целей более 100 т крахмала, за

что получал от зав. торговым отделом Хозо Киев�
ского облисполкома ТЫКОЧИНСКОГО взятки в
виде остродефицитных продуктов.

(т. 2, л.д. 129).

11. БЕЛОВ — заместитель директора „Укркрах�
малпатокатреста”. Совместно с директором „Укр�
крахмалпатокатреста” ГЕРАСУНОМ незаконно от�
пустил Хозобъединению Киевского облисполкома
для спекулятивных целей более 100 т крахмала, за
что получал от зав. торговым отделом Хозо ТЫКО�
ЧИНСКОГО взятки в виде продуктов.

(т. 2, л.д. 129).

12. ПОЛИВАНОВ — директор Черкасского са�
харного комбината. Незаконно, вне плана, отпустил
Хозо Киевского облисполкома 2 вагона сахара�ра�
финада вместо подлежащих отпуску сахарных от�
ходов, незаконно отпускал Хозобъединению для
спекулятивных целей утфель, за что получал от зав.
торговым отделом Хозо ТЫКОЧИНСКОГО взятки
для себя лично и для работников комбината в виде
дефицитных продуктов и промтоваров.

(т. 68, л.д. 37).

13. ЕРУСАЛИМОВ — зав. сектором распределе�
ния Киевского облзаготзерно. Незаконно произво�
дил обмен худших сортов муки, подлежащих отпуску
Хозобъединению, на лучшие сорта, обмен крупы на
рис и т.д., за что получал от зав. торговым отделом
Хозо ТЫКОЧИНСКОГО взятки в виде продуктов.

(т. 37, л.д. 16).

14. ГИНЗБУРГ — бывш. директор Дарницкого
мясокомбината. Систематически отпускал вне пла�
на мясо хозобъединению Киевского облисполкома,
за что получал от зав. торговым отделом Хозо
ТЫКОЧИНСКОГО взятки в виде продуктов и пром�
товаров для себя лично и для работников мясоком�
бината.

(т. док. 6, л.д. 239).

15. ФРУНДИН — директор Киевского свекло�
треста. Вопреки распоряжению Замнаркомснаба
СССР тов. БЕЛЕНЬКОГО от 25.VIII—1932 г. об от�
пуске для столовой Киевского партактива ежеме�
сячно 3 голов рогатого скота и 5 свиней, незаконно
отпустил за время с 27.VIII—32 г. по 21.IX—33 г. —
73 головы крупного рогатого скота и 100 шт. сви�
ней, т.е. с превышением почти на 100%.

(т. док. 6, л.д. 258).

16. КРЫЖАНОВСКИЙ — будучи заместителем
начальника ст. Киев�товарная, в феврале 1934 г. от�
грузил вне плана 1 вагон сахара по просьбе агента
Хозо Киевского облисполкома ГОЛЬДШТЕЙНА, за
что получил взятку, в виде записки ТЫКОЧИНСКОГО
на отпуск продуктов из распределителя Хозо.

(т. 54, л.д. 15).
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17. РЫКУДАНОВ Иван Николаевич — стар�
ший экономист по экспорту, ныне откомандирован
на строительство кондитерской фабрики в г. Благо�
вещенск. Получил от зав. торговым отделом Хозо
Киевского облисполкома ТЫКОЧИНСКОГО М.Л.
взятки в виде дефицитных продуктов и промтова�
ров на незаконный отпуск хозобъединению конди�
терских изделий.

(т. док. 6, л.д. 32).

18. ГАЛКЕР Давид — ювелир. Систематически
занимался незаконными валютными операциями, в
частности, продавал драгоценности (золото, брил�
лианты) ТЫКОЧИНСКОМУ М.Л.. Вместе с послед�
ним занимался скупкой и перепродажей ценнос�
тей.

(т. 2, л.д. 130).

19. СИНЯКОВ — директор Киевского Сахаро�
треста. Незаконно, вне плана, отпустил Хозобъеди�
нению Киевского облисполкома с ноября 1932 г.
по — декабрь 1933 г. 55 голов крупного рогатого
скота, 2 вагона сахара, а также незаконно провел
взятку в 3 вагона сахара, данную Хозобъединению
представителем Ивановских организаций за от�
грузку сахара в Иваново.

(т. док. 6, л.д. 438).

20. БОРНШТЕЙН — директор 4�й обувной фаб�
рики. Незаконно отпустил Хозобъединению фондо�
вое сырье вне плана, за что получал взятки от ТЫ�
КОЧИНСКОГО М.

(т. 44, л.д. 12, 13, 15).

21. ГРИНБЕРГ — управляющий Всеукраинской
конторой Союзшелкосбыта, отпускал незаконно
Хозобъединению шелковые товары вне плана.

(т. 49, л.д. 32, 33, т. 31, л.д. 9).

22. ВИНОКАМЕНЬ — управляющий Укркож�
трестом в Киеве. Незаконно отпускал Хозобъеди�
нению фондовые товары вне плана, за что получал
взятки от ТЫКОЧИНСКОГО М.

(т. 15, л.д. 61, 60; т. 49, л.д. 62, 63).

23. ОЛЬШАНСКИЙ — быв. зав. пищевым секто�
ром Главторга. Незаконно выдал наряды на фондо�
вые продовольственные наряды вне плана ТЫКО�
ЧИНСКОМУ и РОЗОВУ.

(т. 10, л.д. 43, 44).

24. БУРОВ — управляющий Союзтабакторгом.
Незаконно выдавал наряды Хозо Киевского облис�
полкома на табачные изделия вне плана, за что по�
лучал от ТЫКОЧИНСКОГО взятки.

25. РОЗЕНБАУМ — зав. экспортным отделом
Союзтабакторга. Незаконно выдавал наряды Хозо
Киевского облисполкома на табачные изделия вне
плана, за что получил от ТЫКОЧИНСКОГО табачные
изделия.

26. ПАШКЕВИЧ — зам. нач. службы эксплуата�
ции Ю.З.ж.д. Сделал незаконное распоряжение о
предоставлении вагонов под погрузку сахара для
Ивановской области, за что получал взятки от
ТЫКОЧИНСКОГО.

(т. 55, л.д. 12, 13; т. 15, л.д. 24, 33, 39).

27. СИМОНОВ — зам. зав. базой Союзшелкосбы�
та. Оказал незаконное содействие в отпуске ТЫ�
КОЧИНСКОМУ улучшенного ассортимента шелка, за
что получил от ТЫКОЧИНСКОГО взятку.

(т. 31, л.д. 9, 10).

28. ШАПИРО — зав. складом Киевской конторы
Укрснабсбыта. Незаконно отпускал Хозо фондовые
товары вне плана, за что получал взятки от ТЫКО�
ЧИНСКОГО.

(т. 8, л.д. 24, 25).

29. СКЛЯНСКИЙ — заведующий снабжением
треста „Хлебопечение”. Производил незаконный
обмен с Хозо хлеба на муку.

(т. 8, л.д. 24, 25).

30. ПЕРГАМЕНТ — зав. отделом сбыта табач�
ной фабрики в Киеве. Незаконно выдавал Хозо на�
ряды на табачные изделия вне плана, за что получал
от ТЫКОЧИНСКОГО взятки.

(т. 8, л.д. 66).

31. РУХМАН — управляющий Киевской конто�
рой Заготскот. Отпускал незаконно сверх наряда
Хозо облисполкома живой скот, за что получал
взятки продуктами.

(т. 43, л.д. 37).

32. ЗУБИНСКИЙ — управляющий Киевской
конторой Союзрыбсбыта. Систематически отпус�
кал сверх нарядов Хозо Киевского облисполкома
фондовые рыботовары, за что получал взятки про�
дуктами и промтоварами.

(т. 47, л.д. 13).

33. СМЕТАНИН — ответственный сотрудник
правления Ю.З.ж.д. Оказывал незаконное содей�
ствие Хозо Киевского облисполкома в получении
вне плана вагонов, за что получал от ТЫКОЧИН�
СКОГО взятки.

(т. 8, л.д. 46).

34. ЛОГВИНОВ Владимир — ответственный
сотрудник Киевского облкомдопа. Совместно с
КАРАМАШЕМ незаконно получил в Союзсахсбыте
1 тонну фондового сахара, которую реализовал на
частном рынке по спекулятивной цене, разницу
поделили с КАРАМАШЕМ.

(т. 20, л.д. 21).

35. ШТЕЙНРУД — зам. зав. базой Хозо Киев�
ского облисполкома. Систематически передавал
взятки от ТЫКОЧИНСКОГО разным хозяйственни�
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кам за отпуск последними Хозо фондовых товаров
вне плана. Совершал подлоги путем оформления
выданных из базы Хозо по запискам товаров через
распределители Хозо.

(т. 63, л.д. 13).

36. ЗЕЛЬЦЕР — зам. управляющего Киевской
конторой Укркожтреста. Принимал участие в неза�
конном отпуске дефицитных кожтоваров Хозобъе�
динению облисполкома, за что получал взятки про�
дуктами из магазина Хозобъединения, а также при�
креплен к кооперативу.

(т.т. 15, 49, л.д. 60, 61, 62).

37. ПЕРЕЛЬ — коммерческий директор 1�й обув�
ной фабрики. Незаконно отпускал Хозобъединению
облисполкома спецобувь и военные сапоги, за что
был прикреплен на снабжение к распределителю
Хозобъединения облисполкома.

(т. 15, л.д. 61).

38. ХАНИСЕНКО — зав. 72 складом Союзкож�
снабсбыта. Незаконно отпустил ТЫКОЧИНСКОМУ
100 пар экспортной обуви со склада, за что получил
паек в магазине Хозобъединения облисполкома.

(т. 15, л.д. 61).

39. ВЯЗОВСКИЙ — зав. управляющего Киев�
ской базы Союзкожснабсбыта. Выдал незаконно
наряд Хозобъединению облисполкома на получе�
ние 120 пар обуви со склада № 72 Союзкожснаб�
сбыта, за что был прикреплен к кооперативу Хоз�
объединения облисполкома.

(т.т. 15 и 49, л.д. 61, 63).

40. ЛЕВШИН — зам. управляющего Нафторга в
Киеве. Незаконно отпустил для 4�й обувной фабри�
ки 11/2 т бензина без наряда, за что получил взятку
2.000 дм кожи.

(т. 79, л.д. 9).

41. МИЛХ — нач. политотдела Ю.З.ж.д. Сделал
незаконное распоряжение о предоставлении ваго�
нов под погрузку сахара для Ивановской обл.

(т. 58, л.д. 33).

42. БЛУВШТЕЙН — зав. хозяйством ДТО ОГПУ
Ю.З.ж.д. Незаконно получал от зав. торговым отде�
лом Хозо ТЫКОЧИНСКОГО и директора Хозо
ЧЕРНОВА дефицитные продукты и промтовары для
сотрудников ДТО, за что давал взятки в виде бес�
платных билетов на проезд по железной дороге как
лично для ТЫКОЧИНСКОГО, так и для ЧЕРНОВА и
других сотрудников Хозо.

(т. 2, л.д. 68).

43. ДОРФМАН Лев Григорьевич — член киев�
ской артели „Гастроном”. По предварительному сго�
вору с ТЫКОЧИНСКИМ М., своим братом ДОРФ�
МАНОМ Ю. и РОХВАРГЕРОМ В. незаконно купил у
ТЫКОЧИНСКОГО М. для артели „Гастроном” 39 т
крахмала, за что дал ТЫКОЧИНСКОМУ М. взятку в
сумме 22.750 руб.

44. ГРОЙСМАН Борис Борисович — будучи
чернорабочим на базе Хозобъединения Киевского
облисполкома, совместно со своим шурином РОХ�
ВАРГЕРОМ В. и ДОРФМАНОМ смешивал патоку с
водой для продажи населению г. Киева, в целях
личной наживы. За свое участие в этом преступном
деле получал от ДОРФМАНА и РОХВАРГЕРА ежед�
невно по 20 рублей.

Подлежит привлечению к ответственности сле�
дователь Киевской городской прокуратуры ГВЕР�
ЦИТЕЛИ за то, что обязал директора Киевской кон�
торы „Птицепродукта” тов. ШИШКО отпустить Хоз�
объединению Киевского облисполкома яйца, при�
надлежащие „Птицепродукту” и незаконно продан�
ные ТЫКОЧИНСКОМУ Киевской конторы Госбанка.

Помимо перечисленных лиц, подлежат привле�
чению к ответственности члены Киевской артели
„Гастроном” за то, что по предварительной догово�
ренности с ТЫКОЧИНСКИМ М. и ДОРФМАНОМ
дали им около 24.000 руб. взятки за незаконный от�
пуск ТЫКОЧИНСКИМ артели „Гастроном” — 39 т
крахмала из Хозо Киевского облисполкома.

На основании ст. 208 УПК — след. дело пере�
дать через прокуратуру ОГПУ Верховному суду
УССР.

ПРИМЕЧАНИЕ: При сем опись документации и справка о сроках арестов и месте содержания арестованных.

ПОМ. НАЧ. 6 ОТД . ЭКУ ОГПУ:
(ГУРОВСКИЙ)

ПОМ. НАЧ. 2 ОТД. ЭКУ ОГПУ:
(КОГЕНМАН)

„СОГЛАСЕН”: ПОМ. НАЧ. ЭКУ ОГПУ — (ДМИТРИЕВ)

„____” апреля 1934 г.

ГДА СБУ. — Ф. 13. — Спр. 15. — Арк. 96—148. Копія. Машинопис.
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№ 8
Протокол наради при міськраді про необґрунтоване оподаткування

та доведення твердого завдання

1 січня 1932 р.
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Державний архів м. Києва. — Ф.р.;1. — Оп. 1. — Спр. 3881. — Арк. 1—2.



№ 9
Доповідна записка головного лікаря м. Києва до голови секції охорони здоров’я

міськвиконкому про зменшення норми харчування хворих в лікарнях

16 січня 1932 р.

Державний архів м. Києва. — Ф.р.;323. — Оп. 1. — Спр. 554. — Арк. 441.
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№ 10
Протокол засідання президії Київської міськради про нормування витрачання хліба в місті

7 лютого 1932 р.
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Державний архів м. Києва. — Ф.р.;323. — Оп. 1. — Спр. 3898. — Арк. 9—11.
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№ 11
Протокол засідання президії Київської міської ради про переселення дитячих будинків

до інших міст області

13 лютого 1932 р.

Державний архів м. Києва. — Ф.р.;1. — Оп. 1. — Спр. 3900. — Арк. 10.
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№ 12
Протокол засідання президії Київської міськради про зменшення

норми постачання хліба киянам

14 лютого 1932 р.

Державний архів м. Києва. — Ф.р.;323. — Оп. 1. — Спр. 3898. — Арк. 23.
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№ 13
Інформація міськради про фізичний стан коней в колгоспах Київської приміської смуги

25 березня 1932 р.
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Державний архів м. Києва. — Ф.р.;1. — Оп. 1. — Спр. 4147. — Арк. 21—23.
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№ 14
Довідка прокурора сільськогосподарського сектору міськради про усуспільнення корів

у рахунок м’ясозаготівель

Не пізніше 1 квітня 1932 р.

Державний архів м. Києва. — Ф.р.;323. — Оп. 1. — Спр. 341. — Арк. 77.
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№ 15
Постанова Київської колегії міської комісії Робітничо�селянської інспекції

про стан забезпечення школярів гарячими сніданками.

19 квітня 1932 р.
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Державний архів м. Києва. — Ф.р.;323. — Оп. 1. — Спр. 548. — Арк. 40—41.
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№ 16
Довідка № 582 Ленінського райзагсу м. Києва про смерть П. Ткача від голоду 30 квітня 1932 р.

7 травня 1932 р.

Державний архів м. Києва. — Ф.р.;1654. — Оп. 1. — Спр. 822. — Арк. 119.
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№ 17
Протокол засідання міського штабу боротьби з чергами в м. Києві

10 травня 1932 р.

Державний архів м. Києва. — Ф.р.;1. — Оп. 1. — Спр. 3881. — Арк. 65.
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№ 18
Протокол наради при оргвідділі міськради про боротьбу з чергами та нормування витрат хліба

11 травня 1932 р.

Державний архів м. Києва. — Ф.р.;1. — Оп. 1. — Спр. 3881. — Арк. 129.
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№ 19
Доповідна записка уповноваженого РСІ про свавілля та беззаконня в селах

Київської приміської смуги

Не пізніше 15 травня 1932 р.
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Державний архів м. Києва. — Ф.р.;323. — Оп. 1. — Спр. 341. — Арк. 86—89.
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№ 20
Довідка № 276 Жовтневого райзагсу м. Києва про смерть І. Травня від розладу харчування

19 травня 1932 р.

Державний архів м. Києва. — Ф.р.;1654. — Оп. 1. — Спр. 812. — Арк. 47.

ДОКУМЕНТИ
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№ 21
Довідка № 317 Жовтневого райзагсу м. Києва про смерть безпритульної Д. Манкевич

26 травня 1932 р.

Державний архів м. Києва. — Ф.р.;1654. — Оп. 1. — Спр. 812. — Арк. 99.
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№ 22
Довідка № 367 Жовтневого райзагсу м. Києва про смерть безпритульної К. Борисової від

загальної атрофії

27 травня 1932 р.

Державний архів м. Києва. — Ф.р.;1654. — Оп. 1. — Спр. 812. — Арк. 92.

ДОКУМЕНТИ
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№ 23
Довідка № 365 Жовтневого райзагсу м. Києва про смерть від розладу харчування

немовляти В. Логвинової

2 червня 1932 р.

Державний архів м. Києва. — Ф.р.;1654. — Оп. 1. — Спр. 812. — Арк. 157.
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№ 24
Витяг з протоколу засідання президії Київської міськради про факт катування селян

в с. Кулажинці

4 червня 1932 р.
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Державний архів м. Києва. — Ф.р.;323. — Оп. 1. — Спр. 321. — Арк. 222—223.
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№ 25
Проект резолюції Київської міськради „Про санітарно�епідемічний стан в м. Києві”

Не пізніше 1 липня 1932 р.
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Державний архів м. Києва. — Ф.р.;583. — Оп. 1. — Спр. 67. — Арк. 326—327.
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№ 26
Акт лікувальної комісії про постачання киян хлібом з домішками піску

18 липня 1932 р.

Державний архів м. Києва. — Ф.р.;323. — Оп. 1. — Спр. 556. — Арк. 148.

ДОКУМЕНТИ
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№ 27
Доповідна записка МКК РСІ про масову безпритульність дітей на вулицях Києва

Не пізніше 1 серпня 1932 р.
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Державний архів м. Києва. — Ф.р.;323. — Оп. 1. — Спр. 528. — Арк. 76—77.
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№ 28
Протокол засідання відділу постачання міськради про розгляд селянських скарг щодо

конфіскації їхньої худоби

14 серпня 1932 р.

Державний архів м. Києва. — Ф.р.;1. — Оп. 1. — Спр. 3881. — Арк. 96.
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№ 29
Протокол засідання комісії Київської приміської смуги з питань хлібозаготівель

17 серпня 1932 р.

ДОКУМЕНТИ

149



ÍÀÖ²ÎÍÀËÜÍÀ ÆÅÐÒÂ ÃÎËÎÄÎÌÎÐÓ Â ÓÊÐÀ¯Í²

150

К
И
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ДОКУМЕНТИ

151



ÍÀÖ²ÎÍÀËÜÍÀ ÆÅÐÒÂ ÃÎËÎÄÎÌÎÐÓ Â ÓÊÐÀ¯Í²

152

К
И

ЇВ



Державний архів м. Києва. — Ф.р.;1. — Оп. 1. — Спр. 3943. — Арк. 1—5.

ДОКУМЕНТИ

153



№ 30
Витяг з протоколу засідання президії Київської міськради про порядок помолу зерна на млинах

21 серпня 1932 р.

Державний архів м. Києва. — Ф.р.;1. — Оп. 1. — Спр. 3943. — Арк. 6.

ÍÀÖ²ÎÍÀËÜÍÀ ÆÅÐÒÂ ÃÎËÎÄÎÌÎÐÓ Â ÓÊÐÀ¯Í²

154

К
И

ЇВ



№ 31
Інструкція для приймання хліба торговельними закладами тресту хлібопечення

22 серпня 1932 р.

ДОКУМЕНТИ

155



Державний архів м. Києва. — Ф.р.;323. — Оп. 1. — Спр. 561. — Арк. 75.

ÍÀÖ²ÎÍÀËÜÍÀ ÆÅÐÒÂ ÃÎËÎÄÎÌÎÐÓ Â ÓÊÐÀ¯Í²

156

К
И

ЇВ



№ 32
Постанова колегії МКК РСІ про стан соціального забезпечення та смертність безпритульних

дітей в системі охматдиту

3 вересня 1932 р.

ДОКУМЕНТИ

157



ÍÀÖ²ÎÍÀËÜÍÀ ÆÅÐÒÂ ÃÎËÎÄÎÌÎÐÓ Â ÓÊÐÀ¯Í²

158

К
И

ЇВ



Державний архів м. Києва. — Ф.р.;323. — Оп. 1. — Спр. 551. — Арк. 4—6.

ДОКУМЕНТИ

159



ÍÀÖ²ÎÍÀËÜÍÀ ÆÅÐÒÂ ÃÎËÎÄÎÌÎÐÓ Â ÓÊÐÀ¯Í²

160
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№ 34
Скарга селянина В.К. Юрченка з с. Літки про необґрунтоване доведення твердого завдання та

оподаткування

8 вересня 1932 р.

ДОКУМЕНТИ

161



Державний архів м. Києва. — Ф.р.;323. — Оп. 1. — Спр. 355. — Арк. 146—149.

ÍÀÖ²ÎÍÀËÜÍÀ ÆÅÐÒÂ ÃÎËÎÄÎÌÎÐÓ Â ÓÊÐÀ¯Í²

162

К
И
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№ 35
Постанова президії Київської міськради про план м’ясозаготівель

9 вересня 1932 р.

Державний архів м. Києва. — Ф.р.;1. — Оп. 1. — Спр. 3945. — Арк. 18.

ДОКУМЕНТИ

163



№ 36
Лист Київського тресту Промхлібопечення про надходження від „Союзборошно” борошна з

домішками спориння вище норми

15 вересня 1932 р.

Державний архів м. Києва. — Ф.р.;323. — Оп. 1. — Спр. 548. — Арк. 23.

ÍÀÖ²ÎÍÀËÜÍÀ ÆÅÐÒÂ ÃÎËÎÄÎÌÎÐÓ Â ÓÊÐÀ¯Í²

164

К
И
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№ 37
Постанова Київського облвиконкому про виконання плану заготівель продукції

тваринництва та птахівництва

17 вересня 1932 р.

Державний архів м. Києва. — Ф.р.;1. — Оп. 1. — Спр. 4474. — Арк. 7.

ДОКУМЕНТИ

165



ÍÀÖ²ÎÍÀËÜÍÀ ÆÅÐÒÂ ÃÎËÎÄÎÌÎÐÓ Â ÓÊÐÀ¯Í²

166
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№ 39
Протокол засідання відділу постачання міськради з розгляду скарг селян про обкладання

твердим завданням

29 вересня 1932 р.

Державний архів м. Києва. — Ф.р.;1. — Оп. 1. — Спр. 3881. — Арк. 147.

ДОКУМЕНТИ

167



№ 40
Проект постачання президії Київської міськради 11�го скликання про хліб та сінозаготівлі

9 жовтня 1932 р.

ÍÀÖ²ÎÍÀËÜÍÀ ÆÅÐÒÂ ÃÎËÎÄÎÌÎÐÓ Â ÓÊÐÀ¯Í²

168

К
И
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ДОКУМЕНТИ

169



Державний архів м. Києва. — Ф.р.;1. — Оп. 1. — Спр. 3946. — Арк. 17—18.

ÍÀÖ²ÎÍÀËÜÍÀ ÆÅÐÒÂ ÃÎËÎÄÎÌÎÐÓ Â ÓÊÐÀ¯Í²

170

К
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№ 41
Список хлібозаготівельних пунктів та кущів Київської приміської смуги

17 жовтня 1932 р.

ДОКУМЕНТИ

171



Державний архів м. Києва. — Ф.р.;1. — Оп. 323. — Спр. 343. — Арк. 104—105.

ÍÀÖ²ÎÍÀËÜÍÀ ÆÅÐÒÂ ÃÎËÎÄÎÌÎÐÓ Â ÓÊÐÀ¯Í²

172
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ДОКУМЕНТИ

173
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ÍÀÖ²ÎÍÀËÜÍÀ ÆÅÐÒÂ ÃÎËÎÄÎÌÎÐÓ Â ÓÊÐÀ¯Í²

174
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№ 43
Постанова президії Київської міськради про план м’ясозаготівель

31 жовтня 1932 р.

Державний архів м. Києва. — Ф.р.;1. — Оп. 1. — Спр. 4349. — Арк. 6.

ДОКУМЕНТИ

175



№ 44
Постанова президії Київської міськради про хід заготівлі картоплі

31 жовтня 1932 р.

Державний архів м. Києва. — Ф.р.;1. — Оп. 1. — Спр. 3949. — Арк. 12.

ÍÀÖ²ÎÍÀËÜÍÀ ÆÅÐÒÂ ÃÎËÎÄÎÌÎÐÓ Â ÓÊÐÀ¯Í²

176

К
И

ЇВ



№ 45
Витяг з протоколу засідання президії Київської міськради 11�го скликання

про хід заготівель картоплі для міста

31 жовтня 1932 р.

Державний архів м. Києва. — Ф.р.;1. — Оп. 1. — Спр. 4145. — Арк. 7.

ДОКУМЕНТИ

177



№ 46
Витяг з протоколу засідання президії Київської міськради 11�го скликання про план

м’ясозаготівель за 15 місяців

31 жовтня 1932 р.

ÍÀÖ²ÎÍÀËÜÍÀ ÆÅÐÒÂ ÃÎËÎÄÎÌÎÐÓ Â ÓÊÐÀ¯Í²

178

К
И
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Державний архів м. Києва. — Ф.р.;1. — Оп. 1. — Спр. 4349. — Арк. 1.

ДОКУМЕНТИ

179



№ 47
Довідка Петрівського райзагсу м. Києва про смерть від недоїдання та виснаження

О.Д. Нерехтського

19 листопада 1932 р.

Державний архів м. Києва. — Ф.р.;1654. — Оп. 1. — Спр. 830. — Арк. 134.

ÍÀÖ²ÎÍÀËÜÍÀ ÆÅÐÒÂ ÃÎËÎÄÎÌÎÐÓ Â ÓÊÐÀ¯Í²

180

К
И
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№ 48
Лист санінспектора м. Києва про погіршення умов харчування студентів міста

20 грудня 1932 р.

Державний архів м. Києва. — Ф.р.;1. — 323. — Оп. 1. — Спр. 556. — Арк. 13.

ДОКУМЕНТИ

181



№ 49
Висновок комісії РСІ про соціально�побутовий стан дитячого карантину

по вул. Миколаївсько�Набережній

Кінець грудня 1932 р.

ÍÀÖ²ÎÍÀËÜÍÀ ÆÅÐÒÂ ÃÎËÎÄÎÌÎÐÓ Â ÓÊÐÀ¯Í²

182

К
И

ЇВ



Державний архів м. Києва. — Ф.р.;1. — 323. — Оп. 1. — Спр. 559. — Арк. 9—7.

ДОКУМЕНТИ

183



№ 50
Доповідна записка оргвідділу МКК—КП(б)У та РСІ про результати чистки рахівників колгоспів

з 18 грудня 1932 по 5 січня 1933 р.

5 січня 1933 р.

ÍÀÖ²ÎÍÀËÜÍÀ ÆÅÐÒÂ ÃÎËÎÄÎÌÎÐÓ Â ÓÊÐÀ¯Í²

184

К
И

ЇВ



ДОКУМЕНТИ

185



ÍÀÖ²ÎÍÀËÜÍÀ ÆÅÐÒÂ ÃÎËÎÄÎÌÎÐÓ Â ÓÊÐÀ¯Í²

186

К
И

ЇВ



ДОКУМЕНТИ

187



Державний архів м. Києва. — Ф.р.;1. — 323. — Оп. 1. — Спр. 463. — Арк. 130—134.

ÍÀÖ²ÎÍÀËÜÍÀ ÆÅÐÒÂ ÃÎËÎÄÎÌÎÐÓ Â ÓÊÐÀ¯Í²

188

К
И
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№ 51
Проект резолюції міськпарткому про стан боротьби з висипним тифом в м. Києві

10 січня 1933 р.

ДОКУМЕНТИ

189



Державний архів м. Києва. — Ф.р.;1. — 3. — Оп. 1. — Спр. 220. — Арк. 11—12.

ÍÀÖ²ÎÍÀËÜÍÀ ÆÅÐÒÂ ÃÎËÎÄÎÌÎÐÓ Â ÓÊÐÀ¯Í²

190

К
И

ЇВ



№ 52
Довідка Сталінського райзагсу м. Києва про смерть від загального виснаження Масютіна

25 січня 1933 р.

Державний архів м. Києва. — Ф.р.;1654. — Оп 1. — Спр. 910. — Арк. 142.

ДОКУМЕНТИ

191



№ 53
Довідка Сталінського райзагсу м. Києва про смерть безпритульної особи на вулиці міста

8 лютого 1933 р.

Державний архів м. Києва. — Ф.р.;1654. — Оп 1. — Спр. 910. — Арк. 334.

ÍÀÖ²ÎÍÀËÜÍÀ ÆÅÐÒÂ ÃÎËÎÄÎÌÎÐÓ Â ÓÊÐÀ¯Í²

192

К
И
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№ 54
Постанова президії Київської міськради про стан підготовки господарств

приміської смуги до сівби

2 березня 1933 р.

ДОКУМЕНТИ

193



ÍÀÖ²ÎÍÀËÜÍÀ ÆÅÐÒÂ ÃÎËÎÄÎÌÎÐÓ Â ÓÊÐÀ¯Í²

194

К
И

ЇВ



Державний архів м. Києва. — Ф.р.;1. — 3961. — Оп. 1. — Спр. 3961. — Арк. 39—34.

ДОКУМЕНТИ

195



№ 55
Інформація земельного управління міськради про утворення насіннєвих

і страхових фондів по колгоспах та одноосібних господарствах

6 березня 1933 р.

Державний архів м. Києва. — Ф.р.;1. — Оп. 1. — Спр. 5156. — Арк. 4.

ÍÀÖ²ÎÍÀËÜÍÀ ÆÅÐÒÂ ÃÎËÎÄÎÌÎÐÓ Â ÓÊÐÀ¯Í²

196

К
И

ЇВ



№ 56
Доповідна записка групи РСІ про готовність колгоспу с. Шпитьки до весняної сівби

Не пізніше 12 березня 1933 р.

ДОКУМЕНТИ

197



Державний архів м. Києва. — Ф.р.;323. — Оп. 1. — Спр. 463. — Арк. 27—28.

ÍÀÖ²ÎÍÀËÜÍÀ ÆÅÐÒÂ ÃÎËÎÄÎÌÎÐÓ Â ÓÊÐÀ¯Í²

198

К
И

ЇВ



№ 57
Відомості про хід сівби в колгоспах Київської приміської смуги

19 березня 1933 р.

ДОКУМЕНТИ

199



Державний архів м. Києва. — Ф.р.;323. — Оп. 1. — Спр. 5407. — Арк. 78.

ÍÀÖ²ÎÍÀËÜÍÀ ÆÅÐÒÂ ÃÎËÎÄÎÌÎÐÓ Â ÓÊÐÀ¯Í²

200

К
И

ЇВ



№ 58
Доповідна записка санінспектора м. Києва про епідемічний стан в м. Києві

21 березня 1933 р.

ДОКУМЕНТИ

201



ÍÀÖ²ÎÍÀËÜÍÀ ÆÅÐÒÂ ÃÎËÎÄÎÌÎÐÓ Â ÓÊÐÀ¯Í²

202

К
И

ЇВ



ДОКУМЕНТИ

203



ÍÀÖ²ÎÍÀËÜÍÀ ÆÅÐÒÂ ÃÎËÎÄÎÌÎÐÓ Â ÓÊÐÀ¯Í²

204

К
И

ЇВ



Державний архів м. Києва. — Ф.р.;1. — 583. — Оп. 1. — Спр. 67. — Арк. 232—234.

ДОКУМЕНТИ

205



№ 59
Довідка Ленінського райзагсу м. Києва про смерть від голоду Л.О. Цимберга

22 березня 1933 р.

Державний архів м. Києва. — Ф.р.;1654. — Оп. 1. — Спр. 834. — Арк. 43.

ÍÀÖ²ÎÍÀËÜÍÀ ÆÅÐÒÂ ÃÎËÎÄÎÌÎÐÓ Â ÓÊÐÀ¯Í²

206

К
И

ЇВ



№ 60
Довідка Петрівського райзагсу м. Києва про смерть від голоду П.В. Новгородської

1 квітня 1933 р.

Державний архів м. Києва. — Ф.р.;1654. — Оп. 1. — Спр. 901. — Арк. 133.

ДОКУМЕНТИ

207



№ 61
Протокол наради при Київському інституті охорони здоров’я про обговорення проекту

раціоналізації техніки реєстрації смертей

13 квітня 1933 р.

Державний архів м. Києва. — Ф.р.;3. — Оп. 1. — Спр. 105. — Арк. 10.

ÍÀÖ²ÎÍÀËÜÍÀ ÆÅÐÒÂ ÃÎËÎÄÎÌÎÐÓ Â ÓÊÐÀ¯Í²

208

К
И

ЇВ



№ 62
Довідка Ленінського райзагсу м. Києва про смерть від дистрофії безпритульної А. Худих

23 квітня 1933 р.

Державний архів м. Києва. — Ф.р.;1654. — Оп. 1. — Спр. 894. — Арк. 262.

ДОКУМЕНТИ

209



№ 63
Довідка Ленінського райзагсу м. Києва про смерть від виснаження Ю. Гната

22 квітня 1933 р.

Державний архів м. Києва. — Ф.р.;1654. — Оп. 1. — Спр. 894. — Арк. 259.

ÍÀÖ²ÎÍÀËÜÍÀ ÆÅÐÒÂ ÃÎËÎÄÎÌÎÐÓ Â ÓÊÐÀ¯Í²

210

К
И

ЇВ



№ 64
Протокол засідання провідних лікарів м. Києва з членами міськради про план боротьби з тифом

29 квітня 1933 р.

ДОКУМЕНТИ

211



Державний архів м. Києва. — Ф.р.;3. — Оп. 1. — Спр. 105. — Арк. 29—30.

ÍÀÖ²ÎÍÀËÜÍÀ ÆÅÐÒÂ ÃÎËÎÄÎÌÎÐÓ Â ÓÊÐÀ¯Í²

212

К
И

ЇВ



№ 65
Довідка Петрівського райзагсу м. Києва про смерть невідомої особи на вулиці міста

27 липня 1933 р.

Державний архів м. Києва. — Ф.р.;1654. — Оп. 1. — Спр. 904. — Арк. 8.

ДОКУМЕНТИ

213



№ 66
Постанова об’єднаного засідання президії МКК—КП(б)У та МК РСІ про наслідки збиральної

кампанії, обмолоту та обліку врожаю в колгоспі ім. Комінтерну с. Світильне

1 серпня 1933 р.

ÍÀÖ²ÎÍÀËÜÍÀ ÆÅÐÒÂ ÃÎËÎÄÎÌÎÐÓ Â ÓÊÐÀ¯Í²

214

К
И

ЇВ



ДОКУМЕНТИ

215



Державний архів м. Києва. — Ф.р.;323. — Оп. 1. — Спр. 333. — Арк. 38.

ÍÀÖ²ÎÍÀËÜÍÀ ÆÅÐÒÂ ÃÎËÎÄÎÌÎÐÓ Â ÓÊÐÀ¯Í²

216

К
И

ЇВ



№ 67
Довідка Жовтневого райзагсу м. Києва про смерть від виснаження безпритульного Б. М’ячика

1 листопада 1933 р.

Державний архів м. Києва. — Ф.р.;1654. — Оп. 1. — Спр. 891. — Арк. 115.
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СВІДЧЕННЯ
ОЧЕВИДЦІВ



Враховуючи походження та функціональне при�
значення терміну „мартиролог”, до меморіальної
книги пам’яті залучено спогади очевидців голоду на
вулицях Києва та його околиці. Частина з них була
опублікована, зокрема спогади, записані американ�
ським дослідником Д.Мейсом серед українців США,
нещодавно перевидані в Україні. Решту становлять
нові записи, які виконані працівниками соціальної
служби районів м.Києва шляхом опитування очевид�
ців голоду 1932—1933 рр., а також розповіді україн�
ських громадян, зафіксовані активістами Асоціації
дослідників голодоморів в Україні. Серед опитуваних
переважаютьособи,якінародилисяпротягом1925—
1928 рр., але є 1915, 1921—1923 рр. народження,
тобто очевидці і жертви голоду.

Анкети соціального опитування киян, а також роз�
логі оповідання�спогади, стали предметом їх аналi�
тичного оформлення та подання до книги, яке вико�
нала В.К. Борисенко. Добірку спогадів очевидців упо�

рядкувала О.М. Веселова, записавши їх вІд окремих
мешканців міста, а решту виявила серед опублікова�
них видань. Тематичну виборку спогадів про голод в
Києві забезпечив Г.Г. Єфіменко, здійснивши тексто�
логічний аналіз багатотомного видання комісії Кон�
гресу США, яку очолював Д. Мейс.

Спогади киян як джерело усної історії вражають
не кількістю осіб, що їх написали, адже з кожним ро�
ком їх стає менше й менше, бо багатьом тим, кому
вдалося вижити протягом 1932—1933 рр., довелося
загинути на фронтах Другої світової війни, в ста�
лінських і нацистських таборах, у Бабиному Яру. Спо�
гади очевидців — це голос епохи, крик відчаю і розпа�
чу жертв, повернений з минулого у майбутнє, зміс�
товний перелік їхніх страждань, неперевершене ме�
моріальне джерело. Вони викривають і засуджують
рукотворність голодомору в Україні, благають нас і
звертаються до наступних поколінь — пам’ятати його
невинних жертв.
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ГОЛОДОМОР 1932—1933 РОКІВ В КИЄВІ
ЗА ДЖЕРЕЛАМИ УСНОЇ ІСТОРІЇ

Населення Києва у 1920—30 роках збільшувало�
ся за рахунок студентів, робітників, неорганізова�
них груп до яких входили переважно селяни, відтак у
місті ставало все сутужніше з продуктами харчуван�
ня та житлом. Запровадивши карткову систему по�
стачання продуктами робітників та службовців,
міська влада пильно контролювала за отриманням
продуктових карток, виявляла і карала тих, хто на�
магався отримати подвійні картки. Були призначені
спеціальні служби, які стежили за чергами до
хлібних магазинів. Зрозуміло, що в умовах міста, де
існували базари, на яких було складніше дотриму�
ватися контролю, процвітали такі явища, як кра�
діжки харчів, спекуляції, торгівля крадькома. Хоча
за такими місцями скупчення людей також велося
спостереження. Цікаво,що влада володіла інфор�
мацією про кожне село з приміської зони, вивчала
психологію приміських жителів. Ось як характери�
зували жителів с. Гатне з передмістя: „Гатнянчани,
як і людність всіх сіл приміської смуги, жили Києвом.
Городництво, молочарство, ягідництво і почасти
відхідний заробіток у Києві — ось головніші джерела
існування гатнянчан. Відціля й психологія гатнян�
ського селянина, відмінна від селянина інших райо�
нів. Київський ярмарок з усіма його „прєлєстями” —
метушня, галас, спекуляція, антирадянські настрої,
шепотіння тощо — позначалися на селянинові, що
майже щодня відвідував ярмарок”1.

Катастрофічні картини побутового життя Києва
1932—1933 рр. постають у щоденникові завідувача
відділом Ленінського райкому партії м. Києва
Дмитра Заволоки. Бувши родом з м. Борисполя,
він добре знав тяжкі обставини виживання селян
приміської смуги м. Києва. В його щоденниках зна�

ходимо відомості про те, що колгоспників виснажу�
вали голодом ще у 1931 та на початку 1932 р. Його
відрядження до Баришівки навіяло йому чимало ду�
мок про несправедливе ставлення до людей зага�
лом. Він бачив, що колгоспники не мають не тільки
хліба, а навіть картоплі. Його розмови з матір’ю про
недоїдання в селі і про знесилених від голоду мо�
лодших братів навіювали сумні й суперечливі роз�
думи. У квітні 1932 р. Дмитро Заволока записав про
своє скрутне повсякдення, коли „захотілось їсти,
дома, як завжди, окрім хліба, немає нічого”2.

Вже напередодні головного удару по селянству
весною 1932 р. автор щоденника писав, що народ
живе впроголодь, серед селянства часті випадки
голодної смерті.

У місті Києві, незважаючи на скромні пайки, сту�
дентська молодь також недоїдала. В щоденнику
Д. Заволоки занотовано: „... Розказував ще Самійло
про життя студентське. Важко вони живуть. Бідують
здорово. Хліба одержують всього лише 300 гр. Ну, а
громадське їхнє харчування і говорить нічого. На обід
одна лише соєва похльобка, а на сніданок, вечерю
кожний мусить собі організувати, що Бог дасть... Ба�
гато з інститутів почали розбігатись...”3 Далі автор
щоденника тих років вже восени, коли заготівельні
бригади позабирали у людей останні харчі й пожитки,
фіксує побачене під Києвом, у Борисполі.

Партійний рядовий працівник, який мав все�таки
більші можливості для забезпечення свого прожит�
кового мінімуму,так описує стан крамниць м. Києва
на перший день Нового 1933 року. „Обійшов не мен�
ше 8 крамниць і абсолютно ніде нічого не знайшов.
Скрізь пусто. Правда, є повидло, коржики, конфетки і
в одній крамниці зустрічав мариновані грибки. Прий�
шов додому як шакал, голодний, без нічого”4. Про
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життя селян приміської смуги Києва автор щоденни�
ка знав переважно від своєї матері, яка, за його сло�
вами, щоденно курсувала між Борисполем і Києвом у
пошуках насущного хліба для дітей.

Київська творча інтелігенція перебивалися у го�
лод різними заробітками. Дуже вичерпно й образно
важкий період голоду передає у спогадах відома
мисткиня Катерина КричевськаKРосандіч, донь�
ка відомого художника Василя Кричевського. Про
голодомор в Києві вона пригадує: „Мені було шість
років, коли розпочався голод. Їжі все меншало й
меншало, Пріся мила лушпиння з картоплі й варила
якийсь кандьор.

Коли батько йшов на роботу, він мав пройти пус�
тирем повз Лук’янівську в’язницю, аж тоді сідав на
трамвай № 34 і доїжджав до кінофабрики. Якось,
коли він вертався з роботи додому, на тому пустирі
побачив гурт людей коло коняки, що лежала долі.
Вона була мертва, але ще тепла. Люди одрізали
шматки м’яса. У батька не було ножа, але якась доб�
ра душа позичила йому ніж, і батько одрізав зо 3—4
кілограми м’яса й одну нирку. Я досі не можу забути
запах нирки, яку Пріся зварила, й досі в рот не беру
нічого, зробленого з нирки.

Селяни приходили в Київ у пошуках їжі і вмирали
на вулицях. Звертати на них увагу було небезпечно.
Батько казав, що спеціальні вантажні авта забирали
померлих. Було дуже тяжко проходити й не реагува�
ти.

До нас у двір прийшла селянка з дівчиною років
дванадцяти і просила хліба. Їжі не було ні в кого.
Вони сиділи на землі, а вранці я бачила з вікна нашої
їдальні, що вже лежать, не рухаючись. Згодом вони
померли.

Бабі Марусі залишатися в Казимирівці було
дуже небезпечно, особливо, коли ми почули жахли�
ву історію молодої вчительки, батьки якої жили на
селі. Чи це була Казимирівка, чи якесь інше село —
не знаю. Ця жінка поїхала в село, дізнатися, що з її
батьками і братом. Коли вона зійшла з пароплава,
на пристані побачила знайомого, сусіда її батьків.
Він підвіз її в село, але по дорозі, коли вона розпиту�
вала про батьків, одразу ж переводив розмову на
інше. Коли в’їхали в село, сусід сказав, що як її
потрібна буде якась допомога, то навпростець до
його хати дуже близько.

На подвір’ї батьків усе було в порядку. Вона зай�
шла до хати,але там нікого не було. Вона заглядала
в кутки, в комору, а там стояли діжки з покришками.
Вона підняла покришки з діжок, а там було засолене
м’ясо. Це її здивувало, адже свиней, корови уже
давно не було. Звідки ж м’ясо? В одній діжці збоку
вона побачила шматок м’яса зі шкірою і бородавка
на ній. У неї щось заворушилося в пам’яті, аж рап�
том вона зрозуміла: шкіра з бородавкою — це рука її
батька. М’ясо — це її батько!

Вона похолола, вискочила з комори, в сінях сто�
яв її брат. Щоб його не сполохати, вона привітно з
ним привіталася і спитала, де батьки. Брат відповів:
„Поїхали на ярмарок”. (Який може бути ярмарок в
такий час?) Тоді вона пригадала, що казав її батьків
сусід, що до його хати навпростець через поле
зовсім близько. Їй стало все ясно, треба негайно
тікати, але щоб брат нічого не запідозрив, що вона
здогадалась, що знає... Погляд брата був дивний,
дивився якось скоса, уникав зустрітися поглядом з
нею. Нарешті мовив, що буде варити вечерю і має
принести дров. Коли він вийшов надвір, вчителька
побачила, що він точить сокиру. Вона вилізла через
вікно задньої кімнати, що виходила вікнами в поле, і
побігла до сусіда. Сусід тоді їй розповів,що всі зна�
ли, що брат збожеволів і зарізав батьків. У той же
день учителька повернулася до Києва... і оповіла цю
страшну історію.

Добиратися до Казимирівки батькові довелося
ріжними способами, та більше пішки. Пароплави
уже не ходили — Дніпро замерз. З ріжними приго�
дами батько забрав бабу Марусю до Києва і вона
переповідала, як спеціальні загони ходили по селу і
забирали все! Раніше всіх тварин, а згодом кури,
гуси — все було уже забрано. У баби Марусі в печі
був малесенький горщик з гречаною кашею —
забрали і це, з горщиком!

До нас часто приходив батьків колега і приятель
художник Сашко Саєнко. Він завжди намагався мені
щось принести... Якось він прийшов і приніс мені
малесеньку цукерку, загорнуту в кольоровий папір.
Це було монпансьє. Я його „їла” десять днів. Лизала
вранці і ввечері з гарячою водою.

Моя мама одержала замовлення робити плакати
для Червоної Армії. Платили їй грішми, але головне —
давали обід. Мама брала обід додому, і вся наша ро�
дина, п’ятеро людей, їли цю одну порцію. Обід був
дуже простий, але щедрого розміру і поживний.
Мама намагалася продовжити роботу якнайдовше,
але після трьох тижнів стало трохи підозріло, і мама
мусила закінчити плакати. Що буде далі?

Для того, щоб ще додатково „видушити” з насе�
лення золото і срібло, держава придумала „Торг�
син”. Там за золото і срібло можна було купити хар�
чові продукти. У нас були мій золотий хрестик і тоне�
сенький мамин золотий браслет, а ще — у мами зо�
лоті коронки в роті. Батько з труднощами вийняв ці
коронки і молотком розбив їх плоско. Потім батьки
згадали, що в нашому льоху була закопана велика
старовинна ікона, зі срібними ризами. Батько
приніс із льоху ікону і ввечері, за закритими завіса�
ми, в їдальні, на столі зняв з неї срібло, розбив його,
зробив грудку, щоб не можна було пізнати, що це
було. Баба Маруся і Пріся витирали сльози. Батько
дізнався, що в старих монетах, наприклад 50 коп.,
було багато срібла. Всі монети, які були у нас, він
розбив, поробив грудки і все відніс у „Торгсин”5.
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Сім’ї робітників також недоїдали, але хто пра;
цював і отримував картки на харчування, вони мали
шанс врятуватися від голодної смерті. Проте свідки
тих трагічних часів пригадують, що у м.Києві було
багато голодних, особливо тих, хто не отримував
картки.

Ось спогади Монятовської Марії Вікторівни,
1917 р. народження.

„Я, Монятовська Марія Вікторівна, народилась
11.03.1917 р. Наша сім’я (тато, мама, я і мій молод�
ший на 5 років брат) жила в Києві на вул. Спаській, 9,
кв. 10. У 1933 р. батько робив на млині крупчатни�
ком, переробляв зерно. Мама не працювала. Бать�
ко влаштував мене працювати на млин № 1 в лабо�
раторію. З того часу я й працювала майже все життя
на млинах. Там була їдальня, де годували праців�
ників. Але таких місць було небагато. Тільки млин
годував своїх працівників. Інших продуктів, крім
муки, у місті не було. Не було ковбаси. Дуже багато
людей стояли біля магазину у черзі. Приїздило ба�
гато людей із села. Хліба давали по 200—600 г, за�
лежно від того, хто купляв. Дітям — по 200 г, дорос�
лим — по 300 г, робітникам — по 400 г. По 600 г мало
хто отримував. Багато людей приїздило з сіл, вони
стояли в черзі до магазину, тільки з’їдали ті 200 г
хліба і одразу ж падали. Приїздила машина і їх відво�
зила на майданчик, де раніше була Воскресенська
церква (у Воскресенському провулку). Церкву тоді
вже зруйнували, тільки майданчик залишився. За�
раз на цьому місці стоїть будинок, його побудували
у 1936 р. Вони там штабелями лежали й помирали.
Через забор мені було видно, як вони лежали плас�
том один на одному, штабелями, і помирали. При�
возили і тих, хто вже помер, і тих, хто був живий, але
вже не міг ходити. Біля нас була пожежна частина і
міліція. Вікна наші виходили якраз на пожежну ка�
ланчу, яка й зараз стоїть (нині там музей Чорноби�
ля — Ю.М.). Машини їздили безперервно, забира�
ли мертвих і увозили кудись, я вже не знаю куди, чи
на кладовище, чи в морг.

Те, що в їдальні недоїдали, я збирала в каструлю
і несла до місця, де раніше була Воскресенська
церква. Я їм через забор давала галушки, що лиша�
лися на млині. Вони ледве не билися за їжу. Деякі
їли і одразу помирали...”6

У ті важкі роки багато селян намагалися втекти із
сіл до міста. Їм нелегко було влаштуватися на робо;
ту, але декому щастило і вони працювали на важких
роботах, отримували картки. Можна навести ще
одне свідчення про ситуацію, як люди у Києві вижи;
вали під час голоду.

СвідчитьМегедьМиколаОлексійович,якийна�
родивсяус.Мар’янівкаКиївськоїобластівсім’їхлібо�
робів. „В сім’ї було четверо дітей ...на той час нас вва�
жали сім’єю середняків — були не багатими і не
бідними. У діда (Мегедь Петра Микитовича) у 1929 р.

було забрано пару коней, дві корови, олійницю, а
після розкуркулення відправлено на Соловки.

Батька мого розпочала переслідувати влада, він
утік у Київ, де і влаштувався автомеханіком у гаражі. У
січні 1930 року мій батько перевіз усю родину з села
до Києва, а саме до Святошина. Нам пощастило, що
батько працював у гаражі і нам видавали картки, кож�
ну можна було обміняти десь на 400 грам хліба. Всі
діти, крім меншого брата, ходили до школи № 72...
В школі нам давали безкоштовний сніданок — ось
цим вона і зацікавила нас... Це, можна сказати, був
єдиний вияв допомоги держави під час голоду.

Їжу під час голоду в місті можна було дістати в
торгсінах — це так звані торгові синдикати — дер�
жавні, де за золото і коштовності ви могли придбати
харчі на свій смак, а також були центроспірти —
державні магазини, де продавали будь�яку горілку
також за золото й коштовності. За комерційним
хлібом були буквально кілометрові черги, за хлібом
по картках — менші. Буханка хліба тоді коштувала
25 карбованців. Моя мама іноді розрізала буханку
хліба, яку ми отримували за картку, на 25 шматочків
і продавала. Таким чином ми могли придбати собі
інші необхідні речі”7.

Як бачимо, робітники знали про те, що за золото
можна купити їжу, але вони могли лише обміняти
хліб, що отримували на картку, відмовляючи собі в
харчуванні.

Страшно голодувало передмістя тогочасного
Києва. Зокрема, зроблений запис від жительки
с. Троєщини Новохатської Галини Іванівни 1918 р.
народження у 2004 р. студентом Київського націо�
нального університету імені Тараса Шевченка Тиму�
ром Горбачем. На запитання його про голод старень�
ка розказувала, а потім і його запитала: „Як ти, синок,
будеш писать тепер, я не знаю?” Передаємо тут її по�
вний запис, оскільки він містить багато інформації
про ті страшні роки. Збережена мовна лексика
оповідачки, що є необхідною вимогою до джерел
усної історії.

Галина Іванівна Новохатська оповідала про го�
лод 1932—1933 років так:

“Ви пам’ятаєте голод 1932—1933 років?
Конєшно, пам’ятаю, бо мені було тоді 15 год.
Тоді був Сталін і схотів ануліровать державу пол�

ностю, щоб не було зовсім. І зробив голод. Послав
своїх цих посланців. І кругом — де на хаті, де узолок
на печі, він усе, усе, його комнезами були тоді. Оце
ті комнезами відбирали. Послав Сталін на чердак,
де в кого було скільки привішано, що�небудь там,
заховала людина кусочок сала чи там якої крупи, чи
що — все подчисту поодбирали, не оставляли лю�
дям ні грама. Де яка картопля була у землі закопана,
дак шукали, да відбирали, вивозили, нічого людям
не оставляли. Людей на ссилку висилали. Куркуль
був. Конячка там дряхла була та чоловік у кожусі —
дак його висилали на ссилку.
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Зробили людям голод вони. Не було голодовки
тоді, от таке зерно (показує), от таке жито, така
пшениця!

Урожай дуже великий був! А все унечтожили,
щоб вимерли люди. Вимерли, саме більш мужчини
мерли. Бо, знаєте, мужчини вони слабші.

Було, знаєте, переступали через трупи. Трупи
лежали горою. Люди ходили отакі, пухлі ноги, тікло з
ніг — і повиживали ж трохи люди ще.

Скрізь заходили. Ускрізь. Були такі комнезами,
що трохи мали душу. Дак полізе на чердак, а там
десь кусочок щось вісить, а він злазить, каже: „Нема
нічого”. Приказав Сталін, щоб уничтожить людей — і
зробили голод. Ходили в колгоспи, варили куліш
пшоняний, ходили, ну, що там дадуть, мені ж, на�
прімер, 15 год, у мене ж організм кріпший ще — чер�
пачок дадуть того у мисочку. А мущина виїв, що
йому того черпачка? Умирають люди.

Находили і вибірали з ями до грама, щоб і кар�
топлини не оставить у ямі — все забирали. Так що
голод зробив Сталін.

У нас там була Василина, вона вже вмерла дав�
но. Так вона, оце та Василина, варила той куліш. Да�
вали до куліша, оце теє, такий кусочок хліба як
сірникова коробочка.

Ходили у колгоспи, і я ходила по суп. Люди ле�
жать мертві, переступив та й пошов.

То хіба вони своєю волею вмерли? Як ти синок
будеш писать тепер, я не знаю.

А хто боявся колгоспу — дак іздівалися. Оце мій
свекор отут, дак він, мати його була вєрующа — і це
було гріх іти в колгосп. Дак вони стільки з їх іздівали�
ся, позабірали і коня і воза, ну що було у його, і прий�
шли ще раз забірати, а свекор уже на лавці лежав,
уже мертвий. Вони прийшли, дак що ж вони будуть
забірать, забірайте вже мертвого!

Голодовка! Тоді не було голодовки... Зробили
голодовку, оце так. Схотів Сталін вобше, щоб не
було держави цієї.

Людей їли, і діток своїх їли. Голод не свій брат...
А тоді яка була жалость? Тоді не було ніякої ні до

кого жалості, не до своїх, не до діток, ні до кого. Як
воно саме голодне і дитя вмірає перед тобою — дак
хто кого тоді пожаліє? Тоді всяк собі, як у кого було,
дак ховали.

Нє�нє, не було у тридцять третім, не можна було
поміняти щось. Оце як у 1946�му році тоже ж голод
був. У мене було двоє дітей малюсіньких, я їздила в
Западну, доставали, возили туди чавуни, горшки,
ше у мене була одна дуже красіва ікона, і я одвезла
тоже в Западну, на хліб поміняла, а тоді, в 1933�му
році, не можна було.

У 1946�му тоже голодовка була дуже здорова, ну
не така, як тоді, в 1933�му році, все�таки можна було
достать в 1946�му. Ходили — очереді були такі...
Хлібчик кирпічний — дак така очередь, як ото до
остановки, за хлібом, і... їздив конем, не дай Бог,

щоб ти оце в сторону куди одхилився — да так би і
вжарив би пльоткою.

Все було... А тоді ж колосок... Поймалася, ви�
рвала людина, в тюрму садовили за той колосок.
Людина голодна — піде нашморгає трохи із колоска
того, пшениці да жита. А воно дак поймають і в тюр�
му садовили за то.

Скрізь повимирали б і у 1946�му році. А так їзди�
ли — і на критий Брестовського, і у Сарни, в Здолбу�
нов, і ускрізь я оце виїздила. Двоє маленьких дітей,
— то там покину дітей, дак привезу мішок, покину,
поки ще приїду — уже й моє жито поїли. Пооддавала
де що не було — з якої одежі, із тряпки, з усього, за
дітей, що кидала їх у людей. У мене в 1946�му році
синок родився, а в 1941�му — дочка.

Хотів Сталін, щоб державу зовсім списать, і шоб
вимерли ці люди, і не було держави цієї. А воно все
одно бачите — стільки народа вимерло, а трохи ж
осталося.

А чого? Я Торсін знаю. Розкажу. У мене, у моєї
мами, да були отакі циганські сережки, і була якась
п’ятьорка, чи шо. А як була мачуха моя, дак умер дід
мій, батько мамин. І батько забрав сережки ці зо�
лоті, моєї мами, і мачуха забрала і однесла в Торсін.
А в неї були такі маленькі сережечки, вони й досі є,
але тим сережкам нема толку. Вони оце в сестри
моєї. Вона по батькові рідна, по матері — ні, ну вона
добра. І мачуха однесла в Торсін мої сережки. Так
шо я знаю Торсін”8.

Чимало свідчень очевидців трагедії записали
працівники районних у місті Києві державних ад;
міністрацій. Зокрема, районна у місті Києві держав;
на адміністрація за допомогою учителів шкіл, учнів
гімназій, соціальних працівників записала свідчен;
ня на Троєщині, які підтверджують інформацію з
інших джерел.

Від Касіч Марії, 1922 р народження, записано:
„Коли був голод 1932—1933 рр., мені було 10 років.
Було ще два брати. Мати й батько працювали в кол�
госпі. Їм там давали на обід юшку з одною галушкою
(щипане тісто) і шматочком хліба. Незважаючи на
те, що мати працювала на фермі, молока ми не ба�
чили, бо своїх корів відвели в колгосп. Варила мати
кисіль із сушених груш, бо на городі в нас росла дич�
ка. Але й кисілю досхочу напитися не могли. Мати
забороняла, бо треба було лишити на другий раз,
адже піч топили тільки вранці.

Запам’яталась розповідь матері про те, як вони
одного разу, не послухавшись своєї матері, не ви�
тримали і надпили кисіль.

Ходили до школи не щодня, бо було далеко, а не
хватало сили. А деякі діти вмирали по дорозі до шко�
ли. По селу їздила підвода і забирала мертвих, бо у
живих не було сили нести їх до кладовища. На кладо�
вищі була викопана величезна яма, у яку складали по�
мерлих.Заразвіднеї ізнакунема.Азнаходиласьвона
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приблизно, якщо провести лінію від двору Антона
(Цариці) до теперішньої вулички, що веде до Гнилуші.
За час голодовки кладовище настільки розрослося,
що відкрили ще одне, яке знаходилось на Хуторі, те�
пер це район універсаму „Дніпро”9.

Спогади відтворюють повсякденний голодо;
мор: „Неправду кажуть ті, хто стверджує, що у Ви�
гурівщині і Троєщині голоду не було. Мені зараз 87
років. Я, Коваленко Галина Іванівна, добре пам’я�
таю той страшний час. Мені з братом вдалося вижи�
ти лише тому, що батьки і ми, хоч були ще непов�
нолітніми, працювали у колгоспі. А в кінці нашої ву�
лиці сталася трагедія. Там жив одноосібником брат
мого бувшого свекра. У нього було двоє дітей.
Сусідські хлопці, виснажені голодом, прийшли до
нього, щоб вкрасти якусь їжу. Дома була дівчинка.
Вони втопили її у сажанці в березі. Збіглися люди і
вчинили самосуд. Одного хлопця забили насмерть.
Мати втопленої дівчинки втратили розум від горя.
Імена не називаю. Хай спочивають з Богом. А за
скоєне ними хай відповідають перед Богом вину�
ватці голодомору”10.

Вчені, учителі, студенти, учні гімназій записують
все нові матеріали, що стосуються міста Києва та
приміської зони. Голодомор не обійшов і місто, хоч
люди тут виживали за рахунок продовольчих карток.
Зокрема, мешканка м. Києва Тереня Валентина
Никифоровна, 1921 р. народження, розповідає:
„Родилась 24 сентября вгородеОрехово Днепропет�
ровской области. В период голодомора проживала в
г. Киеве по улице Довнар�Запольского. Хорошо по�
мню, как ездила в школу № 61 на 4�ом трамвае, про�
ходящем от Артема до ул. Мельника. Помню, как
мимо проезжали повозки с мертвецами. Умерших
людейсобиралипоулицамихорониливобщеймоги�
ле на Лукьяновском кладбище. Так умер мой дедуш�
ка. Где его похоронили, мы не нашли.

Была свидетелем того, как, стоя в очереди за
хлебом (200 г), падали и умирали люди.

Умоихродственников,которыепроживаливселе
Валки Черниговской области, забрали все зерно.
В их семье умерли трое детей. Очень сложно обьяс�
нить, как мы выжили в тот период”11.

Вже згадувана записувач спогадів О.С. Гавриш
записала від мешканки села Вигурівщина — Троє�
щина Варвари Терещенко таку сповідь: „Робили
ми важко в колгоспі, але дуже бідували. Мали сла�
бенького від голоду сина. Бачили, що скоро помре.
Тоді знайшли в Києві нашого односельця, який пра�
цював лікарем, і упросили його покласти сина в
лікарню. Там же дітей хоч як�небудь годували. Коли
приходила провідувати, то він діставав з�під под�
ушки тонесенький шматочок хліба і віддавав мені,
щоб з’їли з батьком. Ми вижили, а його врятувати

так і не вдалося. Увесь вік перед очима у мене отой
шматочок хліба, яким дитина рятувала нас”.

Віктор Миколайович Ніколенко записав спогади
про голодомор від своєї матері Ганни Микитівни
Гладченко, 1918 р. народження, яка розповіла: „Ро�
дом я з села Красноліси Сквирського району Київ�
ської області. Велика сім’я була у моїх батьків Микити
Філатовича Гладченко і Христини Дем’янівни —
18 душ Після 1933 р. залишилось нас тільки четверо,
а після війни — я одна.

Настав 1932 рік. На кожне подвір’я наклали такі
податки, що їх неможливо було виконати. Із району
приїжджали уповноважені із енкаведистами, зачиня�
ли людей у сільраді і тримали їх там по декілька днів
без їжі. Місцеві комуністи�активісти разом із уповно�
важеними з району заходили до кожної хати із
залізними щупами і обшукували кожний закуток.
Село охопив голод. Люди почали вмирати. Хто ще
мав силу рухатись, йшли до ставка, копали корінь
очерету, мили його, сушили і варили або пекли. Вже у
кожній хаті лежав покійник, а уповноважені з місцеви�
ми комуністами проводили нові обшуки. Ранньої вес�
ни 1933 року до нас, вже пухлих від голоду, зайшли ці
активісти і знайшли торбочку соняшникового на�
сіння, яке моя мати сховала, щоб посіяти весною. Ко�
муністи забрали і це. Тоді мій 22 річний брат піднявся і
хитаючись підійшов до них і промовив: „Я вмираю з
голоду, а ви забираєте те, що ми зберігаємо для сівби
для тих, хто виживе. Він вирвав ту торбочку із рук
уповноваженого і розсипав по мокрому подвір’ю.
Брата не заарештували, бо було видно, що йому не
довго зосталось жити. Через декілька днів він помер.
Потім помер наш мовчазний 13�річний Кирило. По�
мирав веселий говорун 11�річний братик Вася. Весь
розпухлий, ледь ворушачи губами,він сумними очи�
ма дивився на матір і питав: „Мамо, я ще не нажився,
чому я вмираю?” Помер Василько, а потім і мати. По�
мерла старша сестра Пріська із трьома своїми
дітьми. По двоє діток померли у старших братів Олек�
сандра і Петра. Могил немає. Усіх померлих скидали
у велику яму на кладовищі, яку потім місцева влада
зрівняла із землею, щоб не було слідів злочину. У хаті
зосталась я одна. Через силу доповзла до городу і
смоктала жито, яке вже наливалось. Через декілька
днів приїхала кума моєї померлої сестри і забрала
мене у Київ. Там відвела до 71ї школи у їдальню по�
мічницею. За два місяці дівчата із їдальні відгодували
мене (ховаючи від начальства) і я пішла працювати.
Спочатку домашньою робітницею у сім’ю, а через три
роки, коли виповнилося 18 років, стала працювати на
заводі „Більшовик”.

Працівник державної адміністрації Голосіївської
районної ради у м. Києві Тетяна Чернова записала
свідчення про голод у м.Києві від Євгенії Іванівни
Ямкової, 1919 р. народження, яка розповіла, що
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народилася вона „на вулиці Федорова (раніше По�
ліцейська) у двоповерховому будинку, який уже
давно знесли. Кімнати були великі і опалювалися
сміттям, дровами, якщо були. Батько був врачом,
мати учительніца. Було шестеро дітей. Про голод
знаю, що почався він у 1932 році, а в 33�м було вже
зовсім важко. Після 7�и класів пішла я працювати на
стадіон „Динамо”. Це був стадіон Косіора. Пішла
туди тому, що там давали 2 кг хліба і їжу, гроші не
платили. Косіора бачила оце, як Вас. Робили там і
молоді, і старі. За роботу давали хліб і суп. Посьор�
баю трохи супу, а решту несу додому, бо сім’я. Бра�
ла з собою каструльку, виливала все потрошку. По�
тім пішла на постройку на Черепанову гору. Там кла�
довщиця забрала мене до себе, щоб я вела карто�
теку. Трикотажна фабрика почалась і я пішла учени�
ком, там робила до війни.

Батько опух в голод, ліг на підлогу, уже не міг на
ліжку лежати. Мама ледве ноги пересувала, вона не
працювала, бо яка там школа... Пішли по сусідах про�
сити. Вони були різні: і бідні, і багатенькі. Просила
лушпайки від картоплі, давали бо знали, що в нас така
сім’я... Мати получала хліба 100 грам на дитину і 250
грам на чоловіка по карточках. Я в столові допомага�
ла: мила поли, допомагала рибу чистити, котли мила.
Від залишків каші котел отшкрябеш, збереш в короб�
ку. Всі очистки в столові були мої. Віднесу додому,
мама перекип’ятила — це було щастя. Виріс там та�
кий котяра. Вдома лежать діти маленькі (брати й сес�
три), папа. Я взяла цього кота і задавила. До сьо�
годнішньогоднявінпередочима.Обідралакожу,зва�
рила і всіх нагодувала. Як за кролика зійшло.

А потім сестричка менша, то стояла біля комер�
чеського магазина і люди давали їй по скибочці, шку�
ринці хліба. Принесе ці шкуринки — вже багатство. Як
я вже на фабрику пішла, то там пайки давали.

Вдома було в запасі сукно, шерсть. Пішли ми з
мамою на базар міняти, а базар — „керосінка” нази�
вали на Чоколовці. За сукно на пальто ледь вимоли�
ли на 2 склянки пшона.

Нас з фабрики посилали в село допомагати селя�
нам збирати урожай в 33 тім году. То там так бідніші в
основному умирали, особливо, мужчини. А багатші
жили собі...

В 33�му мама у Торгсині виміняла на сережки і
цепочку з образком продукти. Якщо люди з сіл при�
ходили, то на вулиці просили. Стоїть, впав і нема.
Більше чоловіки не витримували. Бачила, як підвез�
ли двоколку в яку запряглись люди, поклали помер�
лого і повезли на цвинтар. Дітей лишали на вулиці,
вони просили їжу. Із них багато вмирало. Підбирали
і везли на братську могилу. Ці спогади очевидців
підтверджені і архівними матеріалами. У доповідній
записці керівника групи соціального побуту м.
Києва зазначається: „За останній час по м. Києву

збільшилась кількість безпритульних дітей (підкид�
ків ), особливо віку від одного до 4�х років. Починаю�
чи з січня м�ця 1932 року, ця цифра весь час щомi�
сячно збільшується ... В системі Охматдиту Київсь�
кого виявлені під час нашого обстеження неприпус�
тимі факти недбайливого ставлення до дітей (бруд,
скупчення дітей вмерлих в великій кількості)... Крім
дітей Охмадитівського віку (дошкільнята — В.Б.)
спостерігаються також безпритульні віку Наросвітя�
нського, які в переважній кількости майже всі з ра�
йонів та області. Приток таких дітей все збільшуєть�
ся: травень — 502, червень — 1454, липень — 862.
Утримання таких дітей також не передбачено бюд�
жетом Наросвіти, та стан забезпечення цих дітей не
кращий, ніж дітей Охматдитського віку”12.

Восени 1932 р., коли потік безпритульних дітей
збільшився, то влада, хоч і не опікувалася цими се�
лянськими дітьми, але мала певну „незручність” від
всезростаючої кількості обездолених. Та особливо
боялася, щоб померлі дітлахи не пошкодили іміджу
радянської влади, але вже згадана постанова від
3 вересня 1932 р. свідчила про жахливе становще
безпритульних дітей в системі Охматдиту, особли�
во дитячих карантинів13. Вочевидь, Київ не міг спра�
витися з величезною кількістю голодних бідолах, які
шукали рятунок і не знаходили його.

Отже, заходи влади у великому, хоч і не столично�
му на той час, місті були направлені більше на збере�
ження радянської ідеології, а не захисту голодуючих
селян. Вони гинули на вулицях міста, їх звозили на
кладовища і там засипали землею у спільних ямах.
Київ знав і бачив, як вмирали українські діти.

Свідчення киян, хоч і відображають загальний
тогочасний стан в Україні, одночасно дають досить
велику строкатість характеристик становища окре�
мих сімей, залежно від умов праці їхніх батьків, від
наявності дорогоцінних прикрас, від випадкових
прибутків шляхом обміну тощо.

Власне така різноманітність поглядів на голод у
1932—1933 рр. вперше розкриває багато невідо�
мих сторінок з повсякдення та побуту мешканців ве�
ликого міста. Свідки тих років на той час були мали�
ми дітьми, але їхня пам’ять карбувала окремі, дуже
характерні деталі перебігу голодомору у місті, що
стає важливим джерелом вивчення української тра�
гедії. Дослідники зауважують, що „Роль пам’яті така
велика, що американський учений Поль Валльєр
вважає її першою заповіддю традиції. Так, у текстах
про голодомори присутні формули, які підкреслю�
ють, що ці знання здобуті із власної пам’яті, і вони
достовірні: „Я добре пам’ятаю”, „Щоб же я не пам’я�
тала тридцять третього року”, „Ніколи не забуду”...
Психологи вважають, що репродукування є не що
інше, як відтворення зорових образів, здебільшого
трагічних і вражаючих”14.
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Так про ті страшні роки згадує Віра Григорівна
Козакова, 1926 р. народження, спогади якої запи�
сала працівник соціальної служби З.Я. Кравченко у
2007 р. Віра Григорівна народилася і проживала
разом з батьками та братом на Подолі. Батько її на
той час працював на фабриці (не пригадує назви), а
мати няньчила дітей у єврейській сім’ї. Пригадує,
що у 32—33 роках мати усі коштовності, які зостали�
ся їй від її матері, виносила на Бессарабку і міняла
на продукти. А ще у пам’яті збереглося: „Рядом жив
циган, який пригонив коней звідкись, мабуть краде�
них, і попросився до них у сарайчик, який був у них у
дворі, за це віддавав їм ноги та голови коней. З них
ми стали варить бульйони. Стали ще й сусідів підго�
довувати. Так голод пережили і ми з сім’єю, і су�
сіди”. Цей спогад свідчить і про те, що люди допо;
магали виживати одне одному.

Петро Петрович Зінченко, що мешкає по
вул. Ольжича 15, кв. 45, згадує: „В 1932 году мне бы�
ло 4 года, но я все отлично помню. Я жил в Киеве. Не
скажу, что голодал, так как отец был служащим угро�
зыска и получал паек на семью.Выходя во двор, я ви�
дел голодных детей, которые просили есть. Летом
мы выезжали в Переяслав�Хмельницкий, с. Пид�
ворки. Там, общаясь с детьми, я видел, как люди го�
лодали. Моего дядю судили за то, что он собирал ко�
лосочки... Помню, когда отца посылали по селам на
ликвидацию банд, в селах был голод. В город вые�
хать также было нельзя, так как паспортов у колхоз�
ников не было, а билет нельзя было купить. Тех же,
кто как�то прорывался и доставал продукты, их
арестовывали и забирали продукты”.

Свідки, які не голодували у містах, як правило,
дуже лаконічні у своїх висловлюваннях, що є також
певним показником життєдіяльності керівних по;
статей. Зокрема, Тамара Миколаївна Землянова,
1914 р. народження, згадувала, що вона проживала
на той час у м. Києві. Її батько був комуністом, пра;
цював на залізниці, жили по карточках. На людину
давали по 200 г хліба. Батько приносив ще пайки з
роботи, тому в сім’ї залишилися всі живі. Знайомі
теж вижили, завдяки карточкам.

А от Ольга Петрівна Зварич, 1924 р. народ�
ження, сповіщає про голодомор 1932—1933 років
наступне: „У 1933 році під час Голодомору мені було
9 років. Я корінна киянка у третьому поколінні, була
учнем 3�го класу 18�ї Української школи на Подолі.
Моя родина у складі батька, матері, бабусі, дідуся і
мене мешкала по вул. Волоській, № 2. У подвір’ї
мого будинку був ящик для збору сміття. Неоднора�
зово проходячи подвір’ям вранці, йдучи до школи, я
декілька разів своїми очима бачила померлих від
голоду, розпухлих людей, лежачих на цьому смітті.

Мій батько був держслужбовцем і отримував па�
йок тільки на себе одного, якого не вистачало навіть
йому, а ми жили на картках на хліб, тому вся родина
голодувала. Всі прикраси з золота, які були в родині
ще з царських часів, ми змушені були віднести за

хліб та продукти до Торгсину, тому й лишились живі.
До революції моя родина була робітничою, не за�
можною, але не голодували.

У нашому будинку жив з родиною 5 чоловік пер�
сональний водій начальника міліції м. Києва. Він от�
римував такі пайки, що вистачало на непрацюючу
родину, а також на всіх інших його родичів. Такі в
Києві не помирали з голоду та не пухли і тепер мо�
жуть заявляти, що голодомору не було.

Зі слів свого покійного чоловіка, уродженця
с. Верем’я Обухівського району Київської області, я
знаю, що їхня сусідка, пухнучи з голоду, зарубала
своїх двох дітей, щоб нагодувати двох інших, але
сама після цього з’їхала з глузду та повісилась. Мій
чоловік і його мати вижили тому, що віднесли золо�
то до Торгсину, а батько працював у колгоспі за хліб.

Розмовляючи з двоюрідним братом мого чоло�
віка — Степаном Качай з с.Красна Слобідка Обухів�
ського району, я дізналася, що їхня родина до
1933 р. працювала на Брянщині у Росії, але на вимо�
гу матері повернулись на Батьківщину, де в цей час
був голодомор. Померли його батько і два брати, а
він з іншим братом Іваном та матір’ю вижили.

Інші родичі мого ж чоловіка теж померли під час
голодомору, та я не пам’ятаю їхніх прізвищ”.

На фоні таких спогадів трапляються й особи, які
відмовляються підписувати свої свідчення та влас;
не й говорити на цю тему, хоч за віком вони вже доб;
ре розуміли становище киян. Соціальний працівник
Н.В. Василькова записала від Миколи Загорцева,
1917 р. народження, що він „народився і проживав
тоді у м. Києві, але у 1933 році голодомору не відчу�
вав. Можливо деяких продуктів не вистачало, але
він не голодував”. Підписати свідчення відмовився.

Ветеран праці, інвалід Другої світової війни, Та�
мара Петрівна Дисько, 1923 р. народження, має
дуже чіткі спогади про своє згорьоване дитинство в
центрі м. Києва. Передаємо її свідчення мовою
оригіналу.

„Родилась я в 1923 году в г. Києве, ул. Николаев�
ская, дом 12 (тепер ул. Январского восстания ). На
период Голодомора 1932—1933 гг. семья наша со�
стояла из пяти чел. Отец Дысько Петр Станиславо�
вич работал столяром на заводе „Ленкузня”, мама,
Олександра Михайловна, работала санитаркой и
нас трое детей: я старшая и две младшие сестрен�
ки: Валя — 7 лет, Галочка — 4 года.

Я ходила в школу. Она размещалась возле нашо�
го дома, в помещении, где позже был автодорожный
институт. На нашей коротенькой улице было две цер�
кви — „Малый Миколай” и „Большой Миколай”. Раз�
рушали церкви быстро, ночью. Из дворов тогда не
разрешалось выходить. Люди плакали, говорили —
храмы с землею смешали. Мы, дети, тоже печали�
лись. Нас перестали водить на причащение. В школе
стали принимать в октябрята. Меня не приняли, так
как мама была верующая, пела в церковном хоре.

В подвал дома, где жила моя семья, поселили
из Лавры священников. Отца Иннокентия особенно
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запомнила, очень добрый, красивый был. Но скоро
их увезли рано утром на подводах. Взрослые гово�
рили: „отправили на Соловки” — понимание этого
пришло для меня позже. В 1937 г. мой отец был
арестован. Помню, многое помню, но это вже дру�
гая история.

А вот голодомор. Говорили тогда об этом ина�
че — „голодовка” и то между собой и не громко.

Подкралась голодовка как�то незаметно, быст�
ро и страшно. Все стали тише и меньше говорить.
в доме стало меньше еды. Все больше и сильнее
хотелось кушать. Шли странные разговоры взрос�
лых о том, что умирают люди, что люди поедают ко�
шек, собак. Исчезли голуби и др. птицы.

До мелких подробностей и на всю жизнь запом�
нилось: В школе нас построили и учителя с родите�
лями повели нас, детей, в сторону Лавры, зашли во
двор. Было много народу. Хоронили девочку из на�
шей школы, тоже первого класса. На ручках девоч�
ки были отрезаны все пальчики. Нам сказали, что
дворник с женой убивали детей, варили и продава�
ли на рынке холодець, а пальчики отрезали, чтобы
не видно было, что это человеческое. Было жутко.
Это осталось на всю жизнь. Видела много смертей,
но эта девочка...

Детям строго запретили выходить со двора без
взрослых. В школу сопровождали родители.

Всегда, днем и ночью, хотелось кушать. Поче�
му�то у нас детей стали сильно выпадать волосы.
Мамочка остригла нас наголо. Мы плакали.

Мамочка решила отвезти нас к родственникам в
Россию, в Новгородскую область. Пошли на вокзал
(мама и я с ней ) посмотреть, как купить билеты на
поезд. Когда вошли в помещение вокзала, я увиде�
ла: в углу лежало много мертвых людей. Мама ста�
ралась закрыть мне платком глаза, но я все увиде�
ла. Она с трудом привезла меня домой, я заболела.

Однажды тетя Соня, наша соседка сказала, что
мне надо пойти к Постышеву и попросить, он помо�
жет. Принимал Постышев на улице Кирова, в особ�
няке.

Тетя Соня повела меня и мою младшую сестру
Галю, ей было 4 года, к Постышеву. Когда мы шли,
увидели, что упал человек и умер. Но подходить за�
прещалось и останавливаться по несколько чело�
век тоже нельзя. Подойдя к особняку, тетя Соня
сказала, чтобы мы зашли сами и не говорили о ней.
Зашли, вижу, сидит Постышев, такой, как на по�
ртрете в школе. Он спросил, что вы хотите. Мы дол�
го молчали. С кем пришли? Я ответила — сами. Га�
лочка заплакала громко и сказала — хочу кушать.
Нам дали талоны на обед. Когда мама об этом узна�
ла, то долго мы все боялись, что придут и нас всех
заберут, но все обошлось.

Потом наш дом на Николаевской снесли и стали
строить арсенальський дом, он и тепер там нахо�
дится. Нашу семью переселили на Подол, ул. Спас�
ская, 32, возле мельницы. Папа мой перешел рабо�
тать на верфь „Ленкузни” на Рыбальском острове.

В 1933 году папу забрали работать в милицию
по борьбе с грабежами и убийствами в селах. Тут и
началось самое страшное для нашей семьи. Каж�
дый раз, когда папа приежал с поездки в село, он
плохо выглядел, сидел молча, взявшись руками за
голову, не хотел кушать.

Отец мой из крестьянской семьи из Белорус�
сии, знал цену труда на земле. К хлебу он относился
как к живому, называя только „хлебушко”.

В селах папа видел страшное. Маме и мне, как
старшей, тихо с горечью рассказывал: „все забрали
у людей до зернышка, ни покушать, ни посеять не
оставили. Народ мрет, в безумии голода убивают,
едят друг друга...”

Слово „голодомор” я впервые услышала имен�
но от папы. Он говорил, что это не голод, а чей�то
умышленный голодомор. Папа перестал кушать,
молчал и плакал, потом слег, опухли ноги, потом
руки.

Папа уже не вставал, и мама пошла в Лавру и
привела с собой матушку Серафиму. Мы все моли�
лись вместе с ней о спасении отца. В Києве на паек
давали каждому жителю кусочок черного хлеба.
Мама взяла кусочок хлеба драгоценного и, покло�
нившись, матушке отдала ей этот хлеб...

Когда мы возвратились в дом, папы на диване
не было. Он сам спустился по лесенке в кухню, сел
на ступеньку и стал поправлять поломанную, а там
под ней оказалось лежали несколько золотих де�
нег. Бог чудесным образом спас нашу семью.
В Торгсине поменяли деньги на муку, крупу. Поде�
лились с семьей Полуяновых, Линницких, им тоже
было очень плохо.

Можно было бы еще много рассказать, что есть в
памяти. Как в 1937 г. забирали, уводили в неизвестно
куда и за что в нашем маленьком дворике. Сначала
забрали инженера Варшавского, потом Кураса, по�
том хорошего, веселого Абрамку Стольберга. Он ра�
ботал в органах и многих предупреждал, спасал. По�
том забрали нашого папочку за то, что в доме у нас
была икона, а папа был коммунистом”.

Таку детальну картину прожитих років розповіла
10 грудня 2007 р. Тамара Петрівна і поставила свій
підпис під написаною нею сповіддю.

Інша жителька м.Києва добре засвоїла радян;
ські постулати про ті роки, які у „продовольчих ут;
рудненнях” винуватили неврожайність та перехову;
вання хліба куркулями. Софія Аронівна, 1921 р. на;
родження, яка в той час проживала на вул. Рей;
терській, сама ж у подальшій розповіді суперечить
своїм вигадкам про злісних куркулів. Далі мовою
оригіналу: „Отец был мастером по обивке мебели,
семья большая, за столом собирались человек
по 10. Хлеба не хватало. Питались впроголодь, тем,
что удастся выменять. Часто на столе была конина,
мороженые яблоки, картошка — другой раз моро�
женая, хлеба, как всегда, не хватало. Во время го�
лодовки в нашей семье никто не умер.
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Я была маленькой и об этом ничего не помню.
Помню, как по утрам на крыльце лежали мертвые,
которых увозили, но кто и куда, — не знаю. По рас�
сказах взрослых, Москва принимала непосре�
дственное участие в голодовке”.

Ніна Павлівна Дмитриченко, 1916 р. народ�
ження, згадує, що вона у 1932 р. перейшла до 8 кла�
су 64 трудової школи, але навчання не вдалося про�
довжити через голод, і вона повинна була працюва�
ти. Батько був інвалідом, отримував малу пенсію.
Сім’я була велика — 7 осіб. Спочатку рятувало від
голоду невеличке підсобне господарство: кури і
кролики. Було трохи пшона. Харчувалися один раз в
день. Ніна Павлівна згадує: „Тюра” — це гаряча
вода, сіль і сухарі, розмочені у воді. Працювала вона
на фабриці „Резино�ткань” табельницею і бачила,
коли йшла на роботу, померлих людей біля бу�
динків, яких не встигла забирати, на її думку, міліція.
Далі жінка оповідає, що наприкінці 1932 р. до них
приїхав брат з дружиною і чотирилітньою дитиною з
Київської області. Вони розказували, що там в селі
був такий голод, що крали маленьких дітей...”

Її сім’ї вдалося усім вижити, але всі дуже були
після голоду ослаблені і хворі.

Марія Родіонівна Гребеньова, 1921 р. народ�
ження, мало що може пригадати, бо у ті роки зали�
шилася сиротою. Вона жила в Києві біля тітки і дядь�
ка. Пригадує, що вони отримували лише 100 г хліба
на день і більше нічого (це найнижча категорія об�
слуговування. — В.Б.). Зі своєї власної долі вона
знає, що було важко попасти в інтернат, бачила, як
люди мерли на вулиці. Її тітку з чоловіком репресу�
вали у 1937 р. і вона не знає, за що.

Катерина Омелянівна Гончарова, 1920 р. на�
родження, проживала під час голодомору у Києві, по
вул. Спаській, на Подолі. З нею провела інтерв’ю
завідуюча бібліотекою ім. І. Котляревського Наталія
Шепель. На запитання, чи пам’ятає бабуся про голо�
домор 1932—1933 років, вона відповіла коротко але
ємко: „Таке не забудеш”. Про причини лихоліття вона
має своюдумку: „Я так думаю, що цезробилиштучно,
щобнародвимер”.Вонарозповідає,щобачилатрупи
людей на вулицях і сама бачила, як помирали люди,
коли їм давали гарячий хліб, а вони не витримували і
тут же з’їдали і від того мерли. Катерина Омелянівна
розповіла: „Наший батько працював на Київському
млині, то замість грошей давали трохи чечевиці і куку�
рудзяної муки. Тому наша сім’я залишилася живою.
Ми трохи підгодовували і сусідських дітей”.

Мати ходила на базар і щось вимінювала з про�
дуктів за речі. І в Києві люди голодували, і як тільки
зелень вилазила з землі, то все їли: з акації листя,
цвіт, лободу, щавель, кропиву. Вона стверджує, що
у Києві точно був голод, може, не такий страшний,
як у селах. Звинувачує оповідачка у причинах голо�
домору систему, владу. А ще її болить, що вона роз�
казувала про голод дітям і онукам, але вони цим
якось не дуже переймаються.

Лія Михайлівна Вінницька була дитиною, коли
побачила на власні очі, що таке голод. Вона згадує:
„Семья наша жила в Києве. Родители работали на за�
воде „Большевик”, получали пайки, и мы не голодали.
Я узнала про голод на углу улиц Тарасовской и Сакса�
ганского,когдаувидела,чтотамлежаламертвая сель�
ская женщина. Я помню ее лицо очень явственно.

С двоюродной сестрой мы ходили по ул. Сакса�
ганского, там сидел мальчик опухший. Мы побежа�
ли домой, попросили хлеба. Нам дали. Вот так мы,
пятилетние девочки, ходили между улицами Тара�
совской и Владимирской, искали голодающих де�
тей и помогали. О голоде знали все”.

Символічно, що Марія Іванівна Булах прожи�
ває тепер по вул. Російській, розказує: „На період
1932—1933 років я проживала в м.Києві на Ніколь�
ськой Слободке. Мені було 7—8 років. У нас було 8
чоловік сім’ї. Голодовали сильно. Батько працював
на жилізні дорозі. Давали похльобку мисочку на
день. Мама лежала больна, пухша. Я була сама
старша, помагала батьку. Люди лежали скрізь
мертві, ніхто їх не збирав. (Прибирали померлих ак�
тивніше лише у центрі міста. — В.Б.) Та, благодаря
батьку, ми вижили. Хліба не їли зовсім. Міняли оде�
жу на їжу”. Плаче. „Більше розказувати не можу”, —
сказала крізь плач Марія Іванівна.

Микола Іванович Яненко, 1917 р. народження,
що проживає тепер на вул. Костьольній, розпо�
відає: „В 1932—1933 роках, коли був голодомор, я
був школярем і ходив до школи № 89 м.Києва у 7
клас. На Євбазі (базарі) — тепер площа Перемоги, я
торгував сигаретами. Купляв за 25 копійок пачку,
продавав по 1�й папіросі по 2 коп. і мав з цього за�
робіток 50 коп. Тоді я жив на вул. Жилянській. Я ба�
чив, як на вулицях і на дорогах лежали трупи людей.
Їх піднімали і кидали на машину. Хто був живий —
просили їсти. По проханню рідного брата матері
Прохора Курінного у 1933 р. я поїхав у село Про�
хорівку Гельм’язівського району Полтавської об�
ласті. Там жила його дружина з двома малими
дітьми. Дядько Прохір тоді був у Білорусії на за�
робітках і віз додому продукти харчування, які він за�
робив на роботі. Ми їхали з ним поїздом до Золото�
ноші. Приїхали у 12 год. дня. Але дядько іти додому
боявся, бо його можуть пограбувати дорогою. Ми
дождались вечора і почали іти. Уже пройшли 5 сіл,
але нікого не зустріли із людей. Ні котів, ні собак не
було також видно. Вікна були забиті, не було ніде
світла у вікнах. Було дуже тяжко і боязно, як на кла�
довищі. Коли ми прийшли у своє село, то дядько
довго стукав у свою хату, ніхто не відповідав. Дядь�
ко почав плакати і просити жінку відчинити двері.
Коли вона упізнала його, то відчинила двері. Ми за�
йшли і побачили дуже худеньких діток, вони були
схожі на головастиків. Страшні, голови у них великі.
Жінка попередила, щоб не показувалися, бо прий�
дуть і уб’ють. В хаті було темно. Дядько просив їх
їсти, але потрохи, щоб не вмерти. Жінка розказала,
що у сусіда поїли дітей. На селі був повний голодо�
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мор. Вечером поїхали у Київ, дядько поїхав на за�
робітки у Білорусію. Через 1,5 місяці, коли він при�
їхав у Київ із харчами, поїхав у село Прохорівку. Че�
рез два дні він приїхав із села і каже, що жінка і двоє
його дітей померли з голоду. Він був дуже в тяжкому
моральному стані. Коли він поїхав, більше його ніхто
ніколи не бачив. Невідомо, де дівся мій дядько
Прохір Курінний.

Скільки таких людей у 1932—1933 роках пропа�
ли безвісти?”

Неля Володимирівна Шишко, 1914 р. народ�
ження, розказує свою історію життя, за якою можна
писати підручники для молодого покоління, щоб зна�
ли її без фальші і були мудрими та людяними. Ось її
рядки, які передаємо мовою оригіналу. „Коли мені
було 8 років, помер батько. Через чотири роки мама
вийшла заміж за лісничого, який працював у Попіль�
нянському лісництві. У 1930 р. вітчим захворів на ту�
беркульоз і переїхав з родиною в село Яблунівка
Бишівського району на Київщині. У нього там була
спадщинайогобатька—0,5гектараземлі.Таммипо�
чали господарювати. В цей час була примусова ко�
лективізація і вітчим не міг, та і не хотів, вступати до
колгоспу, так як не мав здоров’я працювати. У 1931 р.
приїхав представник з району і разом з головою
сільради і колгоспу почали грабувати всі одноосібні
господарства. У нас забрали коня, корову і порося.
Шукали зерно, але у нас його не було. У селян за�
бірали всю живність і все зерно до останнього грама.
Люди дуже голодували.

Я врятувалася тим, що у 1932—1933 роках була
студенткою Київського технікуму інтенсивних куль�
тур, училась на агронома. У 1932 році кормили
соєю, а в 1933 році кіслою капустою з водою. Від го�
лода у мене по тілу виступали чіркі (чиряки). Допо�
моги від рідних ніякої не могло бути, бо вони самі
дуже голодували. Я рятувалася від смерті тим, що я
училася дуже добре. У 1933 році потрібні були агро�
номи в МТС. З нашого технікума 10 кращих учнів
відправили на роботу (дострочний випуск ). Я була
послана на роботу в МТС. Там була столова і корми�
ли нормально. З жахом згадую страшне видовись�
ко — десятки мертвих дітей і дорослих людей, які
лежали рядом із станцієй в м. Києві, які я бачила,
від’їзджаючи на роботу з м.Києва. Ніколи не забуду
тіх сліз, які виплакала мама, лишившись нажитого
трудом”.

Ольга Костянтинівна Коваль, 1923 р. народ�
ження, коротко згадує про своє важке дитинство:
„Во время голодовки мне было 10 лет. Это время
хорошо помню, так как это мое детство. Жили мы
тогда в с. Выгуровщина под Киевом. Очень голода�
ли. Отец ходил в Киев подкармливать своего брата.
А мама просевала просо и с шелухи делала блины,
мы искали мерзлую картошку. Отец работал в кол�
хозе, а тогда колхозникам давали сухари и мама де�
лала из сухарей такой суп, „затирка” назывался.

Дедушку и бабушку забрали с Києва, так как они
очень голодали, устроили их в колхоз, очень тяжело
они все работали. Я им помогала, голодная, босая,
всегда думая о кусочке хлеба”.

Це свідчення розкриває правдиву інформацію
про те, що не всі в містах отримували пайки. Архівні
документи підтверджують, що видання карток дуже
суворо регламентувалося і контролювалося. Реміс;
ники;кустарі, старші люди не отримували карток,
тому, як у попередньому свідченні, батьків було за;
брано у передмістя, де можливість вижити залиша;
лась хоч би мінімальна. Це ще раз є доказом про те,
що у містах не всі верстви населення могли вижити.

Подібні свідчення з тодішнього передмістя
Києва, хутора Шевченка, що у Дарницькому районі,
подає і порівняно молодша за віком інформаторка
Софія Михайлівна Кулинська, 1929 р. народжен�
ня. Вона розповідає, що їхня сім’я складалася з чо�
тирьох осіб:батько з матір’ю та вона з братом Фео�
досієм, 1926 р. народження. Вони мали на хуторі
свою хату і город. Під час голодомору мати вивози�
ла в Київ ікони, сережки, золоті кольца і міняла це
все на борошно та хліб. „З муки варили затірку (та�
кий суп ) і добавляли лободу. Ми з братом ходили по
городах, де росте паслін (ягода, схожа на порічки)
та їли його зелений і спілий. Їли зернятка з кала�
чиків, що ростуть обабіч дороги. Недалеко від нас
Дніпро, батько потроху рибалив, варили рибну
юшку. Ми з братом були пухлими, але вся родина
вижила. Одбирали продукти збирачі податків від
сільради. Хоронили померлих дві людини підводою
біля залізної дороги, теперішнє Харківське шосе —
старе кладовище. Могилки уже пошти ніхто не по�
минає — родичі вже померли за віком”.

Передмістя м. Києва, тодішнє село Позняки, та;
кож голодувало.

Про це коротко оповідає Уляна Ігнатівна ЛевK
ченко, 1924 р. народження (дівоче прізвище Єрмо�
ленко). Вона у 1932—1933 рр. мешкала з батьками
та двома меншими братами у с. Позняки. Пережили
ці роки тяжко. У батьків була корова, яку активісти
забрали з двору. Мати підробляла на якійсь кухні і
носила звідти лушпайки та відходи. З цього вони й
виживали. Діти почали хворіти на дизентерію. Два
брати, Іван та Олексій, померли.

Варто зауважити, що люди, які пережили голо;
домор, не можуть без сліз згадувати ті роки і, як
своєрідний захист організму, закінчують розмову
дуже швидко і далі переводять мову на інші часи та
іншу тему.

Ніна Федорівна Манджерак, 1913 р. народжен�
ня, що народилася у м. Києві, голодомор пам’ятає
дуже добре, бо мала на той час вже 20 років. Причи�
ною голоду вважає неврожай та засуху. (Хоч відомо,
що Гідрометцентр Москви підтвердив, що у 1932 році
опадів на території України випало у нормі. — Б.В.)
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Ніна Федорівна чула також про покарання та
арешти, але з її родичів ніхто не потерпів. „Родина
була велика, з 9�ти чоловік. Отримували картки
лише ті, хто робив. Хліб ділили на всіх, хто робив і
хто не робив. Весною їли лободу, кропиву, коріння.
Вимінювали за цінні речі крупи, картоплю. Бачила
померлих розпухлих людей на вулицях Києва і
передмістя”.

Алла Федорівна Маняківська, 1924 р. народ�
ження, згадує про голодомор, який вона пережила у
м. Києві, з великим сумом та біллю. Передаємо її
спогади мовою оригіналу: „Спустя много лет после
голодомора 1932—1933 годов, перед глазами воз�
никает тот серый голодный Киев. Голод косил лю�
дей. Просто на тротуарах можно было увидеть ле�
жащих опухших людей, то ли мертвих, то ли обесси�
ленных голодом. Таких подбирали и увозили грузо�
вой машиной. А мальчишки цеплялись за кузов ма�
шины, чтобы увидеть сколько их там на машине. На
улицах попадались небольшие групки оборванных,
голодних, агрессивных детей. На базарах таких
было больше, они попрошайничали, а то и вырыва�
ли из рук торгуючих продукты. Таких били и прога�
няли. Мама, приходя с работы, рассказывала о слу�
чаях каннибализма. Моя пятилетняя сестричка про�
сила есть, а дома ничего не было. Помню, как она
вылезла на стол, чтобы найти хоть несколько кро�
шек хлеба, но ничего не нашла, долго плакала и так
уснула голодная. Вечером мама пришла с работы
(папа трагически погиб в 1930 г.) и принесла пайку
хлеба. Ужин — мелко нарезанный лук солят, кладут
у воду, кусочки хлеба догоняют друг друга”.

А ось Федір Васильович Рибацький, 1920 р.
народження, має зовсім скупі спогади про своє ди�
тинство. Бо він лише пригадує, що після смерті ма�
тері з голоду його було підкинуто під дитячий буди�
нок і це його врятувало. Він знає, що це зробила
дружина старшого брата. Він пригадує також, що в
їжу потрапляло все, що можна було знайти. Це лис�
тя, коріння. Вважає винною у всьому тодішню владу.

Марія Онуфріївна Руденко, 1911 р. народжен�
ня, була на той час вже зовсім дорослою. Вона вже
за віком не може дати розгорнуті свідчення, але
оповіла таке: „Я не голодувала, бо працювала на за�
воді Артема на посаді інженера�конструктора,
одержувала зарплатню, заочно навчалася в по�
літехнічному інституті. Знаю, що людей, які приїзди�
ли до Києва, у місто не пускали. Вони змушені були
проживати на території вокзалу, де масово помира�
ли. Їх вантажили на машини і вивозили”.

Киянка Євгенія Вікентіївна Селіцка, 1923 р.
народження, про голодомор 1932—1933 рр. пам’я�
тає добре, хоч розказувати їй про це важко. Її корот�
ка, але чітка інформація про 1932—1933 роки
підтверджує віднайдені в архівах документи та до�
повнює їх особистими переживаннями. Євгенія
Селіцка розповіла: „Мы жили тогда, где сейчас дво�

рец „Украина”. Раньше там был базар и церковь,
куда шли голодающие из сел в надежде на выжива�
ние. Помню, к нам часто стучали в дверь опухшие от
голода, просили поесть, но мы сами были полуго�
лодные. На улицах лежали умирающие просящие,
больные. Как�то к нам пришла знакомая из села,
просила хотя бы очисток (она оставила дома 4�х го�
лодных детей ).

В городе люди как�то выживали. Мои родители
работали на трамвайном заводе им. Джержинского,
там в столовой давали какую�то бурду, соевую кашу.
Рабочим давали пайки. Я хорошо помню лепешки из
толокна, пшенный суп, тюльку, иногда хлеб”.

Киянка Тетяна Лукінічна Сиволап, 1916 р. на�
родження, набідувалася сиротою з дитинства, але
особливо важко пережила голодні роки 1932—1933
у Києві. Про ті роки вона згадує: „Моя мама умерла,
когда мне было 4 года. Мы жили на ул. Басейная, 3.
Кроме меня, было еще четверо детей. Меня сдали в
детский дом, так как я была самая младшая. Когда
начался голодомор, я уже училась на Рабфаке. Мы
получали 150 грамм хлеба и похлебку в день. Сест�
ра моя работала на кирпичном заводе № 2. Она по�
лучала паек и делила его со мной пополам, так как
нужно было выжить. Спали мы на заводе на печке,
так как там было тепло и меньше хотелось кушать.
К этому времени в голодовку сестра похоронила
уже двоих детей и она старалась спасти меня. Годы
были очень тяжелые, люди ели людей. На улице
Предславинской брат сварил сестру и ел. На улице
лежали умершие люди, пухли с голоду. А нас с сест�
рой спас кирпичный завод”.

Федір Якович Степаненко, 1927 р. народжен�
ня, пам’ятає про голодомор в Україні у 1932—1933
роках і вважає, що „це було зроблено Сталіним і
його правительством. Товариш Молотов був пред�
седательом по викачки хліба і продуктів харчування
на Україні. Було заборонено виїзд за межі України.
Цей голодомор против українського народу був
зроблений спеціально Сталіним. В першу чергу ви�
мирали діти і старики. По розповідям людей, які пе�
режили голодомор, врожай зернових був великий.

Спасибі Віктору Андрійовичу Ющенку, що він
встановлює пам’ятники про голодомор українсько�
го народу”.

Ніна Миколаївна Степанова, 1926 р. народ�
ження, коротко згадує, що вона у 1932—1933 рр.
жила з батьками у м. Києві на Солом’янці. „Отец был
офицером, приносил домой крупу. Варили шкарлу�
пу с картошки. В 1933 году от голода умерла его
племянница. Мы меняли хлеб, который отец полу�
чал на паек, на еду”.

Клара Йосипівна Фенкельштейн, 1920 р. на�
родження. „Я родилась в Киеве, жила в центре го�
рода, на ул. Житомирской. В 1932 году мне было 12
лет, училась в школе. Мой отец работал в артеле
„Киевполиграф” зав. складом. На работе отцу
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предоставлен был обед, где и я имела возможность
питаться. Вечером у нас был хлеб и молоко, иногда
отец баловал меня конфетами, я была одним ре�
бенком в семье. Чувство голода я не ощущала, а как
в других семьях было, я не знаю”.

Учителька Лариса Олександрівна Ставнича із
школи № 23 та учень 11 класу Олександр Чаплигін за�
писали від Марії Петрівни Білан, 1918 р. народжен�
ня, яка проживала і проживає у передмісті Києва, у с.
Биківня. Вона добре пам’ятає про голодомор 1932—
1933 рр., бо їй тоді було вже 14 років. „Я вже працюва�
ла разом з мамою в колгоспі, а маленькі брати й сес�
три були вдома. Я точно пам’ятаю, що тоді вивезли
все зерно. А вдома мати з батьком щось ховали по�
ночі. Та того не вистачало. Батько якось приніс в ки�
шені зерно, а через годину його забрали. Так більше й
не прийшов додому. Це по тому закону про п’ять ко�
лосків його ж і забрали.

Батько не повернувся, мати все нас підгодову�
вала та й померла. Прихожу, а вона тихенько ле�
жить. Молодших сестер і братів забрали до інтерна�
ту. Малих збирали і там, начебто, на державному
піклуванні вони були. Там багато дітей померло і мої
не повернулися...”

Від Олександри Юхимівни Ключко, 1917 р.
народження, свідчення про голодомор записала
Тетяна Чернова — соціальний працівник Голосіїв�
ської районної у м. Києві державної адміністрації.
Ось що розповіла Олександра Юхимівна: „Я прожи�
вала у Києві в будинку № 4 по вул. Кирилівській, су�
часна назва вул. Фрунзе, коло Житнього базару. Ми
знiмали 2 кімнати в двоповерховому будинку на
першому поверсі. Гроїн хазяїн був. У моїх батьків
було шестеро дітей. Батько робив на заводі, полу�
чав по карточкам хліб, але нам не вистачало.Коли
мені виповнилося 16 років, то старший брат, який
служив на флоті, устроїл мене працювати на фабри�
ку. Тоді ж літом у 1933 році нас з фабрики відправи�
ли на уборочну в село Бобрики снопи в’язати. Нам
за роботу дали пару кілограмів картоплі. Ми жили
там в палатках, спали на полу. Нас в село не
помістили і даже в село не пускали. Їли ми в столо�
вой. Давали затеруху — це з муки такий суп без кар�
топлі, без нічого. В кінці уборки зробили свято сно�
па. Награждали наше начальство, яке нас привезло.
Це я дуже помню. Батько вставав о 6 ранку. Брав ку�
сочок хліба, солив його сіллю і запивав кип’ятком,
не було ні заварки, ні цукру. Це він так снідав. Піз�
ніше на заводі стали давати пайки.

Коли на фабриці я працювала, то у нас в буфеті
продавали вінегрет. Я ніколи не могла застати той
вінегрет. Пока приїду на роботу — вже розберуть. Ми
не мерли з голоду. Коли стали продавати комерцій�

ний хліб, то ми по ночам вистоювали чергу і купували
той хліб. Йшли на базар і його кусочками продавали.
Так ми зарабативали. На базарі із лушпайок блінчики
продавали. Хтось приїжав на базар, продавав речі,
купував ті блінчики та після тривалого голодування
наїдався і прямо на вулиці вмирав. Це я бачила.

Щепам’ятаю,щомамадозволиланочуватиодно�
му приїжжему дідку старенькому. Вона з ним позна�
йомилася на базарі, пожаліла і запросила його до нас
ночувати. Так я пам’ятаю, як вонишепталися. Вінроз�
казував, що в селах люди помирають з голоду. І таке
робиться — щось страшне. Сам він із села втік. Зали�
шився в місті, влаштувався. Приходив до нас.

Ми були далекі від політики. Нам казали, що це
неврожай. Києвляни впроголодь жили, але якось
викручувалися, особливо ті, що жили біля базару.
А ще пам’ятаю, як люди пили поганий спирт і поми�
рали від нього.

Ми стільки пережили, що я не можу вам все роз�
казати”.

Коротка сповідь Ганни Денисовни Бахмач, яка
народилась 1927 р. у передмісті Києва, в с. Осокор�
ки, а тепер проживає в Києві по вул. Заслонова.
Вона, плачучи, розповідає: „У період голодомора
1932—1933 років померла моя бабуся, потім мама,
сестричка, якій виповнилось 4 рочки, братік 8 міся�
ців і я залишилась одна при чужих людях...”

Галина Василівна Кутова, що проживає тепер
на проспекті Науки, народилась у 1929 р. і жила з
батьками та двома своїми братами по вул. Предсла�
винській, буд. 31. Вона розповідає, що батько її
працював на заводі „Арсенал”, а мати — на тютю�
новій фабриці. „В доме не было никаких продуктов
питания. От голода родители и дети ходили пухлые.
Питались тем, что более состоятельные жильцы да�
вали на подаяние. В доме жила семья врача, кото�
рая нам немного помогала. Мама за помощь отра�
батывала — мыла полы, стирала им белье. Они да�
вали стакан пшона, или кусок хлеба. Соседи в доме
были отзывчивые, помогали друг другу. Одна со�
седка выделяла одну картошку через день и мама
делала нам суп�затируху на пять человек.

Я была в семье самой младшей и была сильно
опухшая, из ног сочилась вода...”

Розповіді очевидців про голодомор підтвердже;
но багатьма іншими джерелами, зокрема повідом;
леннями представників іноземних посольств. Пред;
ставники Чехословацького посольства в Москві от;
римували інформацію із листів від чехів, які жили в
Україні. В одному з листів у 1932 році була викресле;
на ситуація в Київській області: „ В цілій нашій області
великий голод. Ми члени колгоспу і 6;членна сім’я
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одержуємо на день 400 грамівхліба. Їмо самі висівки і
кору з дерева. Багато людей від голоду вмерло”15.

Доказом катастрофічної ситуації були листи, які
приходили посольству і під час весняних місяців
1933 р. Майже всі розповідали про голод і загальну
нестачу всього потрібного для життя людей. В іншо;
му листі знов констатувалося: „Життя на селі — це
образ тяжкої і страшної агонії. Були зареєстровані і
випадки канібалізму”. Лише в околиці Києва на під;
ставі цього звіту було зареєстровано 148 випадків
канібалізму16.

Як свідчать документи, трагедію голодомору на;
магалися приховати від очей допитливих іноземців.
Для цього влаштовували різні обманні заходи, щоб
показати заможність селянства. У серпні—вересні
1933 року п’ять днів провів в Україні лідер французь;
ких радикалів Едуар Ерріо. Прийняття його в Україні
супроводжувалося бенкетами, а місто спеціально
прибирали до цього візиту.Очевидець детально опи;
сує приготування до зустрічі Ерріо у м. Києві. „Напе;
редодні його приїзду населення з другої години дня
вивели на прибирання вулиць і змусили прикрасити
будинки. Закрили пункти видачі продуктів. Заборо;
нили черги. Зникли безпритульні діти, жебраки і го;
лодуючі”. Місцевий мешканець згадує, що вітрини
крамниць завалили продуктами, але міліція розганя;
ла або й арештовувала навіть місцевих, які підходили
занадтоблизько( ікупувати ціпродукти тежнедозво;
лялося ). Вулиці вимили, а в готелі, у якому збирався
зупинитись Ерріо, навели блиск: завезли нові кили;
ми, меблі й навіть уніформу для персоналу. Те саме
робили й у Харкові.

Ось як очевидець описує приготування до прийо;
му Ерріо в колгоспі ім. Жовтневої революції в Брова;
рах, під Києвом: „ В Києві провели спеціальні збори
обласної партійної організації з метою перетворення
цього села на потьомкінське. Одного старшого ко;
муніста, інспектора при Комісаріаті сільського госпо;
дарства, тимчасово призначили головою, а
досвідчених агрономів — членами бригади колгоспу.
Усе ретельно вишкребли і вимили, для чого мобілізу;
вали всіхкомуністів,комсомольцівта активістів.З ра;
йонного театру в Броварах привезли меблі і прикра;
сили ними клуб. Завіси, портьєри та скатерті привез;
ли з Києва. Одне крило перетворили на їдальню, сто;
ли застелили новими скатертинами, поставили бу;
кети. З Броварів на ферму привезли телефонний ко;
мутатор і телефоністку. Зарізали декілька бичків і
свиней, щоб було багато м’яса. Привезли й пиво. З
шосе в усьому районі прибрали усі трупи і повідганя;
ли голодних, а селянам заборонили виходити з дому.
Скликали загальні збори колгоспу і сказали, що бу;
дуть знімати фільм про колгоспне життя, для чого
Одеська кіностудія й обрала їх господарство. На ро;
боту вийдуть лише ті, кого відберуть для зйомок,
решті ж наказано сидіти вдома і не заважати. Тим, ко;
го відібрала спеціальна комісія, видали нове вбран;
ня, привезене з Києва: черевики, шкарпетки, костю;

ми, капелюхи, носовички. Жінкам дісталися нові
сукні. Всім цим маскарадом керував делегат від
Київської районної парторганізації Шарапов, а його
заступником був чоловік на прізвище Денисенко.
Людям же сказали, що це кінорежисер і його
помічник. Організатори вирішили, що буде найкра;
ще, якщо мсьє Ерріо зустрінеться з селянами в
їдальні, коли ті саме обідатимуть. Наступного дня, як;
раз коли Ерріо мав приїхати, гарно вбрані колгоспни;
ки сиділи в їдальні. Порції були справді щедрі. Але
люди так щиро взялися до величезних шматків м’яса,
запиваючи це все пивом чи лимонадом, що знерво;
ваний голова закликав їх їсти помаліше, щоб почес;
нийгістьЕрріозаставїхщезастолами.Тутякразпри;
йшла телефонограма з Києва: „Візит скасовано,
згортайте все”. Скликали ще одні збори. Шарапов
подякував усім за гарну гру, а Денисенко попросив
зняти і повернути весь виданий їм одяг, крім шкарпе;
ток і носовичків ...17

З багатьох свідчень ми дізнаємося про те, що у
Києві на базарах під час голодомору 1932—1933 рр.
селяни обмінювали свій одяг, речі на будь;які про;
дукти, в основному без справедливої ціни щодо
їхніх пожитків. Ось цьому підтвердження: „Багато
кому вдавалося дістатися до Києва чи інших вели;
ких міст. Дружини службовців, які отримували ве;
ликі пайки,їздили на київські базари й обмінювали
надлишок продуктів на селянське добро за безцінь.
Щедро вишита скатертина йшла за двокілограмо;
вий буханець хліба, а за кілька хлібин можна було
виміняти гарний килим. „Гарно вишиті сорочки з
вовни або льону ... міняли на буханку — дві хліба”18.

Зі свідчень можна побачити, що у місті характер
виживання від голоду мав різні прояви. Багато робіт;
ників нижчої кваліфікації жили впроголодь. В опуб;
лікованих джерелах знаходимо також підтвердження
про те, що Київ, як велике місто, відчував голод. Як
свідчать очевидці, „у великих містах було ще важче.
В Києві не голодували ті, хто мав роботу і хлібні карт;
ки, але постачання було дуже поганим. Один спосте;
рігач зауважив: „Того, що завозили до крамниць, за;
ледве вистачало, аби забезпечити потреби привіле;
йованихкласів”. Вони могли отоварюватися в „закри;
тих магазинах” для державних службовців, членів ви;
щих комітетів партії, офіцерів, ОДПУ, старших війсь;
кових чинів, директорів заводів, інженерів, що й над;
алібулохарактернимдлярадянськогоспособужиття.

Номінально жителі міст мали більш;менш одна;
кові доходи, але створена для певної частини сус;
пільства система спецпайків і можливість отоварю;
ватися в закритих розподільниках зводила цей
принцип нанівець...

Навіть висококваліфіковані робітники у великих
українських містах заробляли не більше 250—
300 крб. на місяць, жили на чорному хлібі, картоплі
та солоній рибі, не мали в що одягнутися і взутися.
Ще влітку 1932 р. пайок службовця в Києві був уріза;
ний із 450 до 225 г хліба на день, а робітника промис;
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ловості — з 900 до 675 г. Студенти Київського зоо;
технічного інституту отримували на картки по 200 г
ерзац;хліба на день, тарілку рибної юшки, квашену
капусту, дві ложки каші або капусти і 50 г конини.

До київських крамниць можна було побачити
черги завдовжки з півкілометра. Люди ледве висто;
ювали, кожен тримався за пояс людини попереду.
В одні руки давали 200—400 г хліба, а останнім у
черзі не діставалося нічого, хіба талончик або напи;
саний крейдою номер на руці, який треба було
пред’явити назавтра”19.

Очевидці голодомору в м. Києві згадують ті роки
дуже емоційно, майже завжди плачуть і мають одне
побажання: „Не дай, Боже, пережити таке нікому”.
При цьому немає нарікань, почуття помсти, нікого,
окрім влади і Сталіна, не звинувачують. Свідчення
людей з різних районів Києва збігаються в основних
деталях: голодне життя, черги за хлібом, померлі
люди на вулиці, розмови про канібалізм, допомога
у виживанні, обмін речей чи цінностей на продукти
харчування, вживання в їжу відходів, лушпайок, тра;
ви, страх і біль за рідних тощо. Ще декілька при;
кладів для вагомості такого джерела, як усна історія
про голодомор 1932—1933 рр. у м. Києві.

Тетяна Андріївна Булах, 1920 р. народження, у
1932—1933 роках проживала у м. Києві, на Печер�
ську. Вона пригадує магазин, в якому продавали по
буханцю чорного хліба. Їй запам’яталося, що „черги
були дуже великі, в них завжди була давка. Багато
людей стояли опухлі від голоду. Одержавши цей
хліб, зголоднілі люди тут же його з’їдали, ставали
знову в чергу за хлібом, деякі люди тут же помира�
ли”. Тетяна Андріївна з мамою та старшою сестрою
теж годинами вистоювали в черзі за хлібом. Вона
розповідає, що цей хліб різали на шматочки: що
з’їдали, а що сушили, трохи навіть продавали і купу�
вали за нього трохи пшениці, пшона. Завжди хо�
тілося їсти. Оповідачка розказує, що „недалеко був
військовий госпіталь, там вони збирали лушпиння з
картоплі, дома його мили та пекли картопляники. На
вул. Староводницькій був сад, де збирали яблука,
груші, різне зілля, кропиву, лободу і варили такий
суп. Так і вижили. А люди з їх двору, які не могли хо�
дити і добувати собі щось їстівне, — помирали.
В їхньому дворі багато людей померло в ці роки”.
Цю розповідь записала працівник соціальної служ�
би Н.П. Грицюк.

Киянка Ніна Павлівна Бричкова, 1911 р. народ�
ження, за сімейними обставинами у 1930—1934 рр.
проживала у м. Богуславі Київської області і входила
до складу комсомольської організації міста. Влітку
1932 р. райком комсомолу послав її провіряти роботу
піонерської організації сіл району. І ось що вона там
побачила: „Когда я приехала в школу одного из сел,
то увидела там опухших детей, которые лежали на

траве вокруг школы, стонали и плакали от голода. Из
взрослых людей там не было никого. В другом селе я
увидела ту же картину, только там сидел сторож на
крыльце, весь опухший от голода, и он мне расска�
зал, что детям дают один раз в день „затируху” —
ржанаямука,завареннаянаводе.Изшколыяпошлав
правление колхоза. Во дворе стоял большой чан, в
котором варили затируху. Я увидела, как к чану подо�
шла женщина с опухшими растресканными ногами,
из которых сочилась жидкость. Она протянула руку с
чашкой,просязатируху,ноейнедали,потомучтоона
не работала в колхозе, а она ведь была в таком состо�
янии, что не могла уже работать. Всю жизнь я помню
такую картину. Я стояла у ворот и увидела, что мили�
ционер вел под руку женщину, которая с безумными
глазами несла ведро, а из него торчали грязные дет�
ские ножки. Потом районная газета „Шлях колгос�
пника” писала, что мать с голоду убила своего ребен�
ка и съела его. Такой случай в те годы был не единич�
ным”, — сказала оповідачка.

Зрозуміло, що найбільш незахищеними від ли;
холіття і сваволі були діти, особливо зовсім малі до;
шкільнята. Як відомо, викачка хліба та всіх інших про;
дуктів харчування у селян почалася восени 1932 р. Та
діти вже тоді потерпали від голоду, багато з них були
вже осиротілі, особливо діти з так званих куркуль;
ських сімей. У м. Києві по вул. Миколаївська;Набе;
режна, 9 1 жовтня 1932 р. було утворено карантин
для дітей молодшого віку з нормою 45 чоловік. Ось
що свідчить документ про обстеження умов прожи;
вання дітей в „карантині”.

„Будинок, де міститься карантин, має 10 кімнат,
з них 5 кімнат посідають приватні мешканці.

Приміщення в дуже поганому стані, побитий
дах, як дощ — всі кімнати заливає, стелі валяться,
каналізація попсована, ванну кімнату забрали при;
ватні мешканці. В установі неможлива тіснота.
Дітей не 45, а 120. В 5 кімнатах діти живуть, їдять,
сплять, вчаться...

Кухня поєднується з пральнею, там же сушиться
білизна, там же приймають, купають, стрижуть, пе;
реодягають дітей, там же переховуються продукти.

Приміщення само по собі брудне.
Існує карантин на кошти комісії по ліквідації без;

притульних. Постачання продуктами переводиться
за нормою Наросвіти. За грудень м;ць карантин
одержав: молока 18 л., м’яса 36 кіло, хліба на добу
45 кіло, цукру на добу 20 гр. на дитину, товщів
(жирів. — В.Б.) за грудень 18 кг, городину Наросвіта
не дає, доводиться купувати на приватному ринку.

Карантин в жахливому стані з боку інвентаря.
Замісць ліжок діти мають розкладушки — 60 штук,
матраців — немає, подушок — 60, простинь — немає,
наволочок — немає, рушників — немає, ковдр — 60,
білизни та верхнього одягу на 2—3 зміни. (Згадаймо,
що дітей в карантині — 120. — В.Б.). Черевики є, пан;
чох немає, пальто немає. Відсутність пальто призво;
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дить до того, що карантин не розвантажується. Крім
того,через відсутність пальто діти зовсім позбавлені
свіжого повітря й весь час перебувають в тісному
душному приміщенні.

Склад дітей на 25/ХІІ: 77% колгоспників, 23%
робітників. Хлопців 39, дівчат 81.

Всіх головним чином з 3;х до 9;ти років і пооди;
нокі випадки меншого і старшого віку ...Серед дітей
по ланках запроваджено соцзмагання та ударницт;
во... Висновки: Роботу карантіна в тих умовах, що він
є, треба вважати за задовільну ... Відпускати норму
продуктів, враховувати, що діти карантіна більша по;
ловина дошкільного віку й всі дуже виснажені”20.

Таких притулків (карантинів ) у м. Києві було ба;
гато, пізніше їх частину перемістили за місто. Знач;
на частина у таких умовах просто не виживала.
Адже були відсутні елементарні речі: їжа (18 л моло;
ка на 120 маленьких дітей на місяць), одяг, спальне
місце (по двоє дітей на одній розкладачці без мат;
раса), повітря. За соціальним складом діти були пе;
реважно походження з колгоспників, але й 23% —
робітників, що означає, що й у місті не виживали
батьки цих бідолах. Яка доля цих дітей? Прочитав;
ши цей документ, невже знайдеться ще хтось, щоб
говорити, що голодомору не було?

Жителька м. Києва сама написала свої сумні
спогади про голодомор 1932—1933 років. Ось до�
слівно: „Я, Левитская В.В., пенсионерка, роди�
лась в 1920 г. в г. Киеве. Мне было 12 лет, когда был
страшный голод 32—33 гг. Жила моя семья тогда
возле Галицкого базара, сейчас это пл. Победы.
Вспоминаю: толпы голодных, опухших людей из
села, они на ходу умирали и трупы валялись повсю�
ду — старики, взрослые и дети. Помню: безпризор�
ные дети вырывали хлеб из рук, полученный по кар�
точкам. У моей мамы тоже дважды отняли эту ма�
ленькую пайку хлеба.

Помню, как у нас под дверью ночевали бездом�
ные голодающие, а с чердака нашого 3�х эт. дома
вывозили трупы. Цепляли их крюками и тащили по
ступенькам и голова стучала на каждой ступеньке, а
мы стояли за дверью и плакали. Поэтому я вызнаю
голод 32—33 гг. геноцидом украинского народа”.
(Розпис і дата: 12.01.2008 г.)

Спогади очевидців голодомору в м. Києві не
зможуть залишити байдужим жодного читача. Вони
правдиві і без прикрас відкривають людству жор;
стоку правду про терор населення владою. Місто

жило великими муками, страхом, безнадією. Того;
часний Київ бачив на своїх вулицях умираючих се;
лян, безпритульних, голодних дітей. Навіть завдяки
мізерним пайкам хліба сутужно доводилося вижи;
вати студентам, робітникам, старим і хворим кия;
нам. Серед них, як бачимо із спогадів свідків, також
були чималі людські втрати, але значно менші
порівняно із селом. Багато свідків говорять про те,
що їх посилали у села збирати урожай, бо там уже
було нікому. Киян навіть не допускали у села, їх се;
лили у палатках. Зате для приїжджих помічників
влаштовували свято снопа. Померлі селяни, не по;
ховані за християнським обрядом, вже не могли
святкувати свої традиційні обжинки, бо влада влаш;
тувала їм пекло.

Соціально;психологічними наслідками голодо;
мору стали деформація народних традицій госпо;
дарювання, звичаїв, обрядів, девальвація родинних
цінностей, культури, що негативно позначилося на
морально;етичних засадах поведінки, призвело до
збайдужіння, конформізму, посіяло страх, який і
досі не подоланий.

На підставі вивчення різних джерел: архівних
документів, постанов уряду, а особливо документів
усної історії — спогадів очевидців голодомору не
може бути сумніву, що голодомор 1932—1933 рр. в
Україні був спланованою акцією більшовицького
Кремля на винищення українського народу.

Валентина Борисенко
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Галина Дмитрівна Афанасьєва (Хоменчук),
1921 р. народження, м. Київ

Як колишня підпільниця і розвідниця одного із
партизанських загонів С. Ковпака, нині я перебуваю
на лікуванні в Київському міському шпиталі інвалідів
Великої Вітчизняної війни. Дивно слухати, що серед
контингенту цього шпиталю ще й досі трапляються
люди, які ведуть гарячі суперечки навколо причин і
наслідків цієї найстрашнішої в історії України тра�
гедії. Один із пацієнтів цього шпиталю навіть при�
людно заявив, що ніякого голодомору в Україні не
було, а були лише продовольчі труднощі, які виник�
ли внаслідок недороду 1932 р.

Як корінна киянка, яка народилася і все життя
провела в Києві, я засвідчую, що голодомор 1932—
1933 рр. в Україні знищив не лише мільйони україн�
ських селян, а й пройшовся своєю немилосердною
косою по сотнях тисяч жителів міста. У ті трагічні роки
наша сім’я складалася із шести осіб: батька й матері,
трьох старших братів і мене — найменшої, якій випов�
нилося 12 років. Отже, я добре пам’ятаю, як уже восе�
ни 1932 р. Київ був наповнений голодними й опухли�
ми селянами, які свої нехитрі пожитки намагалися
обміняти на хліб чи інші харчі. Особливий великий на�
плив голодуючих селян виник весною 1933 р. Опухли�
ми людьми й живими скелетами були заповнені всі
сквери й вулиці міста. Пам’ятаю, особливо багато та�
ких живих трупів було на Подолі, на вулицях Верхній і
Нижній Вал, де було багато широких лав, на яких юр�
милися сотні цих нещасних. Там вони сиділи, лежали
й помирали. Кожного ранку вулицями міста їздили
підводи, на яких разом із візником був спеціальний
підбирач трупів. Разом із тими, хто вже віддав Богу
душу, підбирали й живих, в яких ще теплилося життя.
Мертвих і ще живих звозили до церкви, що знаходи�
лася на Хоревій, 3, в якій складували нещасних. Нав�
коло цієї церкви вирили широкий і глибокий рів, в
який періодично скидали трупи, якими наповнювала�
ся церква. Поступово цей рів по мірі заповнення тру�
пами зрівнювався із землею. Отже, відвідувачі цієї
церкви, напевне, нині і не здогадуються, що вони топ�
чутьсяпосотняхтрупів,якихприйнялаземляв1933р.

У ті часи існувала карткова система, за якою
працюючим киянам відпускали по 400 г хліба на
день, а утриманцям — по 200 г. На вул. Верхній Вал у
ті роки був хлібний магазин, в якому продавали хліб
за комерційною ціною — по 3,5 крб. за кілограм! На
руки продавали лише по 1 кг.

Оскільки хліба для киян за картками було явно
недостатньо, за комерційним хлібом утворювались
величезні черги ще з вечора. Міліція розганяла чер�
ги, обезсилених від голоду людей заганяла в церкву
і там залишала. Там вони й конали, тобто вмирали.
В одну із таких міліцейських облав, в оцю сітку смер�
ті потрапила і моя мати — Хоменчук Уляна Сергіївна,
яку також міліція замкнула в церкві. Через дві доби
відкрили церкву для звільнення від чергової партії
трупів і поповнення новими жертвами. Але мати ще
була живою і врятувалася від цього сатанинського
конвеєру смерті.

Отже, більшість киян також страшно голодували
і виживали, хто як міг. У нашій родині опухлих не
було, тому що ми жили на Трухановім острові, і вся
сім’я займалася заготівлею дров, які човнами пере�
правляли через Дніпро і продавали на базарах.
А коли появився комерційний хліб, хоча його важко
було діставати, мати продавала його майже вдвічі
дорожче, ніж його ціна, — 5—6 крб. за кілограм.
Крім того, наша сім’я мала деякі золоті речі (кош�
товні жіночі прикраси тощо), які дісталися матері у
спадок у післяреволюційні роки. Ці коштовності з
охотою приймали торгаші в обмін на продукти, які
були організовані радянською владою для викачки
золота у населення. У торгсинах було вдосталь бо�
рошна, сала, меду, ковбас, консервів та інших
цінних продуктів, за що люди віддавали золоті мо�
нети та інші цінні речі, які ще водились у населення в
післяреволюційні часи. В обмін на золоті прикраси
ми одержували найдешевше кукурудзяне борошно,
з якого мати випікала пиріжки й продавала їх на рин�
ку, аби прогодувати сім’ю. І таким чином, як кажуть,
„крутилися” всі кияни, аби не вмерти з голоду.

[Підпис] Г. Афонасьєва
21.VІІ.1999 р.

Іван Кирилович Клименко,
1925 р. народження, м. Київ

Мій батько, Клименко Кирило Яхремович, вико�
нував у колгоспі найтяжчі роботи: клав скирти, кор�
чував грабки для полозків на сани, молотив ціпом,
витрушуючи кулі, будував вузькоколійку до Гри�
горівського цукрового заводу і т. ін. Під час жнив у
1932 р. працював вантажником.

Як сьогодні пам’ятаю, за вечерею, коли мати пи�
тала: „Що робив сьогодні?” — відповідав: „Возили

зерно на залізницю у Васильків”. Так він відповідав
упродовж кількох тижнів. Інколи він возив хліб у
Трипілля на пристань. Якось уночі, прокинувшись, я
почув їхню розмову: „Із села вивезли весь хліб. Не
залишили навіть на насіння. Комори стоять по�
рожні. Це не тільки в нашому селі. На Васильків і
Трипілля вивозили хліб і з інших сіл і районів. На
Україні буде великий голод. Треба тікати звідси”.
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В осінь, коли зібрали городину, батько закопав
на городі дві ями картоплі, і ми всією сім’єю виру�
шили на залізницю до Василькова. „Поїдемо у Во�
роніж,” — сказав батько.

У Києві нам дали квитки тільки до кордону з
Росією. Мама, показуючи на нас, дітей (було нас
четверо, від 6 до 13 років) просила батька поверну�
тися додому, а він наполягав на тому, щоб тікати від
голоду. До переїзду границі батько вручив хабара
провіднику вагона, і той під час перевірки доку�
ментів кагебістами закрив нас у службовому купе
на замок.

Працював батько в комуні біля залізничної
ст.Долгоруково, біля Воронежа. Приютив нас чо�
ловік, у якого самого сім’я складалася із 7 чоловік —
сам він хворів на тиф. Одна кімната, земляна підло�
га, біля печі стояла на прив’язі корова.

На початку березня 1933 р. батька заарештува�
ли як такого, що не мав при собі посвідчення особи,
а мама вирішила повертатися з нами в рідне с. Гер�
манівську Слобідку Обухівського р�ну на Київщині.
В найтяжчих умовах, вражаючих уяву, нам вдалося
добратися до м. Василькова. Там попросилися пе�
реночувати, а другого дня раненько вирушили в до�
рогу. До села — 32 км, дощ із снігом, від цього земля
розбухла, йдемо по коліна в болоті. У кожного за
плечима торбинка з сухарями та білизною. Того дня
ми дісталися до с. Вільшанки. Пізній вечір, жодного
вогника у вікнах. Вітер, дощ зі снігом… Село майже
порожнє, в хатах мерці лежать, а живі в хату бояться
впускати.

Пройшовши село, наважились постукати в ос�
танню хату. На поріг вийшов дідусь. Мама крізь плач
проситься переночувати. „Я тільки з бабою. Бачу,
що ви хороші люди, але зараз страшно. Якщо хтось
побачив, що ви зайшли до нас, прийде з ножем,
поріже і вас, і нас”, — мовив дідусь. Мама просить
дозволу хоч під стріхою посидити. „А чиї ж ви буде�
те, з якого села?” — питає господар. „Ми з Герма�
нівської Слобідки, — відповідає мама, — я Сергія
Векли дочка. Може, знаєте?” „Сергія Векли Зважая
дочка?! Боже мій, хто ж його не знає! Заходьте в
хату, дорогі гості. Що Бог дасть, те й буде!” — за�
причитав старенький.

Там ми переночували, а другого дня підійшли до
рідного села, звідки йшов односелець Рогоза зі
своєю сім’єю. „Василина, ви повертаєтесь на вірну
смерть. Третя частина села вже вимерла”, —
підійшов до нас Рогоза, вітаючись. „Воля Божа.
Якщо помремо, то в своїй хаті,” — відповіла мати. „А
я вирішив рятувати своїх п’ятеро в Києві. Нехай
жебракують. І на смітнику там можна знайти дещо”,
— закінчив Рогоза. З цим попрощалися. На дверях
хати висіть комнезамівський замок. Я приніс від
сусіда сокиру — відкрили хату.

Одну яму з картоплею сусіди знайшли і вибрали,
друга збереглася. Мама принесла невеличке відер�
це, і ми вперше за 8—10 днів поїли гарячої картоплі.

Моє село розділене річкою Красною, що впадає
в Дніпро біля с. Трипілля, на дві половини. Управою
села для збору померлих від голоду було виділено

дві підводи: з правого боку їздив дід Свиридон Гра�
ма, а з лівого — дід Сергій Сало. Кожного дня можна
було бачити їхні грабарочки, заповнені трупами. По�
мерлих вивозили за село в загальні могили. Землею
присипали тільки тоді, коли вони були заповнені.
В селі їли собак, котів, загиблих свійських тварин,
яких викопували з могильників. Тільки на нашій ву�
лиці з 12 дворів, вимерли сім’ї Тимофія Зануди
(11 чоловік), багатодітних Лаверків, Борщів, Прусів.
В інших залишилися по одному�два чоловіки. Сади�
би заросли бур’яном. Деякі сім’ї розбирали одну
половину хати, щоб зігріти іншу.

В ці страшні часи головою комнезаму Семеном
Білошапкою були організовані спеціальні бригади
комнезамівців (їх називали „червоною мітлою”), які
ходили по хатах, дворах, городах із залізними
ковіньками та лопатами, вишукували горщики з го�
рохом, кукурудзою, чечевицею і тут же їх конфіско�
вували. На сусідній вулиці проживала сім’я Олекси
Лабунця — працелюбна, милосердна, віруюча і
бідна — півтора гектара суглинистої землі, конячка,
корівка, хата�землянка. В кінці 1932 р. в госпо�
дарстві вже нічого не було, і сім’я голодувала. Вес�
ною 1933 р. вони всі були пухлі від голоду. В цей час
до них заїхала „червона мітла”. Були вони (члени
бригади), як правило, п’яні. Перекопали все у дворі,
на городі, шукали залізною ковінькою в хаті і в сінях,
але нічого їстівного не знайшли. Збиралися вже
їхати з двору, але ще заглянули на горище і там
знайшли горщик з квашеними бурячками, і те
забрали.

Весною 1933 р. в село підпільно повернувся наш
батько, а через декілька днів ми пішли з ним до Ва�
силькова, щоб поїздом добратися до Києва. Дорога
далека — мені 8 років, за плечима торбина. Відпо�
чивали у Великому Верем’ї — глибокому яру на полі
між Великою Вільшанкою і Барахтами, якраз на
півдорозі між Слобідкою і Васильковом. В глибині
яру струмочок, зарослий очеретом і осокою.
Я присів на травичку, а батько взяв порожню пляш�
ку і попрямував до водички, але раптом зупинився.
На березі лежав мертвий чоловік, який тягнувся ру�
ками до води, та так і не дотягнувся. Ми пішли вище
за течією — і там мертвий, скручений в бублик, вже
загноївся.

„Кріпися, — каже батько, — дійдемо до Барахт,
це 5 кілометрів, там і нап’ємося з колодязя”.

У дворі першої хати витягли з криниці холодняч�
ка, розмочили сухарі, обідаємо. З хати вийшов гос�
подар, привіталися.

„У Великому Верем’ї два мертвяки, — каже
батько, — може, з вашого села, чому не прико�
паєте? „А ви з якого села? — запитує на питання
господар”.

„Із Слобідки Обухівського району”, — відповідає
батько.

„А хіба у вашій Слобідці не лежать під тинами по
хатах померлі з голоду, трупи яких не встигають за�
копувати?” — знову запитання.

„Лежать, лежать”, — відказує батько. „Отож
бо…”, — і господар пішов до хати.
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Нещодавно я розбив стародавню материзну
скриню, поточену шашелем. Вийняв два розкуроче�
них замки: один від ящика знизу, інший — від криш�
ки. Розглядаючи уламки, я пригадав історію скрині.
Купили її в 1910 р. і збирали там придане для матері.
В 1916 р., на шістнадцятому році життя, мати вий�
шла заміж. Рік скриня стояла у свекрушиній хаті, а
потім її перенесли в нову хату. Ще пізніше в хаті зро�
били перегородку, і скриня не пролазила ні скрізь
вікно, ні у двері. Весною 1933 р. після приїзду з Во�
ронежа в хату вломилася п’яна ватага комне�
замівців на чолі зі страшної пам’яті головою СОЗу
Семеном Білошапкою. Грабувати вже не було чого.
Підлотники кинулися до скрині, щоб витягти її на
підводу, але це їм не вдалося. „Ключі давай, таку
мать,” — кричав „авторитет”. Мама злякано відпо�
відала, що не знає, де вони поділися. Василь Пала�
мар намагався зірвати замок залізним зубком від
дерев’яної борони, але йому це не вдалося. Лиш
коли Василь Бурлака підважив кришку залізним ло�
мом, замок тріснув. Забрали комнезамівці останню
білизну з домотканого полотна і горлаючи „Шумел
камыш…”, виїхали з двору.

У пік голоду, весною 1933 р., коли Україна була
засіяна трупами, комуністи імперії зрозуміли, що
настав час загарбати родинне золото у помираючих
з голоду на щедрих землях України. З цією метою в
Києві та інших обласних центрах були відкриті так
звані магазини „торгсину”. Підпорядковані вони бу�
ли управлінню торгівлі з іноземцями, організовано�
му при Міністерстві торгівлі України.

Якщо звичайні продовольчі та промтоварні ма�
газини стояли порожніми, то в торгсинах був широ�
кий вибір товарів, але тільки за валюту та золото.
Що таке валюта, селянин на той час не мав жодного
уявлення, але родинні золоті каблучки, сережки,
хрестики, золоті монети царської чеканки переда�
валися з покоління в покоління чи не в кожній ро�
дині. Це не мішок з картоплею, який тяжко було схо�
вати від „червоної мітли”, і те комуністи розуміли.

До відкритих магазинів з родинними скарбами
потяглися голодні і виснажені, як у пастку. Багато з
них по дорозі вмирали, тримаючи в руці міцно зав’я�
зані вироби з золота.

Одного травневого дня ввечері мама нам сказа�
ла: „Я і Ваня завтра підемо до Києва. Віднесемо каб�
лучку, з якою ще моя бабуся стояла на рушнику,
коли вінчалася. Думала зберегти для когось із вас,
але треба рятуватись від голоду. Кажуть, у Києві
відкрили магазин, де за неї можна виміняти борош�
на. Може, дасть Бог, купимо хліба в магазині — там і
дітям відпускають по половині буханки. Вам, діти
(тут, вона звернулася до сестричок), зварила юшку,
ще трохи макухи залишилося. Через три�чотири дні
ми повернемося”.

Переночувавши в с.В.Безрадичі, ми дісталися
до Києва другого дня і, подолавши 55 кілометрів,
посідали під магазином на місці сьогоднішнього Во�
лодимирського ринку в чергу за хлібом. Назавтра,

ще на світ не благословилося, вона була величезна.
Щоб її не розірвали спекулянти, сусід сусіда тримав
за пояс. Та негідники пішли на хитрість.

Одному�другому шепнули на вухо, що на Воло�
димиро�Либідській вулиці в магазин тільки що при�
везли хліб, а черги там немає. Величезна маса лю�
дей в паніці поспішила на сусідню вулицю і, зро�
зумівши, що то провокація, повернула назад, та
черги вже позбулися. На їх місці стояли перекупни�
ки. Мати трималася місця, і ми через дві�три години
купили півтора буханця хліба. В той же день пішли в
торгсин. Сьогодні це центральний магазин на Хре�
щатику. До хлібного відділу — довга черга. Все се�
ляни: обірвані, худі або пухлі від голоду, брудні, і
кожний з них щось тримав у руці, замотане в
ганчірку. За прилавком — огрядна касирка роз�
мальована, обвішана золотими прикрасами.
Підійшла черга мами до віконця. Касирка взяла зо�
лоту каблучку, довго розглядала її з усіх боків через
лупу і кинула у вогнетривкий сейф. Мама подала
торбинку, продавець насипала туди кілька ковшів
борошна, і ми покинули магазин. Мені тоді було
8 років, але я вже зрозумів, що це пограбування се�
ред білого дня в державному магазині і державною
особою. Чому не зважили каблучку? Чому не зважи�
ли борошно? Мама говорила, що борошна було з
півпуда. Нам пощастило купити ще півтора буханця,
і ми рушили додому. У спекулянтів буханець кошту�
вав 200 крб.

У сестри Марійки в травні день народження, і
мама обіцяла спекти млинців із чистого пшеничного
борошна. Чекали ми цього свята з величезним не�
терпінням, але приготоване для млинців тісто вело
себе якось підозріло. Мама запросила сусіда�
мірошника, і той, дослідивши, заявив, що борошно
наполовину з вапном. І знову сльози, і знову горе.
Не хотілося помирати з голоду — їли млинці і галуш�
ки з борошна, розведеного комуністами вапном.

До бандитського жовтневого перевороту в
1917 р. в нашому с.Слобідці було три млини: водя�
ний — належав поміщикові Семенцю, орендував
його Янкіль; паровий — побудував Борух і був його
власником; вітряк — власність селянина�середняка
на Зважаєвому хуторі. Віковічно не було черги до
млина, навпаки, навперебій запрошував кожний до
себе, навіть хапали за руку, обіцяючи кращу якість
помелу й інші послуги на найвищому рівні.

Я був тоді дитиною і пригадую перші роки після
перевороту: село квітло, розвивалося, святкові дні
були райськими. Та прийшла колективізація — цей
витвір психічно хворої людини,— і розігрався ко�
муністичний непристойний цирк. В один рік зруйну�
вали надбання сторіч. Поміщик Семенець, який
здавав землю в оренду на найвигідніших для селян
умовах, будучи людиною високоосвіченою, куль�
турною, передбачав комуністичний кривавий те�
рор, залишив все і ще до жовтня виїхав в невідомо�
му напрямку. На садибу напали комнезамівці і роз�
несли її по домівках. Весняна повінь розірвала греб�
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лю, водяний млин зупинився і вже назавжди. Через
рівчак перекинули дошки і роками по них стрибали,
а підводи в інший бік села їхали через Зважаїв хутір,
а це 3—4 кілометри. Борух ще рік придивлявся до
нової „братії” і, зрозумівши, що СОЗ — це кубло ле�
дарів, п’яниць, злодіїв, — накивав п’ятами на Київ.
Його паровий млин заради блискучих поршнів та
мідних трубочок рознесли за місяць. Від нього зали�
шилася тільки калюжа відпрацьованої нафти в
центрі села. А вітряк? Вітряк комнезами розібрали
під самогонні апарати. Його хазяїн опинився десь
далі Соловецького острова, як і решта найкращих
сільських трударів, апостолів землі і праці. В с.Гер�
манівська Слобідка залишився один млин, і черга до
нього в місяць. Селяни почали робити ступи. Через
2—3 місяці вони стояли в кожній хаті. Ступу назива�
ли годувальницею. До неї звикли, без неї жити було
неможливо. Розжився десь на ківш проса — в ступу
його, попрацював ногами — маєш пшоно на куліш.
Вона виручала і в часи голодомору: хто залишився
живий — товкли різного роду коріння на кашу, тов�
кли дубову кору і підмішували до макухи, товкли цвіт
білої акації й ін. І о, жах! В пік голоду оголошують на�
каз іуди Сталіна про конфіскацію… ступ. За прихо�
вування — тюрма. Комнезами під керівництвом
того ж таки Семена Білошапки звозили їх до сіль�
ської ради, невідомо для чого складали списки (со�
ціалізм — це, перш за все, облік) молотами і сокира�
ми розбивали їх і …спалювали. За ними плакали, як
за покійниками.

Отож, я думаю, чи не доречно було б поставити
пам’ятник ступі, якраз на тому місці в Києві, де зло�
чинець №1 показує кривавою рукою на Бессараб�
ку?!

Останнім часом, коли мова йде про голодомор
1932—1933 рр. в Україні, можна почути зауваження
„Скільки можна?!” — Можна і потрібно! Постійно і не
втомно треба нагадувати, особливо молодому по�
колінню, про страхітливі злочини, вчинені ко�
муністами в Україні, Божою волею найбільш плодо�
родною в світі. Історія людства знає поодинокі ви�
падки голоду внаслідок посухи, затяжних дощів, мо�
розів, коли гнили і вимерзали посіви. Тоді на допо�
могу голодуючим приходили уряди не тільки тих
країн, де сталося лихо, але й інших.

Комуністи з України вивезли напрочуд великий
урожай зернових 1932 р., свідомо заблокували її,
щоб умираючі з голоду не мали можливості покину�
ти „театр смерті”. Інші країни в цей час мовчали.
Чому? На це питання і сьогодні немає правдивої
відповіді.

Коли на моїх очах вимирали цілі сім’ї, вулиці, я —
восьмирічний хлопчина — думав: „Невже інші краї�
ни про це не знають?” Адже в часи НЕПу Америка
допомагала голодуючим Поволжя?!

В 70�х роках нашого століття в місті далекої
Америки Нью�Йорку відкрили пам’ятник�меморіал
жертвам найстрашнішого в історії людства голоду в
Україні. Перед мікрофоном радіостанції „Голос
Америки” виступала із спогадами наша співвітчиз�
ниця, в минулому киянка. Під час окупації її німці ви�

везли з Києва до Німеччини. Тепер її з Австралії за�
просили на відкриття меморіалу. Ось що вона ска�
зала, ридаючи, як мала дитина: „Весною 1933 р. я
вийшла на Деміївський ринок купити собі дещо по�
їсти. Було ще холодно, падав дощ. Я звернула увагу
на гурт дітей — хлопчиків і дівчаток — худих, бруд�
них, голодних, обірваних, які під одним з прилавків
про щось сперечалися. Підійшла ближче. Який же
мене обгорнув страх, коли я зрозуміла, що вони не
могли поділити між собою дохлого пацюка”. Після
цієї передачі я зрозумів — світ не знає про голод в
Україні.

Тієї ж таки страшної пам’яті весни 1933 р. в
Україні в с. Красна Слобідка (на той час Германівсь�
ка Слобідка) оголосили: „Хто вийде на бурякову
плантацію Германівського радгоспу збирати кузьку
(довгоносика) — одержить обід”. При собі потрібно
було мати тару для кузьки, миску, ложку.

Раненько (ще до схід сонця) готувала нас мама
на роботу. До радгоспу два з половиною кілометри.
Людей було багато. Бригадир вивів нас на площу і
сказав: „Коли витягнуть на стовп червоний прапор,
приходьте обідати, але для цього треба виконати
норму — назбирати відро кузьки ”. Спека не�
стерпна. Про воду для пиття начальство не подума�
ло, і ми бігали пити до озерця від дощу, що ще не ви�
сохло. Невимовно терпіли від голоду та все погля�
дали на радгосп — чи немає червоного прапора?
Його не було. Не було його вічність. Збираючи кузь�
ку, ми загадували собі: дійдемо до тої грудочки —
напевно вже витягнуть.

Не було червоного і до наступних грудочок. На�
решті, аж під вечір з’явився. Заворушилося поле.
Сотні людей почали бігти до двору. Дехто падав і
вже не підводився. Кожний намагався стати ближче
до віконця будки і випросити так звану „цілушку” — її
було більше на 100 г, порівнюючи з глевкою середи�
ною. Одержавши свої 100 г. невідомо з чого спече�
ного хліба та один черпачок затірки, сідали тут же на
землю і обідали. Хліб їли з юшкою, а густіше збира�
ли в ганчірку — на вечерю мамі. Протягом місяця ви�
конували норму і кожного дня, кожної години, кож�
ної хвилини з величезним нетерпінням чекали на
червоного прапора, а на ньому — портрети перших і
найкривавіших з кривавих в історії людства зло�
чинців, комуністів, вождів�катів, предтеч глобально�
го терору.

Коли зазеленіла трава і листя на деревах,
зацвіла біла акація, голодні люди накинулися на цей
дар природи, та становище їх ще більше погіршило�
ся. Почалася тотальна епідемія дизентерії. Під
кінець 1933 р. в селі не дорахувалися близько 1000
чоловік.

І ось на початку вересня дзвоник зібрав нас за
парти. В клас зайшов світлої пам’яті вчитель Андрій
Минович, привітався, поклав аркуш паперу на стіл і
переписав всіх учнів. А потім звірив зі списком ми�
нулого року. „Менше половини залишилося”, —
сказав і заплакав. Хтось із нас також схлипнув.

У 70�х роках я перебував у службових справах в
м. Рівному. Там працював з інспектором Рівненсько�
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го облфінвідділу Д.Демчуком. Під час відвідин
військових фортифікацій, побудованих 300 років
тому,мовазайшлапроголодвУкраїні1932—1933рр.
Ось що він розповів: „Нам тяжко було вірити в
повідомлення польської буржуазної преси про голод
на Східній Україні. По�перше, тому, що ми до поляків
ставились недружньо, зважаючи на деяку дис�
кримінацію нас як українців; по�друге, тому, що ніяк
не могли збагнути, що на українському чорноземі
можна голодувати; по�третє, що комуністи особливо
якраз в ці роки дуже вже оспівували райське життя на�
ших братів�українців на комуністичному Сході. Якось
батьковкомуністичнійлистівціпрочитавповідомлен�
ня про прибуття на станцію вагона з подарунками від
східних братів�українців для своїх братів�українців на
Заході, поневолених панською Польщею. Це було
весною 1933 р. Батько взяв мене з собою. Дійсно, на
запасній колії стояв рефрижератор з битою птицею.
Людей було мало, а серед них більшість таких, які
прийшли тільки подивитись. Батько довго вибирав, і
ми принесли додому три курки. Мати на них підозріло
подивилася, понюхала і викинула собакам. Сьогодні
ми знаємо, що якраз поляки писали правду”, —
закінчив Демчук, а я подумав, якби ті кури, що викину�
ли собакам, та нашим, помираючим з голоду.

Історія знає жорстокість до свого народу Неро�
на — імператора стародавнього Риму, російського
царя Івана Грозного, але не знає випадку такого ма�
сового знищення ні в чому не винних людей в таких
гігантських масштабах.

Весною 1933 р. я випадково зайшов у сільський
магазин. Там продовольчих товарів не було, а з про�
мислових на поличках стояли чавунці, якісь лан�
цюжки і т.ін. Біля прилавка стояла Христя Лаверко�
ва, надзвичайно пухла від голоду. Шкіра на її ногах
потріскалась, і звідти текла якась рідина жовтого
кольору. Вона була боса, на тілі тільки одна порвана
брудна сорочка з домотканого полотна�сирця. Роз�
патлана, без головного убору. Крізь порвану сороч�
ку видно підв’язаний брудним платком живіт. „Вона
вагітна?! О, Боже!” — промайнуло в мене. А вона ви�

жила, народила сина Карпа. Йому сьогодні 65 років.
Вижила Христя Лаверкова. Якраз тоді її кожного дня
бачили в крижаній воді на сільському ставку. Вона у
воді збирала черепашок. І не тільки Христя. Люди
всім селом визбирали їх так ретельно, що десяток
років після голоду їх у ставку не бачили.

Одної темної ночі батько вийшов на город. Біля
ями з картоплею порпалась якась тінь. Підійшов
ближче. Це була баба Савчиха, дружина діда Савки,
старости села до і в перші роки після жовтневого
перевороту. Баба була висушена голодом і являла
собою мерця. Вона вигрібала руками землю і нама�
галася дістати картоплю. Батько став перед нею.
„Кирилику, братику, тільки не бий, тільки не бий!
Я вмираю з голоду! Перед смертю захотілося кар�
топлини. Хоч понюхати! Старий уже не підводиться.
Хотіла і йому юшечки зварити та напоїти гарячень�
ким”, — заплакала�заголосила бабуся, стоячи пе�
ред батьком на колінах. Батько підвів її, відгорнув
лопатою землю і насипав для баби і діда відро кар�
топлі. Савчиха була на краю знесилення і не змогла
перенести відро картоплі через валок на городі.
Батько відніс картоплю до самої їхньої хати.
Незадовго бабуся померла, а дід ще жив у 1937 р.
Пізніше я його не пам’ятаю.

Мама видавала нам до юшки кожного дня по
2 картоплини, а одного разу, чи то було якесь свято,
чи хтось із нас мав день ангела, нам дали по три кар�
топлини. Свою третю я залишив на столі на пізніше.
Заходячи на подвір’я, звернув увагу на сусіда, мого
ровесника Санька, який вибіг з хати, тримаючи
щось в руці. Я кинувся за ним і піймав за комір. В ру�
ках „злодій” тримав картоплину. Подивився на
мене, а в очах страх, відчай, благання, сльози,
рішучість вмерти, але не розлучитись з картопли�
ною. Я його відпустив з миром. Його сім’я з 11 чо�
ловік вимерла впродовж одного місяця. Залишився
Санько. Якимось невідомим чином дістався до
Києва і харчувався там покидьками із смітників та
жебракував. Привезли його у сільський патронат в
1935 р.

[Підпис] І. Клименко
20 листопада 1998 р.

Павло Панасович Юрачківський,
1921 р. народження, м. Київ

Почати треба здалеку, десь з 1918 року.
Опанас Йосипович Юрачківський (1891—1975),

виходець з родини священика, був людиною освіче�
ною, він закінчив духовну семінарію та Київський ко�
мерційний інститут у ті ж часи, той самий, у якому
навчалися і поет Павло Тичина, і композитор Пилип
Козицький. Тепер у цьому приміщенні на вул.Смир�
нова�Ласточкіна знаходиться Художній інститут.
У 1918 році Опанас Юрачківський якимось чином
потрапив у секретарі до міністра освіти в уряді Укр�

аїнської Народної Республіки Івана Огієнка (він же
— митрополит Іларіон). З часом, мабуть, саме ця
обставина зіграла вирішальну роль у долі Опанаса
Юрачківського та його родини.

Іван Огієнко був також міністром віросповіду�
вання (1919—1921), професором Київського та ор�
ганізатором і ректором Кам’янець�Подільського
університету. У 1920 р., після розгрому УНР більшо�
виками, Огієнко емігрував спочатку до Польщі, а
потім — у Канаду. Тоді ж мав можливість покинути
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Україну і Юрачківський. Огієнко, перед тим, як поки�
нути Україну, звернувся до Юрачківського: „То що,
Опанасій, їдеш чи лишаєшся?”

О. Юрачківський залишився на рідній землі.
Далі у нього — церковна служба. Він був священи�
ком у селі Вербовець. Це недалеко від Вінниці та
Могилів�Подільського, Муровано�Куриловецький
район. У 1920 році в родині Опанаса Юрачківського
народився син Павло. Дружина, Євдокія (Ева) Іва�
нівна Бариляк (з Галичини), запропонувала: „Поїдь,
Фаня, до батька, привези його, нехай з нами живе”.
Батько Опанаса, Йосип Юрачківський, був свяще�
ником у селі Салтанівка, на Київщині. Коли батько і
син вже їхали на Вербовець, на дорозі їм зустрілися
солдати�більшовики. А на отці Йосипі було довге
священицьке вбрання та хрест. — „О! Єщьо одін
поп! Только попа нам нє хватало!” — і з цими слова�
ми солдати весело скинули його під потяг. У Сал�
танівці, у церковній огорожі його і поховали.

У ті роки (1920—1928) дружив Опанас Юрачків�
ський з Семеном Авксентійовичем Панасюком,
який був священиком у селі Ставчани того ж таки
Муровано�Куриловецького району. Це були інте�
лігентні українські родини. У родині Юрачківського
було троє дітей, два сини — Павло та Роман, донька
Леся, а у родині Панасюків — дві доньки, Олена і
Ніна, й два сини — Борис та Ігор. Коли почалися
гоніння на церкву, Семен Панасюк підвів підсумки
тому, що спостерігав, — „тут вже нічого доброго не
буде”, — та й подався у Росію, оселилася їхня роди�
на у Ростові�на�Дону. Нинішній директор НДІ ядер�
ної фізики при Московському університеті Михайло
Ігоревич Панасюк, скоріш за все, його онук.

Опанас Юрачківський і до Європи не поїхав, і до
Росії не схотів. Пішов працювати до школи учителем
української мови та літератури у селі Клембівка
Ямпільського району на Вінниччині. Селяни добре
знали цього вчителя і любили його. Щотижня він чи�
тав для них лекції у сільбуді, передплачував на
сільбуд багато газет та журналів. Був Опанас Юрач�
ківський на селі людиною помітною.

У 1930 р. О. Юрачківський був заарештований, у
чому звинувачений — не сказали. З Вінницької тюр�
ми перевезли до Житомирської, а далі — на Північ.
Зрештою, опинився на будівництві Біломорканалу.
У ті роки багатьох арештовували за підозрою у при�
четності до СВУ, але що інкримінували йому — так і
невідомо. Профілактика.

Його дружина, Євдокія Іванівна, з дітьми пере�
їхала до Києва (провулок Глибочицький, тепер це
вул.Коперника). У сім’ї — трійко малих дітей: Павло,
10 років (нині — доцент НТУУ „КПІ”), восьмирічна
Леся (мешкає у Києві) та трирічний Роман. Чорно�
робом на заводі Артема — таку роботу мала їх мати.
За це вона отримувала картку на 150 грамів хліба на
день та зарплату, якої вистачало, щоб купити лише
один буханець хліба на місяць. Тому молодших
дітей Євдокія Іванівна змушена була віддати до дит�
будинків — їх називали приютами. Леся була серед
старших дітей, малих школяриків різного віку. Їх у
дитбудинку було до 300 душ. Малий Роман був у

іншому, меншому дитбудинку для дошкільнят. Оби�
два приюти були десь на Подолі. Часом на прогу�
лянці Леся бачила меншого братика та ховалася від
нього, бо боялася, що він буде плакати, а її за це
виженуть з приюту.

У 1932 р. старших дітей, серед яких була і Леся,
на літо вивезли на сільгоспроботу до села, можли�
во, десь у районі Ржищева. На осінь того ж року з
300 дітей приюту залишилось лише троє дівчаток.
Годували погано, діти їли, що підберуть, зелень уся�
ку, тож усі померли, як казали, від дизентерії. Жінка,
що наглядала за дітьми, сказала дівчаткам: „Одну
ми залишаємо собі, а ви, двоє, платтячка і кофтини
лишайте, бо цій дівчинці треба, а самі їдьте додому,
шукайте своїх мамок”. Посадили їх у самих трусиках
у товарняк, а діло було на Покрову, і поїхали ці
дівчатка шукати своїх. А вид вони мали — як скеле�
ти, без одягу, це було добре видно. У такому вигляді
вони і дісталися домівок. Так запам’ятала своє
прощання з дитбудинком Леся.

Після повернення Лесі додому мати послала
Павла подивитися, як там у приюті малий Ромчик.
Якийсь чолов’яга на порозі приюту гримнув на Пав�
ла „Чєго тєбє нужно?” Дізнавшись, що той шукає
братика, він прочинив якісь двері і промовив: „Вон
там іщі!”. За дверима була купа дитячого взуття і
якесь лахміття. — „Нікакого дєтского дома тут боль�
ше нєт”, — пояснив чоловік. Дітей і справді не було.
Родині і до сьогодні так ніхто й не пояснив, де
поділись діти, де їхній Ромчик? Вже пізніше, коли
кадри кінохроніки показували на увесь світ з Майда�
нека і Освенціму гори дитячого взуття, Павло Юрач�
ківський з болем відзначав для себе, що вперше він
таке бачив у дитячі літа в дитбудинку на Подолі.

Років сім�вісім тому на Подолі, недалеко від того
місця, де був „приют”, почали будувати церкву, і
збудували. Коли екскаватори рили рови під фунда�
мент, то у розсипі землі було безліч кісток, саме ди�
тячих, маленьких. Вже майже 80�річний Павло
Юрачківський ходив на те будівництво, бачив усе те
на власні очі і пробував говорити про це з батюш�
кою, який був там присутнім: „Тут недалеко були ди�
тячі будинки, діти з них десь поділись, то, може, їх
саме ту закопували, може то їхня могила?” Святий
отець на те промовчав.

12�річного Павла Юрачівського до дитбудинку
мама не віддавала. Щоб не вмерти їм з мамою з голо�
ду, він намагався заробляти — торгував папіросами
на вулиці біля заводу Артема, якраз біля Лук’янівської
тюрми. Щодня він бачив, як на роботу та з роботи їхав
на красивому, певно, американському, „лінкольні”
начальникНКВДУкраїниБалицький(пізнішебувсвої�
ми ж розстріляний). Також щодня, без винятку, до
тюрми стройовим кроком вели в’язнів, групами по
50—100 чоловік. Ішли вони і з боку Подолу, і від цен�
тру. По боках — міліція. Було в’язням по 30—40 років,
вік, коли людина найміцніша. Також він бачив, як на
Дігтярівську під’їздили і як від’їздили машини, які в
народі називали „чорні воронки”.

Піймали Павла на тих папіросних підробітках та
покарали маму за погане виховання дітей. Надалі
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вона мусила працювати вже без оплати. Та хороші
люди трапляються усюди, трапились і їй. Усупереч
вказівці начальників, їй таки платили, але так, „щоб
ніхто не знав”. Ніхто й не виказав. Це були 1930—
1934 роки у Києві. „Я тоді нічого не розумів, що
відбувається. Я знав, що я голодний, що мені пога�
но, що усім погано. Але тільки дорослим я усвідо�
мив, через що ми пройшли, через що пройшла
Україна”, — так коментує бачене і пережите про�
світянин, доцент кафедри фізики НТУУ „КПІ” 86�річ�
ний Павло Юрачківський, чоловік нині покійної неза�
бутньої Зеновії Тарасівни Франко.

Після відбуття терміну покарання Опанас Юрач�
ківський вирішив за краще до Києва не повертати�
ся, виїхав на Донбас, туди ж переселилася і родина,
та згодом вони повернулися до Києва. Останні роки
життя Опанас Юрачківський жив у Пущі�Водиці.

Павло Опанасович та Леся Опанасівна і нині живуть
у Києві. Вони мені й розповіли цю сумну історію.

Батько Павлові не раз казав: „Ще й зараз не
знаю, чи правильно я зробив, що не поїхав тоді раз�
ом з Огієнком?”. Чи ж є відповідь на це питання?

Якщо усе вищесказане стулити докупи, то вихо�
дить така картина: молодих чоловіків, батьків ро�
дин, кидали по тюрмах. Далі вони, у кращому разі,
потрапляли на освоєння неісходимих просторів
шостої частини суходолу земної кулі, звідки мало
хто вже повертався, а діти їхні зникали у дитбудин�
ках. Так виморювали народ.

Павло Опанасович підсумовує так: „Забути
таке — великий гріх”.

А для дослідників голодомору є тема для роз�
відки — куди поділись діти київських дитбудинків у
1932—1933 роках?

Записала О. Пугач.
10 листопада 2007 р.

Іван Осьмушко,
м. Київ

Напередодні голодомору мого батька військко�
мат мобілізував на якусь перепідготовку, а нас —
п’ятеро дітей і матір — лишили без будь�якої
підтримки. Хоча було не до навчання, ходили до
школи, бо там давали по мисці якогось супу. Вдома
в нас була частина бібліотеки, залишена колись
дідові господарем дачі, де він сторожував. І хоч які
цікаві там були книжки, і хоч як шкода було їх, але
інколи брав, якусь до школи з надією, що хтось із
друзів дасть за неї хоч миску супу чи кусень хліба.

Іноді хліб привозили до магазину. Ще затемна я і
сестри ходили зайняти чергу. Хліб у люті морози з
Києва возили кіньми і, поки довозили, хлібина ста�
вала схожою на цеглину. Але й таку не завжди мож�
на було купити. Коли щастило, мати, бувало, поб’є
хлібину сокирою на крихти, поділить на купки, а далі
— як хочеш: або з’їж свою частку так, або звари в ка�
зані. Свою купку мати віддавала найслабшій доньці,
яка вже не могла і ходити. При цьому казала: „Їжте
діти, а я колись їла”. Згодом сама заслабла так, що
злягла. Повезли до Києва в лікарню. Але поки до�
везли, жодних ознак життя не лишилося. Сказали
занести її в морг. Та раптом студент�практикант до�
дивився, що робити розтин зарано. Поклали матір у
палату, трохи підлікували і через тиждень чи два
вона вже була вдома. Невдовзі знову лежала в хо�
лодній постелі жовта, як віск, і я щоранку прислухав�
ся, чи дихає. Коли чули, що мати читає молитву, на
радощах плакали. Мати молилася за нас, бо ми вже
починали пухнути.

Мабуть, Бог почув ту молитву й допоміг. Що�
правда, я досі питаю в нього, чи гріх було тоді кра�
сти, аби врятувати матір і всіх нас. А тоді не питав...

Одного дня ми з сестрою побачили, що до
сусіднього будинку під’їхали підводи з мішками, в

яких було борошно. Запримітили, до якої кімнати їх
занесли. Цілий день ходив я навколо того будинку, а
наступної ночі взяв дещо з батькового інструменту
(він був тесля) і пішов спробувати щастя. Під буди�
нок можна було підлізти. Дістався я під ту кімнату,
де лежали мішки з борошном, просвердлив підлогу,
вставив металеву трубку і... з неї в торбину посипа�
лося борошно. Ніч була морозна, але від страху я не
відчував холоду. Чув лише, як десь неподалік кахи�
кає сторож. Завмирали руки. А борошно потроху
сипалося, сипалося. Нарешті, торба повна! Дві
жмені борошна з’їв, третю розмісив і заліпив нею
дірку. Крадькома повернувся додому.

Ранком наварили галушок, нагодували матір,
трохи поїли самі. Старша сестра заборонила багато
їсти, щоб не вмерти. Коли їли, ніхто не питав, де взя�
лося борошно, лише старша сестра раз у раз диви�
лася на мене і мовчки хитала головою.

Не пам’ятаю, скільки разів я лазив під той ря�
тівний будинок. Коли приїхав батько, і сестри роз�
повіли йому про мої „витівки”, я подумав, що тато
похвалить мене як рятівника сім’ї. Але сталося інак�
ше. „Злодійство — то не діло!” — суворо сказав
батько і наказав більше не лазити під будинок.

Тим часом більшовицька влада використовувала
голод як засіб викачувати в населення золото й
срібло. На Хрещатику був спеціальний магазин, до
якого люди змушені були нести обручки, сережки,
інші дорогі речі, а дехто — долари, отримані від ро�
дичів з�за кордону. В цьому магазині були різні про�
дукти. Батько наш тоді працював поштарем й інколи
заносивгрошовіперекази,щонадійшлиз�закордону
нашій знайомій єврейській сім’ї Ровінських, які знали,
що таке бідування, і співчували таким, як ми. Ровін�
ський і давав батькові кілька „бонів” (у банку замість
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доларів давали „бони”). За них ми могли купити про�
дукти, і це рятувало нас від голодної смерті.

Влітку 1933 р. вимирали села, а в Києві по вули�
цях підбирали трупи, звозили на Поділ до Воскре�
сенської церкви (зруйнованої 1935 року), а звідти
везли ховати.

...Нині життя моє вже на вечір повернуло. Але
досі вночі іноді привиджуються жахи тих років. Коли

буваю в Пущі�Водиці, спиняюся біля того будинку,
з�під якого виносив торбину борошна, і стискається
серце. Часто з вдячністю згадую сім’ю Ровінських...

А ще часом удивляюся в обличчя „вождя світо�
вого пролетаріату” і хочу запитати: за що більшови�
ки так знущалися з нашого народу?..

Народна газета. —1995. — № 37.

В.Г. Садковський,
м. Київ

В жизни человека бывают минуты какого�то не�
осознанного мечтательного (порой и тягостного)
настроения, когда внезапно тебя осеняет, внезап�
но появляются мысли, образы прошлого. Бывает
это при семейной встрече, разговоре с товарищем,
перетряхивающем свою память; в рассказах о бы�
лом, о своей жизни напоминают ужасные, леденя�
щие душу и сердце воспоминания. У меня иногда
бывает — идешь по улице и внезапно тебя осеняет
мысль — воспоминания о далеком прошлом с тра�
гическими событиями, навевающими грусть и тос�
ку; удивляешься тому, что все это видел (т.е. был
пассивным свидетелем многих политических кам�
паний, инцидентов и остался жив — думаешь не
восьмое ли это чудо?). Об одном из них — ниже.

В своей жизни, особенно в тридцатых годах (в
связи с голодом в 1932—1933 гг., безжалостных
репрессиях 1937—1938 гг.) я слышал пессимисти�
ческие высказывания молодых людей: „Лучше б со�
всем не родиться или родиться на век раньше, или
на век позже”.

Летом 1933 г. я ехал пассажирским поездом с
места практики домой в Киев. После короткой оста�
новки на одной из станций поезд тронулся, и я увидел
изокнавагона,как внезапноразвернуласьвозмутив�
шая все мое существо драматическая картина пала�
ческого бессердечия проводников вагонов: они ста�
рались сбросить со ступенек вагонов всех, кто из по�
следних сил вцепился в поручни в надежде найти
спасение от голода (несмотря на заградительные от�
ряды, голодающие ухитрялись проникать в город).
Изможденные лица несчастных были полны мольбы,
они что�то тихо говорили, очевидно, умоляли, а под�
выпившие проводники со зверскими лицами орали
ругательства, отрывали их руки от поручней и ногами
спихивали людей с подножек набиравшего скорость
поезда. Хотелось плакать, видя это черное дело —
жестокое рабское усердие по отношению к своим,
попавшим в беду соотечественникам.

Приехав под вечер в Киев, переходя привокзаль�
ную площадь, я стал свидетелем другой, не менее
ужасной сцены. В кольце, образованном милицией,
находилась группа молодых людей до предела исто�
щенных — они напоминали скелеты, на которых об�
висали порванные испачканные одежды, изможден�
ные лица, до странного тонкие руки, видневшиеся

сквозь прорехи рукавов. Все они были в каком�то
волнении: один из них, махавший руками, очевидно,
протестовал против варварского с ними обращения
милиционеров, которые злобно их хватали и пря�
мо�таки бросали в кузов грузовика, чтобы вывезти
подальше от города, где они найдут мучительную
смерть. Вот такая была помощь голодающим.

Лидия Васильевна — тетушка моего друга — вес�
ной 1933 г. утром шла от вновь отстроенного в
1929—1932 гг. архитектором А.М.Вербицким желез�
нодорожного вокзала по ул.Безаковской (с 1919 г. —
ул. Коминтерна) и ул. Марино�Благовещенской (с
1937г.—ул.Саксаганского)ксебедомойнаул.Тара�
совскую. На этой улице проживало в разное время
много известной интеллигенции — профессоров Ки�
евского университета св.Владимира, врачей, юрис�
тов, педагогов, художников, поэтов. По этому
маршруту тетя насчитала увиденных ею 14 трупов —
жертв голода, лежавших на тротуарах возле зданий.
А сколько их было во дворах, на лестницах?!

Мой товарищ — соученик по техникуму (Воло�
дя П.), проживавший в своем доме на Лукьяновке,
видел душераздирающую картину. Рано утром те�
леги, запряженные лошадьми, проезжали к Лукья�
новскому кладбищу. На телегах лежали навалом
груды покойников, подобранных на улицах города.
Трупы были прикрыты рогожей, на некоторых теле�
гах болтались свисающие руки.

Летом 1933 г. городские жители к своему пайку
хлеба, выдаваемому по хлебной карточке, смогли
приложитьтак называемыйкоммерческийхлеб.Вне�
которые магазинах по городу привозили свежий, еще
теплый, хлеб и продавали по коммерческой цене —
3 руб. за половину буханки. У нас по ул.Жилянской,
55, такой хлеб привозили в магазин, который ранее
(до 1929 г.) был частным продуктовым магазином
старого, представительного, культурного еврея Мар�
кова. Очередь выстроилась по ул.Жилянской в сторо�
ну ул. Тарасовской и была столь длинной, что ее кон�
ца не было видно, хотя и сравнительно быстро двига�
лась. Возможно, это была самая длинная очередь в
мире. Были случаи, когда люди, наевшись этого теп�
лого сыроватого хлеба, вскоре тут же умирали. Голод
продолжал собирать свою смертоносную жатву.

Как�то случайно летним днем 1933 г. я заметил
закрытый фургон на конной тяге. Очевидно, он был с
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коммерческим хлебом и следовал к месту его прода�
жи. За ним змейкой вытянулась и спешила очередь, в
которой находились люди разных возрастов. Все они
держали друг за друга за талию, чтобы посторонний
несмогвлезтьвочередь.Дочегожеэтобыложалкое,
недостойное человеческой чести зрелище!

Вспоминается опасный в моей жизни инцидент.
В 1937 г. арестовали моего отца — „врага народа”,
с вытекающими отсюда последствиями. Отец в Ка�
затине был начальником участка тяги (депо, мас�
терские, подвижной состав — паровозы, вагоны) на
этом участке ЮЗЖД. Нам тогда очень повезло —
нас не выслали, меня не отчислили из Института, а
лишь лишили стипендии (в Москве и Ленинграде в
лучшем случае детей высылали в детдома, в худ�
шем — арестовывали взрослых).

В сентябре месяце мама плачущим голосом за�
явила мне: „Нам не на что жить, меня обложил фи�
нинспектор, я не могу шить платья. Тебе следует
поступать на работу”. Я взял отпуск в институте, за
работой обратился в „Водоканалпроект”, предло�
жил свои услуги в качестве геодезиста — я умел ра�
ботать с нивелиром и теодолитом). Меня направи�
ли в распоряжение гидротехнической экспедиции,
находившейся в с. Маяки на р. Северский Донец.
Они занимались изысканием источника водоснаб�
жения для г. Краматорска и Славянска. Сотрудники
экспедиции жили в хатах, а обедали обычно в дру�
гих. Однажды во время обеда имел место неожи�
данный эпизод, который мог оказаться для меня
фатальным. Обед был уже закончен, в хате нас
осталось двое из экспедиции и хозяйка. Когда мы
встали из�за стола, поблагодарили за обед и со�
брались уходить, то хозяйка (пожилая женщина)
внезапно задала нам вопрос: „Скажіть, чому в нас
така бл… влада?” Я ужаснулся (ведь был еще
1937 г., меня бросило в жар и я стал ее отчитывать.
Все обошлось благополучно, никто из нас не донес
в НКВД. Если бы мой сотрудник донес, то я бы полу�
чил 8—10 лет лагерей за то, что скрыл, а хозяйке,
вероятнее всего, был бы расстрел. Чем эта исто�
рия — не сюжет для интересного рассказа?

В 1931—1935 гг. я учился в Киевском железнодо�
рожно�строительном техникуме. В 1933 г. летом
меня направили на практику на ст. Фастов. Там шло
крупное строительство: строили депо и мастерские,
прокладывали новые железнодорожные пути. Я там
видел работавших и приходивших наниматься на ра�
боту людей с опухшими ногами и животами. Некото�
рыеизнихумираливближайщейроще,вкустарнике.

Я тогда жил на веранде у соучеников по технику�
му — супругов Брык. Как и в Киеве, так и в поселке
ст.Фастов ходили слухи о распространяющемся лю�
доедстве, о том, что выслеживают толстых людей, их
убивают, расчленяют и кусками варят, продают на
базаре. Делают пирожки с начинкой из человеческо�
го мяса и продают на базаре. Слухи о том, что лю�

дей�людоедов милиция выслеживает, арестовыва�
ет,судитирасстреливает.Такчтояходилпоулицамс
опаской, старался ходить не один, а еще с кем�либо.
Мой товарищ, проходивший также практику, но на
ст. Казатин, рассказывал о том, что мать съела свое�
го ребенка. Как�то вечером на улице моего товарища
несколько женщин стали преследовать, ему стало
страшно и пришлось спасаться бегством. Нечто по�
хожее происходило и в Фастове.

Во время учебы в техникуме — голодовки вес�
ной 1933 г. со мной случился обморок, но недолгий,
всего несколько секунд.

Какая это была мрачная сцена ожидания мною
„обеда” в столовой техникума. Студенты и один пре�
подаватель (по черчению) молча, с угрюмыми лицами
сидели за большим столом и ожидали, когда подадут
это жалкое подобие „обеда”. Он включал первое блю�
до — из серовато�мутной горячей водицы с какими�то
непонятными зернами; второе блюдо — блюдце се�
рой жидкой массы (из картошки или гороха). Все это
было без жиров и хлеба (выдавался по карточкам).
Хлеб — это было тоже некое подобие хлеба светлого
серо�зеленого цвета, в него еще примешивали муку
из молотых кукурузных кочанов, и хлеб крошился.

Моя мама всячески изощрялась, чтобы нас хоть
как�то прокормить. Были проданы пианино, золо�
тые украшения снесены в „Торгсин”. Как�то мама
взяла меня с собой в этот магазин. Какое обилие
разных продуктов! На прилавках высятся столбы
разного вида халвы (подсолнечной, ванильной, шо�
коладной), висят колбасы разных сортов, в ларях —
разного вида крупы. Золото на специальных весах
взвешивали и оценивали в рублях.

Запомнилась тягостная сцена нашего ожидания
ужина. Посередине большой комнаты (мы тогда
жили на Жилянской, 55, кв.2), столы, присланные па�
пой со ст.Казатин (он работал там начальником учас�
тка тяги ЮЖЗД), т.н. „буржуйка” — печка, изготов�
ленная из стальных листьев, дымовая труба выведе�
на сквозь окно. Я с сестрой Лидой „подпирали” не�
обогреваемую кафельную печь и взирали на то, как
маманаэтой„буржуйке”пекла„оладьи”,состоявшие
из суррогата кофе, отрубей и еще чего�то. Мы терпе�
ливо ожидали, когда мама нас позовет к трапезе.

Для семей железнодорожников полагались бес�
платныебилеты—одинразв годунадальнеерассто�
яние и постоянные — на пригородные поезда. Улуч�
шение нашей жизни наступило после того, как мама
поехала в Ленинград за продуктами. Там маме по�
могли наши родственники, мама привезла от них два
чемодана разных продуктов. Позже (во время блока�
ды 1941—1942 гг.) все те родственники погибли.

Ездил в Ленинград и мой товарищ Жоржик К.
(1914—1985). Однако ему не повезло. На одной из
станций на пути из Ленинграда в Киев жулики на
ходу поезда ловко зацепили его чемодан и вытащи�
ли через окно…

[Підпис] В. Садковский
2001 р.
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Володимир Макарович Сергеєв,
м. Київ

Народився я в січні 1924 р. на Лук’янівці, де й
мешкав по вул. Дегтярівській, 10 аж до 1958 року.
Двір наш по периметру був забудований однопо�
верховими будинками барачного типу, посеред
двору стояв двоповерховий будинок, а в глибині
двору — одноповерховий особняк колишнього
хазяїна цього двору Смірнова.

Двір наш був розташований якраз навпроти
Лук’янівської в’язниці, і більшість його мешканців
працювала у в’язниці на різних посадах — наглядача�
ми, конюхами тощо. Мати моя, Марія Марківна, теж
працювала в тюрмі: спочатку наглядачкою, а перед
самою війною завідувачкою пральнею.

Вчитися я почав у школі № 61 в кінці вулиці До�
рогожицької (тепер Мельникова), де потім розта�
шувалось КВІРТУ. З 4�го класу нас перевели в інше
новозбудоване приміщення по цій вулиці, де серед�
ня школа міститься й досі.

Особливо запам’ятався мені 1933 рік. На вули�
цях Києва можна було бачити багатьох погано одяг�
нених селян. Вони приїздили в місто, щоб врятува�
тися від голоду. Пам’ятаю тяжку сцену на початку
літа 1933 р.: біля нашого двору на вулиці лежав ста�
рий селянин, якому хтось поклав в рота полуницю,
з’їсти її уже він не міг, тільки губами розчавив. Так і
помер з розчавленою полуницею в губах. По місту
їздили підводи, підбирали померлих селян, накри�
вали їх брезентом, везли на кладовище, де скидали
до братських могил.

Пригадується, що влітку 1933 р., коли ми з ма�
мою поїхали до її брата Петра Марковича Сабодаша
в село Жежелів поблизу Бердичева. Дядько працю�
вав мірошником на млині, тому мама сподівалася,
що в голодний рік нам буде легше прогодуватися
біля дядька. Але млин не працював, бо нічого було

молоти. По селу ходили не люди, а їх тіні. Якось до
нас в хату зайшла сусідка. Я здивувався, що під час
голоду вона така товста: але мама мені пояснила,
що вона розпухла саме від голоду. Особливо вра�
жали її ноги: вони були, як дві колоди, а в декілької
місцях шкіра тріснула, і з тріщин текла рожева сук�
ровиця. Сусідка сказала, що вона вже тиждень
нічого не їла і попросила їсти. Тітка Гапка (дядина)
дала їй два млинці, що їх напекла з борошняного
пилу й лободи. Цей борошняний пил на прохання
дядька я позмітав і зібрав з площин дерев’яних
крокв, що підтримували дах млина. Ось із цієї пилю�
ки, разом з павутинням, павуками й тарганами тітка
пекла млинці, перед тим змішуючи її з порубаною
лободою і ще з якоюсь травою. Це була наша їжа
протягом кожного дня. В селі було багато хат, які
стояли із забитими вікнами й дверима. В цих хатах
або всі повмирали, або ж виїхали десь в міста, тіка�
ючи від голоду. Було страшно й незвично: не було ні
собак, ні котів, не співали півні, не кудахкали кури,
не чутно було ревіння корів. Люди розповідали
страшні факти про людожерство. Наприклад, як
старший син порізав померлу матір, зварив частину
її м’яса, поїв сам, а також нагодував молодших бра�
та й сестру. Усі ці розповіді западали глибоко в
душу. Я боявся ходити сам по селу, щоб мене не
вбили і не з’їли. Восени ми повернулися до Києва,
бо у мами закінчилася віпустка.

А ось ще один випадок. Якось в неділю мама
прийшла з базару, сіла в кухні і почала гірко плакати.
Я спитав, що сталося. Мама відповіла, що вона по�
несла на базар продати каструлі, щоб купити їжу,
але їх ніхто не купив. Чогось іншого на продаж у нас
не було, і тому мені завтра доведеться йти в школу
без сніданку.

[Підпис] В. Сергеєв

Володимир Іванович Штундель,
1908 р. народження, м. Київ

— Вы расписались в 1932 г. и в 2007�м отметили
бриллиантовую свадьбу. Как познакомились со
своей суженой?

— Мы познакомились еще в 1927 г., — вспомина�
ет Владимир Иванович. Переехав из Немирова в
Киев, я вместе с родителями жил на улице Жилян�
ской у одной старухи, где были очень стесненные
условия. Чтобы я мог готовиться к вступительным эк�
заменам в Киевский горно�геологический институт,
для меня сняли угол у знакомых на улице Святослав�
ской (сегодня Чапаева. — Авт.). Главой этой семьи
был Евтихий Иванович Кириченко. Раньше он служил
приставом и проходил свидетелем по громкому делу
Бейлиса. Кириченко говорил, что евреи не убивали
14�летнего мальчика, за что его и выгнали из поли�

ции. Потом Бейлисы уехали в Америку и без конца
присылали Кириченко деньги и фотографии.

В одном доме с Кириченко жила семья Шапова�
ловых. Год мы с Ниной только смотрели друг на
друга, а однажды я подошел к ней на улице и спро�
сил, не нужны ли ей конкурсные задачи по матема�
тике. Потому что знал от своей хозяйки, что дочь
Шаповаловых готовится держать экзамены в вуз.

После четырех лет ухаживаний я пришел к отцу
Нины Харитону Трифоновичу и попросил руки доче�
ри. Мой будущий тесть ответил: „Заканчивайте ин�
ституты, разъезжайтесь, а если у вас сохранится
чувство, я согласен”. Нас выручила теща: „Харитон,
ну что ты несешь? Они любят друг друга! Пусть сами
решают”.
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И мы пошли на улицу Жилянскую, 123, где за за�
водом „Ленинская кузница” находилась лачуга с над�
писью „ЗАГС Железнодорожного района”. Здесь в
одной очереди регистрировали брак и развод, рож�
дение и смерть. Нас расписал неряшливый старик
безо всяких свидетелей и колец.

К тому времени Ниночка закончила Ветеринар�
но�зоотехнический институт и получила назначе�
ние зоотехником в Каменец�Подольский, а меня,
как горного инженера, направили на Донбасс...

— Ничего себе медовый месяц!
— Я тоже так подумал. Поехал в Харьков (тогда

это была столица УССР), в Совет народного хозяй�
ства Украины, который распределял и кадры в том
числе. Показал документы и сказал: „Что вы делае�
те? Жену — туда, меня — сюда”. Как раз в Каменец�
Подольском организовывали „Спецминералсоюз”,
куда меня и послали главным инженером.

— Купить продукты в 1932 году было пробле�
мой...

— В Каменец�Подольском мы питались, как хоте�
ли, а в Киеве был голод — уже ничего не продавалось:
нимасло,нижир.ВКаменце,находившемсянаграни�
це с Польшей и Румынией, еще не создали колхозов.
На базаре стояли вереницы возов с гусями, утками,
курами. „Мы попали в рай!” — говорили свекровь, моя
сестра и сестра жены, приехавшие к нам погостить.

Мы за копейки снимали две меблированные
комнаты у пожилой пары. В доме стояло пианино.
Часто к хозяевам приезжал сын. Он хорошо играл
на скрипке. Моя жена тоже садилась за пианино, и
они давали такие концерты, что люди под окнами
собирались послушать!

Министру звонили из райкома партии: „Поме�
няйте главного инженера Штунделя. Он же беспар�
тийный”...

— К сожалению, в этом же, 1932 г., меня призва�
ли в армию. Как призывник с высшим образовани�
ем я на год попал в Харьков, в танковую бригаду на
Холодной Горе. Как над нами издевался помощник
командира взвода! Я даже хотел застрелиться.

— Он мне прислал маленькую фотографию, —
уточняет Нина Харитоновна, — и написал: „Жизнь
кончилась!” Как увидела его такого страшного, аж
разрыдалась. Мама меня успокаивала: „Все обра�
зуется. Он себя еще проявит”. Так оно и случилось!

— Я пошел к комиссару и сказал: „Если вы не при�
зовете к порядку помощника комвзвода...” Вскоре
меня перевели к комиссару в помощники.

Голода не чувствовал — там такие варили бор�
щи! Но на станции Чугуев, что под Харьковом, на�
шей роте приходилось выносить из поездов трупы
умерших от голода. По 20 мертвецов с эшелона.
А за сутки в Чугуев приходило до 15 поездов!

Факты. — 2008. — 16 апреля.

Ірина Миколаївна Мороз,
1911 р. народження, м. Київ

Усе життя я чесно працювала на комуністичний
режим. Але особливо закарбувалися в пам’яті 1932—
1933 рр., то й прагну розповісти про ті часи, прошу
вислухати.

Працювала тоді з чоловіком на пароплавах
„Комсомолець” та „Рішетник”, що курсували вниз
по Дніпру. Чоловік — стерновим, я — офіціанткою в
буфеті. На пристанях в Дніпропетровській та За�
порізькій областях я щоразу спостерігала жахливі
картини. Голодні, опухлі люди похилого віку, матері
з малюсенькими дітьми чекали, щоб їхати вгору по
Дніпру, бо чули вони звідкись, що в Білорусії немає
голоду. Проте дістатися туди щастило небагатьом.
Практично на кожній пристані з пароплава зносили
трупи померлих. Особливо жахливо було дивитися
на дітей, яких уже залишили останні сили, але вони
ще дихали. Вони плямкали ротами, ніби риби, яких
витягли з води. Але зелені мухи роями обліплювали
тіла нещасних жертв, заліплювали очі, набивалися в

рот. Багато померлих лежало просто на берегах
Дніпра, бо їх не було кому поховати. Влітку 1933 р.
кількість пасажирів значно скоротилася, спорож�
ніли пристані, бо в той час уже цілі села вимирали на
родючих українських чорноземах.

Працювати в таких умовах було надзвичайно
тяжко. То були не просто пароплави, а пароплави
смерті. Хоча я могла якось прохарчуватися, але
шматок хліба не ліз до рота. Віддавала отим дітям
свою пайку.

Пам’ятаю і торгсини, що діяли в Києві та інших
містах і викачували в людей золото, срібло, видава�
ли спеціальні чеки, що за них можна було купити
продукти харчування. Пам’ятаю і знаю, хто обдирав
Україну, заганяв до могили її народ найжахливіши�
ми тортурами.

Вважаю, що рубрику „Голос жертв тоталітариз�
му” в „НГ” можна було б замінити рубрикою „Голос
жертв комуністичного режиму”.

Народна газета. — 1995. — № 39.
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Антоніна Кононівна Коробчук,
1922 р. народження

В роки голодомору проживала у Києві.
У 1933�му році був великий голодомор. Не було

чого їсти — ні картоплі, ні хліба не було. Їли мерзлу
картоплю. Копали її там, де залишилась з осені.
Пекли оладки з тієї ж картоплі, їли також „лапуцьки”
з кропу. В кінці 1933�го — на початку 1934�го років
дали державний хліб.

Сильно голодували, люди пухли від голоду. Хліб
дали по 1 кг на сім’ю. Мати різала його на дуже ма�
ленькі шматочки і давала нам. Я ховала хліб, прив’я�

зувала його до стіни, щоб хтось не вкрав і не з’їв, а
брат інколи крав, йому було 20 років.

Мати, було, принесе 1 стакан пшона, у відрі зва�
римо його. Поїмо „води”, а животи болять. Їли собак.
Весною землі займали, але не було чого садити.

Люди вмирали: іде людина, впала — і нема...
Унасвсім’їбуло4дитини,батькоімати.Ябуланай�

менша.Ніхтознашоїсім’їневмер—мативигодувала.
Не дай, Боже, комусь пережити таке страшне

лихо... Спаси і сохрани!

Записала Л. Коробчук.
Програма та матеріали Другої міжнародної молодіжної науково�практичної,

історико�краєзнавчої конференції „Голодомор 1932—1933 років — геноцид сталінського режиму
проти власного народу. Свідки свідчать”.(25—26 листопада 2003 р.). — Київ, 2003. — С.42, 43.

Єлизавета Ісидорівна Яценко (у дівоцтві Дзервук),
1922 р. народження, м. Київ

Мама моя (1886 р.народження) з Василькова
пішла в Київ у няньки. Стала киянкою. Я народилася
на Подолі в будинку Петра І, де у 1920�х роках був
гуртожиток.

Підчасголоду1932—1933роківпроживалауКиєві.
Пам’ятаю, що в ті голодні роки нам говорили, що

був неврожай. Пізніше мені розповів мій чоловік
(сам він родом з Кубані), що в 1931 р. там будува�
лись колгоспи, і в людей забирали все, зароблене
тяжкою працею.

У Києві по карточках давали хліб. Я ходила по
хліб, але його не вистачало. Мама варила баланду.
Особисто я бачила опухлих дітей. Ходила в школу.

Жили ми тоді на вулиці Набережно�Нікольській, 9.
Навпроти був дитбудинок. Дітей з дитячого будинку
кудись вивозили. Якось випадково я зустріла чо�
ловіка, який розповів, що він разом з братом був у
тому дитбудинку. Брат його помер, а він вижив.

Пам’ятаю, що в місті працював магазин „Торг�
син”. У той магазин ми з мамою віднесли красиві се�
режки й каблучку. Обміняли нам ці речі на борошно.
В основному лише борошно люди і брали.

Працювали в Києві і базари. Мертвих людей під�
бирали на підводи і кудись відвозили.

Під час війни обміняли ми квартиру на напівпід�
вал. Чоловік мій був військовим, звільняв Київ.

[Підпис] Є. Яценко
Записала О. Веселова

16 червня 2008 р.

Ольга Юхимівна Іващенко,
1923 р. народження,

с. Білогородка на Київщині

Тяжелыегодыитяжелоихвспоминать.НедайБог
кому пережить такое горе. Мои родители бедно
жили, но хлеб в доме был всегда. А в 1932 г. пришли и
выгребли все подчистую. Летом 1933 г. опух от голо�
да и умер отец. Мама куда�то ушла и вернулась толь�
ко под осень. Рассудок у нее помутился. Пришла как
будто не в себе, села в хате, да так и умерла. Ее тело
погрузили на телегу, отвезли и скинули в яму. Не
знаю точно, где теперь те могилы. Осталось нас чет�
веро детей�сирот. Когда папа с мамой были живы,
мыхотькак�топеребивались.Естьхотелосьпостоян�
но, но голод еще терпели. Помню, какой�то кулеш ва�
рили, а однажды отец принес конину, так мы ее ели.
(В Украине коней не ели, поскольку это считалось
большим грехом, ведь лошадь — первая помощница

в хозяйстве. Как рассказывают очевидцы, во время
голодомора, когда в колхозах начали дохнуть кони,
люди мигом растаскивали по куску дохлятины и не�
сли домой. — А.Г.).

Когда умерли родители, мы, пухлые, как коло�
ды, ходили по селу и просили хоть что�нибудь по�
есть. Младшего брата и сестру забрали в детдом.
(Попавших „на довольствие” в садик либо в интер�
нат ежедневно кормили миской варева из муки, за�
паренной кипятком, с маленьким кусочком хлеба).
Во многих воспоминаниях, собранных в Книге�ме�
мориале „33�й: Голод”, люди рассказывают, как ма�
ленькие дети несли этот кусочок хлеба домой уми�
рающим родителям, как обессиленные от голода
отцы и матери плакали, но хлеба не брали. — А.Г.).
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А мы с братом ходили от двора ко двору, выпраши�
вая еду. Нас жалели, подкармливали… Затем тем
забрали в колхоз, где мы пасли свиней за

миску баланды (свиней, в отличие от людей, в русле
политики кремлевских вождей, кормить полага�
лось. — А.Г.).

Галух А. Чтобы помнили. — Факты. — 2003. — 4 дек.

Микола Менжега,
1924 р. народження,

с. Семиполки Броварського р�ну Київської обл.

Про голодомор 1932—1933 рр., що його орга�
нізували в Україні більшовики, вже написано багато.
Однак, гадаю, скільки б не доповнювали — зайвим
не буде. Те горе людське варте пам’яті багатьох по�
колінь.

Я бачив те страшне лихо. Бачив, як люди вмира�
ли поодинці й сім’ями. Як їздили селом підводи,
збирали трупи й везли на цвинтар до спільної ями.
То було звичайною буденною роботою — щодня.
Поховання відбувалося без плачу, голосінь. Не було
кому оплакувати небіжчиків.

Знаю, як ловили ворон, горобців, аби врятувати�
ся від голодної смерті, але важко було вижити.
Навіть родинні реліквії, коштовності, що їх здавали в
Київ до торгсінів, не всіх повертали до життя. Уяви�
мо собі стан матерів, які щодня чули дитяче
квиління: „Мамо, хочу їсти”... Спочатку починалося
виснаження, потім надмірно збільшувався живіт,
далі — набрякали кінцівки, обличчя, а потому насту�
пала смерть.

Мені тоді виповнилося 8 років. Сусідська дівчин�
ка була такого ж віку. Досі бачу, як сидить вона на

порозі своєї убогої хатини з набряклими ногами,
потрісканою шкірою. З тих тріщин витікала жовтува�
та рідина. Невдовзі дівчинка померла.

Навесні 1933�го намагалися пекти хліб з від�
війок ячменю, проса, гречки, додаючи подрібнену
кору дерев. А ще бродили колгоспними полями, шу�
каючи залишки мерзлої картоплі. Одного разу мої
пошуки чогось їстівного увінчалися неабияким ус�
піхом. На вже зораній ділянці землі знайшов півкар�
топлини. Радості не було меж. Приніс додому, по�
просив маму зварити і з нетерпінням чекав біля печі.
Коли ті півкартоплини зварилися, схопив гарячі,
щоб їсти. Але ошпарили мамині слова: „Синку, а
твої братики Гриша й Толик теж їсти хочуть”. Взяв�
ши ножа, я разрізав картоплю на 3 рівні частини —
точно, мов у аптеці — всім порівну. Лише забув тієї
хвилини, що в хаті нас було не троє — п’ятеро. Ще й
батько з матір’ю. Згадав потім. Як же соромно було
дивитися в голодні, згорьовані, виплакані мамині
очі. Вони і досі переді мною.

А коли врешті стане соромно тим, хто керував
нами тоді й керує нині?

Народна газета. — 1996. — №8.

Дмитро Градінович,
1925 р. народження,

с. Литвинець Канівського р�ну Київської (нині Черкаська) обл.

Голодного 1933 р. мені виповнилося 8 літ. Аби
врятуватися від смерті, батько привіз сім’ю з Канева
до Києва, до своїх сестер. Голодний, голий і босий
пішов я до школи. Добре пам’ятаю, як привели нас,
першокласників, до великого помпезного будинку,
де в залі було розставлено столи з лавами, а на тих
столах на нас чекали тарілки з якоюсь баландою,
схожою на бульйон, і маленькі шматочки хліба. Ми
хутко накинулися на ту їжу, аж ось вийшов тов.Пос�
тишев. У своїй промові наголошував, що ми — май�
бутні будівники комунізму. Тоді я зрозумів, що пе�
ред нами перша особа компартії, почав здогадува�
тися, що це за будинок. А потім усе життя комунізм
асоціювався у мене з тарілкою тієї баланди.

Батько, як і інші люди, з ночі стояв у черзі за
хлібом. Бувало, йдеш вранці до школи, а на вулиці

сидить людина з буханцем хліба, що його тільки�но
купила, їсть. Поруч стоять інші, чекають, що ось�ось
вона перестане жувати, помиратиме і тоді вони
зможуть забрати недоїдений буханець. Під’їжджала
машина, нещасного брали за руки й ноги, кидали до
неї, везли невідомо куди.

Одного разу сестра, не дочекавшись батька з
хлібом, побрела на базар, шукала там чогось їстів�
ного, назбирала кісточок од слив та абрикос, пороз�
кошувала й отими зернами, мабуть, отруїлася. Зах�
воріла так, що відвезли до психіатричної лікарні. За�
лишилася інвалідом на все життя. Старший брат
працював пекарем. Зловили його з крихтами хліба,
що їх ніс додому. Засудили на 3 роки позбавлення
волі.

Народна газета. — 1996. — №23.
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Євген Антонович Вогничук,
1910 р. народження, м. Дніпропетровськ

Во время голода я учился в Киеве в Книго�тор�
говом техникуме. Студенты спали в спортивном
зале на матах, ежедневно нам выдавали по 200 г
хлеба.

Люди голодали ужасно. Каждый день по утрам
улицами проезжала бричка и подбирала тела умер�
ших. Очень много людей приходило в Киев в поис�
ках работы и пищи из сел, но чаще всего ни того, ни
другого они не находили. В магазинах было невоз�

можно купить что�то из продуктов питания, многие
люди были опухшими от голода.

Мне мать высылала из Ставрова посылки с зерна�
ми кукурузы, больше ничего прислать не могла, т.к.
они сами голодали. Я поедал кукурузу прямо в зернах.
Многимстудентамродственникивысылалипосылкис
продуктами, мы старались делиться между собою, за
счет этого и выжили. Между людьми ходили слухи о
случаях людоедства в селах Киевской области.

[Підпис] Є. Вогничук
1998 р.

Євгенія СакевичKДаллас,
1925 р. народження,

м. Лос�Анджелес, Каліфорнія, США

Народилася я на хуторі Кам’яна Балка, на Оде�
щині.

Щасливе дитинство мого життя було тільки до
п’яти років. Жили ми спокійно з веселими піснями,
золотими полями під синім небом. Загроза з півночі
повіяла на мою Батьківщину. Комуністи загарбали
мою Україну, мою свободу і назвали нас ворогами
народу (кулаками).

Українці з демократичним розумінням боролися
за свою свободу проти комунізму, і за те їх так тяжко
покарали. Жахливим терором забрали все від нас
до останньої зернини, а нам дали голодомор в моїй
Україні. Мої батьки, як і інші, як вороги народу, були
заслані навіки в Сибір. Багато загинуло по дорозі, а
які доїхали, то їх залишали в примітивних умовах в
замерзлій тайзі. Селянам було заборонено покида�
ти свої села і нічого іншого не залишалось їсти, а
тільки бур’ян.

1932—33 роки. Голодомор. Винищення україн�
ського народу. Пусті хати, пусті поля, пуста Україна,
загинуло десять мільйонів українських невинних
людей. У цей час не було війни. Але не було сім’ї в
Україні, яка б не зазнала горя. Трагедія України та її
нещаслива доля: переповнені тюрми, замучені се�
ляни: діти, жінки і чоловіки без всякої оборони від
насильників�комісарів. Сибір, тундра завжди були
переповнені українцями, а які якось вижили, то ду�
мають, що вони є росіяни, хоча прізвища їхні україн�
ські. Голод було створено штучно, це був справжній
геноцид українського народу.

Моя сестра, її чоловік і я вирвались до Києва, де
жив мій брат — студент. Студенти повставали проти
комуністів. Мій брат і ще 3000 студентів з його універ�
ситету були заарештовані і вислані на три роки на

тяжку працю, як політично засуджені. Сестра помер�
ла від голодомору в Україні, а батьки загинули в Си�
біру. А я одна ходила по вулицях, просила шматочок
хліба. Дітей крали і вбивали, бо люди їли, що могли.

Якось я залишилась в живих, хтось мною опіку�
вався і доглядав, можливо, то був янгол. Старший
брат з дружиною повернулись з Уралу. Я переходи�
ла з рук в руки і не знала, кому належала. Поневіря�
лась по містечках з братом, який повернувся з тюр�
ми з підірваним здоров’ям. Політичний арешт на�
клав на мого брата підозру, і він не міг жити в одному
місці більше, ніж шість місяців. Тяжко було вчитися, і
мене знову віддали до дитячого будинку. Все моє
життя я не знала постійної родини, постійної хати,
постійного виховання в українському дусі. Поне�
віряння — це було моє життя. Люди всіх націй на
цьому світі могли сказати, хто вони є і якій країні на�
лежать, тільки не українці, тому що їх зразу назива�
ли націоналістами. Ми повинні були приховувати,
що ми є українці на своїй рідній землі. Радянська
влада і нацисти Німеччини розпочали війну. Мене,
як інших підлітків, вислали на працю до Німеччини.
Я працювала на фабриці в Австрії. Весь день в хо�
лодній воді вирізувала з металу гвинти, а для чого їх
використовували, я не знаю.

Після війни, як зернина, я летіла, куди вітер віяв,
і не суперечила, тому що іншого не знала, і думала,
що це так повинно бути. Опинилася в Італії, де мені
усміхнулася доля — це було, може, спасіння. Мода,
в яку я так легко втягнулась, бо я була молода і висо�
ка — все те, що було потрібно для моделі. Багато
років я не хотіла навіть і згадувати про минулі страж�
дання та голодування. Але глибокий корінь мого по�
ходження назавжди залишився в моїй душі.

[Підпис] Є. Сакевич�Даллас
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Іван Семенович Пархоменко,
1922 р. народження, м. Дніпропетровськ

Батько мій працював на металургійному заводі,
мати на той час була без роботи. В голод 1932—
1933 років жили в приватному домі у Кайдаках. Го�
лод був тяжкий, а в сім’ї було, крім мене, ще троє
дітей. Батькові на заводі видавали хліб, але його не
вистачало, тому частина речей з дому вимінювала�
ся на продукти. Мати голодувала, тому що віддава�
ла останнє дітям.

У березні 1933 р. батька звільнили з заводу за те,
що він загубив щось з уніформи (черевики чи робу).
Тоді з цим було суворо. У Дніпропетровську роботи
не було, і вся сім’я за порадою батькового брата пе�

ребралася до Києва (де той жив). Брат пообіцяв до�
помогти батькові з житлом і роботою. Батько і мати
влаштувались на швейну фабрику, сім’я жила в ро�
бітничому гуртожиткові. На фабриці видавали пайок,
до якого входило, окрім хліба, ще й борошно, пшоно і
цукор. Це й допомогло нам врятуватися від голоду.

Згадую, що коли наша сім’я приїхала до Києва, в
перший же день я побачив страшну та вражаючу
картину: вози, які перевозили мерців. Потім кілька
разів бачив померлих прямо на вулицях. Батько
розповідав, що говорити про голод начальство за�
бороняло.

[Підпис] І. Пархоменко

Анонімний свідок,
1917 р.народження,

м. Попільня, Житомирська область

Від.: Так, ще зимою, в 32�му році, я вчився тоді в
45�ій школі, а ми вже чули, що голод. І в школі, і між
собою говорили діти, ну, і в родині, хоча я жив у
чужій родині, бо приміщень не було. Мій брат най�
мав, так у нас казали, куток, значить, в людей
кімнатку. Не кімнатку, а місце, де моє ліжко стояло.
Ну, й ми вже чули, що люди вмирають, але я не ба�
чив ні однієї людини. Потім до нас в один прекрас�
ний день приїхав з райкому комсомолу агітатор, ну,
з лекцією. Всіх у велику залю скликали, і він став го�
ворити, що то все буржуазні видумки, це вороги на�
роду, бо стали батьки дітей, малих дітей, не посила�
ти в школу, бо в нас в школі такого не було, щоби
хтось зник. Але, чи було, чи ні, але люди боялися ма�
лих дітей самих в школу посилати, ну, бо пропадали
люди. Їх вже там на Єврейському базарі, там і ков�
басу продають з людського м’яса, ну, й потім, того
було знову скликання, що нам дітям приказували, з
райкому комсомолу агітатор прийшов, а тоді ми
довідалися, мій брат, правда, не ходив, але склика�
ли всіх батьків, от, теж на мітинг у школу, щоб вони
дітей посилали таки в школу, бо, як думаєте, батько
й мати працюють, дитина там вісім років чи дев’ять,
вона сама ходить в школу. Там у нас не було авто�
бусів, нічого. І видно такі випадки були, що дитина
зникла, і то по Києву рознеслося, і багато не пускали
дітей в школу.

Перший раз, що я побачив, це Комерційний хліб
відкрився, здається, в квітні місяці, в 33�му році.
В цьому будинку, де я жив, це був п’ятиповерховий
будинок; перед тим він називався „Соргокоп”, в тому
"Соргокопі" нічого не було. Порожні полки були,
тільки була ця копа соргу, це з ячменю перепалена.
Але, в останнє і того соргокопу не було, бо люди го�
лодні були, й його, видно, викупили. Отже, рядом був
ще "Центроспирт", магазин, де горілку продавали.

Тоді, це в квітні місяці, я не пам’ятаю, а так думаю, на
початку квітня, "Комерційний хліб" відкрився. Отже,
то як я зараз розумію, кілограм хліба коштував два з
половиною карбованці. І якраз рано в цей день як "Ко�
мерційний хліб" відкрився, ця старенька, вона
росіянка, богомольна була, її чоловік carpenter був,
столяр. І вона мені дала два з половиною рублі й каже:
— Іди мені принеси хліба, без черги.

Я ж, безумовно, побіг зразу, через хвилин 20, бо
тоді ще в перший день може чоловік 200, 300 стояло
в черзі. Проліз, взяв хліб, а хліб просто не важили, а
розрізали на половину, і я вийшов з магазину і поба�
чив молодого селянина, а, років може 25, 28, він був
опухший. І так, як деякі, я ще так став і на нього под�
ивився і деяка, знаєте, жінка, особливо старша, як
вона несе цей кілограм хліба, чи там може трошки
менше, чи може трошки більше, то вона кусочок
одламає і дасть. Деякі: „О, сволочь, работать надо,
а ты пришел тут, мы сами голодны”.

От, ну й я тоді відніс цей хліб цій господині, де я
жив, і вона мені дала рубля й 25 копійок, щоб я собі
взяв півкілограма хліба. Ну, й я вискочив, вліз знову
без черги й дістав цей, півкілограма хліба, бо в мене
більше грошей не було. Ну, безумовно, це, думаю,
наїмся, але прибіг назад. Ця господиня дала мені
чаю, ну я наполовину розрізав цей хліб і вирішив, це
зразу з’їм, а тоді пізніше повечеряю ще. Але, як я
того півкілограма хліба розрізав наполовину, випив
з чаєм той кусок, а потім по�кусочку, я його, безу�
мовно, весь з’їв.

Ну і тоді вийшов знову на вулицю й дивлюся, цей
же селянський хлопець уже лежить в корчах, його
корчить. Він був опухший, йому дали люди хліба,
може, він з’їв і кілограм, по кусочку, і якби він нор�
мально їв, по трошки, то він міг би вижити, і він в кор�
чах, і знаєте, воно неприємно було дивитися. Ніхто
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його не прибирав, ніхто йому не помагав, тільки так
проходили люди, дивилися. Тоді вже може через го�
дини дві я підійшов, він уже був мертвий. І аж уве�
чері, здається, його в годині десятій,  забрали.

Потім, вже на другий, на третій день, вже черги
дуже великі були, вже тяжко було пройти без черги,
що проходив, ну, то ми займали черги за хлібом, і то
ми стояли з вечора й цілу ніч, щоб дістати той кіло�
грам хліба, і я вже тоді бачив, що є авто, я не бачив,
щоб авта там, ці, підбирали, але бачив такі площад�
ки були, це бендюжні коні, для різних вантажів, і то
вони їздили вночі, де якийсь труп — підбирали його
кидали на таку площадку, то рівний був такий вагон
для перевозки тягарів, і ці збирали трупи. Часом ба�
чив два, три трупи, а один раз то може через місяць
після комерційного хліба, то щось, може, п’ятеро
або шестеро осіб лежало.

І один раз бачив, видно не було, то в нас назива�
ли каламашки, це garbage;can�ів не було в Радянсь�
кому Союзі, а в дворі стояв такий ящик, і всякі відхо�
ди туди кидали, а тоді раз на тиждень, там був
сморід, безумовно, та раз на тиждень приїжджали
каламашки, це були на чотирьох колесах, і вона так
як кошівка зроблена, що її легко було перекидати,
то і цими каламашками, то два рази я бачив, що ка�
ламашками ці трупів підбирали, викидали. Автами,
можливо, десь в центрі, бо я на Жилянській вулиці
жив, це тут, коло станції, можливо в центрі, там Хре�
щатик, на Печерській, можливо так і автами забира�
ли, але тут на підводах, і останній труп я бачив, це
вже квітень, травень, липень, можливо, або в кінці
липня, або в середині серпня.

Цей будинок, де я жив, то великий будинок.
В нас подвір’я невелике було, і воно було заасфаль�
товане. Наступний будинок був двохповерховий, і я
думаю, що коло цього будинку було землі більше, як
ця моя „property”, ну і я думаю, що до акра було

землі. Оцей будинок двоповерховий стояв, а решта
то були бур’яни. Я ж, ми там з одним грали в шахма�
ти, в шахи, не в шахмати, а в шахи, а діти менші гра�
ли, в нас називалася така гра „сищики і розбійники”.
Одні ховалися, а другі шукали, і коли чуєм, жахливий
крик. Дитина, я і не пам’ятаю скільки, може сім чи
шість років, вона ховалася, в ті бур’яни заскочила, і
наскочила на труп. Ну, і коли тут ми підбігли, я вам
відверто кажу, я не знаю, чи то була жінка, чи чо�
ловік, бо я підійшов подивитися тільки так, але то за�
пах був boy, як цей труп лежав, знаєте, його ніхто не
рухав, то він, може, і запах мав, але коли ця дитина,
видно, стала, то був страшніший запах, такий, ну й я
так здалека подивився, відійшов, але зразу тут вид�
но з цих сусідів хтось побіг, подзвонив у телефон.
Подзвонив до міліції і, можливо, через півгодини
вже приїхало авто і забрали цей труп.

Пит.: Так на якому базарі в Києві говорили, що
можна купити ковбасу?

Від.: То на базарі, це я розказую, що "тройський
базар" в нас його називали. Але на Подолі, то можна
було сказати, на Житньому базарі. Десь на бульварі,
на Соломянськім базарі, значить, казали, що прода�
ють людське м’ясо, що ковбаси роблять із нього,
але чи то факт був, але, безумовно, що щось воно
було, бо люди пропадали.

Пит.: Чи Ви бачили таке, що селяни міняли свої
речі за харчі?

Від.: О, я ще, бо це ж я близько коло Жидівського
базару, бо Єврейський базар був, ото селяни при�
ходили, продавали останні сорочки, ще до комер�
ційного хліба, щоб купити кусок хліба. Останні речі
привозили. Так само деяке міське населення теж
продавало останні речі, щоб купити, бо, наприклад,
фунт картоплі в 1933�му році коштував 70 карбо�
ванців на базарі, на чорному ринку. Ну а вчитель в
той час заробляв 350 рублів на місяць.

Investigation of the Ukrainian Famine 1932—1933/ Oral History Project of the Commission on the Ukrainian
Famine/ edited for Commission by James E. Mace and Leonid Heretz. — Washington, 1990. — P. 333—351.

Олена Лиськівська,
1922 р.н., Київ, Полтава

Пит.: Чи можна перейти до теми голоду?
Від.: Отже, десь уже в лютому 33�го, 34�го року,

то наша родина вже переживала дуже, дуже велику
скруту. То, власне, я описую там один момент, коли
в хаті нічого не було. Я знайшла один пряник десь
між тарілками в шафі. І після того вже нічого не було.
Це вже тоді мама мусила піти по так званий ко�
мерційний хліб, в чергу. Мама була слабою, і її ті
черги абсолютно виснажували. Я ще не могла йти,
бо мені було 12 років, отже, мене б там задушили би
в тих чергах однаково. Я би нічого б там не могла
дістати. Отже, таке положення продовжувалося
кілька місяців, і мама вже дійшла до абсолютної вис�
наги, вже вона не могла кожної ночі ходити в чергу,
вона вже ходила кожної другої ночі, потім ще кожної
третьої ночі. Уже кожної третьої ночі означало, що

ми діставали кілограм хліба кожний третій день, і
крім того, більш нічого не було в хаті. А тоді совєт�
ська влада пішла на велику хитрість. Вони влашту�
вали так звані торгсини, це значить „торговля с
иностранцами," де ви могли здати золото, срібло, і
вони вам давали купони, залежно від того, яка вага
була того золота чи срібла, що ви принесли. І тоді за
ті купони ви мали право купити в тих крамницях, де
було все. Абсолютно. Отже, мама мала якусь обруч�
ку, але багато мама не мала, мала обручку, мала
якісь кілька срібних ложок, кілька сережок золотих.
Вона то занесла все. Отже, ці речі нас спасли, бо ми
могли прожити на тому кілька місяців, поки почало
трохи вже легшати.

Пит.: Чи можете описати ці черги, в яких Ваша
мати стояла?
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Від.: Черги, звичайно, звичайно починали форму�
ватися десь з вечора — сьома, восьма година вечора.
Але тому, що міліція розганяла, не дозволяла ставати в
чергу й стояти під крамницею, то люди, звичайно, один
другому писали такі номера в чергу, самі собі складали
чергу й ховалися по бічних вулицях. Тоді вже десь над
ранок, десь, може, після п’ятої години, коло шостої го�
дини, крамниці в сьомій відчинялися, хліб в сьомій го�
дині привозили — вони тоді вже ставали, ставали вже в
чергутак,якхтознихмавякийномерізсобою.Алетоне
означало, що як ви мали номер один, чи два, чи три, шо
ви були один�два�три й ви вже стояли біля самої крам�
ниці, бо в Києві в той час було дуже багато не лише мо�
лоді — підлітків і навіть трохи старших хлопців, які були
так звані "безпритульні", вони так називалися, а потім
попадали, творили такі банди — вони називалися
"уркагани"— або "урки" їх потім називали. Це був кри�
мінальнийелемент,якийживзізлодійства,зкрадіжок,з
дрібних, то не були такі злочинці великого калібру, але
то були дрібні злочинці. Але то вони, я б сказала, дуже
великийнеспокійвносиливтічерги,бо,скажімо,якуже
черга сформувалася, і хліб привезли, і ось�ось мають
відчинити крамницю, ціла банда вривалася, розривала
ту чергу, бо люди стояли, обнявши один другого за пас,
так як ланцюг трималися, щоби ті уркагани не могли їх
розірвати. Але переважно люди були стомлені, висна�
жені,вонивжецілунічховалисяпорізнихвулицях, ібуло
багато жінок, які також ослаблені були, що були недо�
живлені, то що таких 15 чи 20 хлопців увірвуться і ро�
зірвуть той ланцюг, щоб самим стати в чергу, і ви їх вже
потім звідти не викинете. Отже, ті люди, що були, ска�
жімо,10�тічи12�ті,опинялися,може,150�тіабо200�ті, і,
звичайно, часто, дуже часто, не вистачало хліба.

Отже, вони простояли цілу ніч, промучилися цілу
ніч, і вони хліба могли не дістати, прийти з порожніми
руками додому. А дома їх, звичайно, чекали діти го�
лодні. Отже, я знаю, що мама приносила хліб, то ми з
сестрою його ділили так, як пласку, різали маленькими
шматочками і дивилися, чи його зараз з’їсти, чи, може,
лишитинадругийдень.Авшколінамтакзванісніданки
продавали. Отже, я була вже шкільного віку, то для
мене була певна підтримка, що я могла дістати в школі
якусь кашу пшоняну, чи якийсь куліш гречаний, чи
якийсь борщ. Отже, я мала якусь певну страву. Але
тому, що ті, що готували ці страви, вони також хотіли
вкрастизвідти,булодуже�дужеріденькеідужебулоіне
смачнеінесмаченемайженічим. Алетому, що мибули
голодні, ми їли. І я старалася ще й сестрі принести
щось звідти, якщо могла. Бо сестрі було чотири роки,
вона ще до школи не ходила. Сестрі то позначилося в
такий спосіб, що вона пізніше мала клопоти весь час із
печінкою. Вже її печінка не сприймала товщі й досі не
сприймає, бо в тому періоді, коли вона почала підрос�
тати й розвиватися, її організм цілковито відвик від
масла чи товщу від якогось, і пізніше її організм того не
сприймав. Отже, так само, якщо по статистиці пе�

ревірити,тов34�му,35�муроцідужемалийприрістна�
селення був, бо дітинеродилися, дужемало дітейбуло
народжено в 35�му, 34�му роках.

Пит.: Заняття в школі не переривалися?
Від.: Ні. А ще цікаво було. Нас, тому що було багато

голодних дуже, то на учнів багато кинулися вош. Отже,
нас обстригливсіх,цілком—хлопців ідівчат.Минемали
волоссязовсім.Цілкомпообстригали.Янавітьдесьмаю
фотографію, де я це була вже в четвертій клясі, й в мене
дужепогановолоссяросло,івменедужетакекоротень�
ке волосся на голові — і так само майже всі, дуже мало в
кого було — трохи скоріше волосся росло, то мали
трошки більше волосся, а решта всі — дуже малої
кількостіволоссянаголові.Потімунаспочавсякидатися
тиф черевний, отже, в школах тоді почали давати за�
стрики всім. Ми всі мусили діставали застрики. Але то
буловмісті,ітобуловКиєві,апоселах,напевно,щодуже
мало тоді профілактичних засобів вживали.

Пит.: Так, вертаючись до голоду.
Від.: Власне, в кінці 33�го року, початок 34�го. Тоді

найбільше,ботовжебулазима.Отже,колибулоліто,то
ще й кору їли і лушпиння. Я пригадую, що в нас на
подвір’ї навіть, пригадую, що так званий двірник також
чистив там, то його жінка збирала лушпиння, мила й су�
шила його і перетирала, і вона якусь кашу з нього роби�
лаіїли,анаселахтодідерликорузрізногодерева,різне
листя, що могли. Але зимою не було вже нічого. І не
було що дерти де. Тоді люди почали пухнути, почали
мерти. Але приходили, дуже багато з них до Києва при�
ходило, і дуже багато вмирало в Києві. Якщо вони
якимсь способом дочекалися того кілограма хліба, то
людина хапалася і їла відразу, а наївшися, вмирала.

Пит.: Чи селяни старалися міняти свої речі?
Від.: Міняли, дуже багато міняли. То, власне, тоді

дуже багато цінних речей, таких історичних речей в
Києвінатихбазарахтакзваних,Булюмбас абоБесса�
рабка, ви могли купити за безцінь, буквально за
безцінь. Бо люди тоді все, що в скрині — колись у нас
наготовлялося від баби�прабаби, діда�прадіда, то
виносилося, віддавалося за шматок хліба. Всі речі.

Пит.: А як міліція ставилася до голодних?
Від.: До голодних? Казали, що то ледачі, ті, що

не хочуть іти до колгоспу, не хочуть працювати.
Пит.: Чи їх зганяли?
Від.: Відганяли від крамниць. Але як вже людина

лежить і не рухається, то куди ви його будете брати?
Забирали їх тоді. Забирали і вони вмирали або по
дорозі, або, може, десь під шпиталем, бо до шпита�
лю не довозили.

Пит.: Чи Вам відомі випадки людоїдства в Києві?
Від.: Я знаю, що мама ніколи тоді не купувала

ніяких м’ясних виробів на базарі, бо ходили такі чутки,
що багато було ковбас так званих із людського м’яса.
Чито була правда, чині, я не знаю. Але такі чуткиходи�
ли, то мама не купувала на базарі ніяких тих. По�пер�
ше не було за що, а по�друге, вона боялася.

Investigation of the Ukrainian Famine 1932—1933/ Oral History Project
of the Commission on the Ukrainian Famine. — P. 421—430.
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Анонімний свідок,
1914 р. народження,

Березівка, Коростишівський район, Житомирська обл.

Пит.: Свідок зізнає анонімно. Будь ласка скажіть,
коли Ви народилися?

Від.: Я народився в 1914�му році, 25�го жовтня.
Я поїхав вчитися до Києва в 28�му році й в Києві

вчився аж до початку голоду 32�го року. У 33�му році
весною, ідучи по головній вулиці Києва, я зустрів зем�
ляка, знайомого. Прізвища не скажу. Скажу, що він
називавсяВасиль.Зйогодвомабратамияходивраз�
ом до школи. Він був багато старший за мене. Я його
не впізнав на вулиці, але він мене впізнав. Я йому зро�
бив комплімент, що він гарно виглядає, повний, здо�
ровий такий, гарний і сказав, що йому, видно, непога�
но живеться в цій ситуації голодній, яку переносить
наша країна й наші люди. — Так — він сказав — я живу
непогано, я маю таку працю, що в мене в досить гарні
харчі й багато від того. Хочеш, якщо ти голодний,
ходім до мене я тебе угощу.

Ми пішли на Поділ. На Подолі, близько Дніпра й
Дніпрового порту стара�стара церква з огорожею,
мурованою огорожею. Ми туди зайшли. Я побачив
багато діток і попросив його, щоб він мені розказав,
що то є? Він сказав: — Я є завідувач їдальні тут, яка є
при цій церкві. Сюди міліція звозить дітей голодних,
які приходять з ближчих сіл до Києва, і тут вони шу�
кають їжі, падають, гинуть. І от поліція збирає їх,
привозить сюди, й ми їх тут годуємо три, чотири
тижні, і п’ять тижнів, аж поки не назбирається діток
250—300, може й більше. За ці чотири чи п’ять
тижнів треба, щоб діти не втікали, а трималися тут,
тому їх годуємо, отже, їм є де спати, що їсти, то вони
не втікають. Але й охорона є, брама замикається на
ніч. Після того, як назбирається відповідна кількість
дітей 250—300, може більше, їх відвозять до Дніпра
на порт і садовлять в пароплав — він ще й назвав
тоді, здається, іменем Тараса Шевченка пароплав.
І пароплавом дітей відвозять далеко за 40—50 кіло�
метрів від Києва в поле. Там викидають на берег, на
поле і, розуміється, діти знову розбігаються, яке ку�
дись дійде, а більшість гинули в полі. Він показав
мені кілька хлопчиків, назвався Василько один, дру�
гий, здається, Грицько. Каже: — Ці вже два, а то й
три рази, приходять, вертаються до Києва, а решта,
розуміється, по дорозі гинуть. Отже, дітей голод�
них, які приходили до міст, не спасали, не віддавали
десь до приюту чи що, а ось таким способом хотіли,
щоб вони, значить, гинули.

Пит.: Ну, я маю ще кілька питань для Вас. Ви
раніше говорили, що в того Вашого земляка, цього
Василя був інший завідувач їдальні?

Від.: А, інший завідувач їдальні був, значить тим
табором, для молоді, він дозволив собі дітей розда�
вати деяким людям, які брали на спасіння, брали на
утримання, вчителі, наприклад, в Києві, потім самі
міліціонери, гарні такі люди брали діток, службовці,
які мали працю й мали, значить, харчі доволь, роз�
бирали дітей. Його за це покарали, його засудили й
після того цього насили й коли я з ним розмовляв,

він мені дав хліба, дав маргарину цей Василь і ска�
зав, щоб я нікому про те не розказував, що це є в
Києві й більше не приходив, бо йому не вільно було
сконтактуватися з людьми, і що дітей розвозили
тощо. Отже, він каже: — Я не є певний, що того по�
передника, що перед ним був завідувач там, у тому
таборі, що його розстріляли. Отже, він дуже боявся.
Каже: — Прошу, більше сюди до мене не приходити,
— то дав мені хліба дві буханки і маргарину кавалець
такого і на тому кінчилося.

Пит.: Це два конкретні випадки, що карали лю�
дей за це, що помагали другим.

Від.: Так, не можна було помагати, не можна
було спасати людей, бо ті, що спасали людей від го�
лоду, їх карали, бо мета була така, щоб люди вмира�
ли, їм треба було, щоб люди вмерли.

Пит.: Яка була ситуація в самому Києві для
міщан?

Від.: Тяжка була ситуація. Ті, що мали працю, на�
приклад, мій далекий родич Букш так називався, на
Пушкінській вулиці був будинок Академії наук, він
був завідувач їдальні при Академії наук, то ака�
демікам�науковцям там давали, значить, мали вони
змогу обідати, але дуже меньове й то дуже бідне
таке, наприклад, український борщ найбільше був
популярний, бо його й легше варити там, буряки й
капуста й то. І я заходив так пару разів на тиждень,
то він мене, він для себе до хати приносив для мене
й я підхарчовувався. Потім я працював у театрі, у
військовому театрі, в хорі співав. Отже, ті, що пра�
цювали в військовому театрі, мали картку таку й
можна було зайти до військової їдальні і там обідати
не можна було, але в буфеті можна було взяти
якийсь вінігрет, взяти кілька таких рибок солоних, як
оселедчики так, отже, ми купували. Дехто з наших
спритніші були, по кілька разів заходили, купували
декілька, а потім продавали, спекулювали. Дуже
тяжке життя було, а спеціально студентам. Студен�
там, то була допомога, трошки давали крупи, цукру
були пайки, там називається так, пайки давали.
Отже, на базарі майже неможливо було щось купи�
ти, бо хто щось і винесе продати, то голодні люди
накидалися, відбирали, навіть вбивали людину,
якщо вона мала щось у торбинці. Так, службовцям
міста, то їм давали пайки, давали, їм легше було
дістати, бо вони мали приділ такий — цукор, крупа,
маргарин, час�від�часу давали хліб. Хліб у магази�
нах, то була дуже тяжка проблема, тяжке лихо з тим
хлібом. Отже, люди ставали з 12�ої ночі, з першої
години ночі в чергу і чекали аж до дев’ятої чи вось�
мої години, поки той магазин відчиниться, та пекар�
ня. І як відчинялася, то там сотні людей стояли в
черзі за хлібом. Ой, давали по півбуханки, по одно�
му буханцю, я вже не пригадую. Робилося дуже
страшне видовище через той хліб. Про решту про�
дуктів такі, як молоко, чи масло, то й немає що гово�
рити, тяжко було дістати, чи купити.
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Пит.: Пам’ятаєте, які були ціни на хліб, чи взагалі
на збіжжя в той час?

Від.: Ну, я не можу точно сказати, я забув, не
пригадую, не пригадую.

Пит.: А коли почався наплив голодних селян у
місто?

Від.: То вже в 32�му році, я думаю, вже селяни до
міста, до міст України масово�масово їхали. Напри�
клад, мій приятель, Олександер Тосіч називався, він
жив в 16�му номері на вулиці Леніна, а в дворі, між
будинками в дворі зробили хлібний магазин, зна�
чить, продавали хліб. А туди, щоб зайти, то були такі
ворота, брама. І ось люди звечора вже на тій великій
вулиці ставали великою чергою і записувалися, хто
за ким. Ну й як приходила та година, що відчиняють
ту велику браму, той дате, то люди, як повалять і
хтось, як упаде там старенька мамця якась чи хто, то
просто по три по чотири особи задушували на
смерть, поки люди уваляться, зайдуть до того дво�
ру, до того магазину, де хліб дають. Потім міліція му�
сила його закрити й перевезти десь в інакше місце й
зразу з вулиці відчиняли, щоб не було тієї давки,
щоб люди себе не давили. Отже, люди були
настільки голодні, що знаєте, посадили на вулицях
мертві, їхали truck�и мілі, підбирали, що людина
жива, а її кидали разом з тими трупами, з тими мер�
твими людьми й відвозили десь за місто і там в
спільних ямах закопували.

Пит.: Чи було розпорядження від міліції, як кияни
мають ставитися до голодних?

Від.: То я не пригадую, я не пригадую, не можу
вам сказати, чи були розпорядження. Я думаю, що
вголос розпоряджень ніяких не могло бути, бо вони
в пресі казали, що немає голоду, вони про той голод
не писали, що є голод. Вони промовчували то, хова�
ли. Міліція тільки стояла по всіх залізницях чи стан�
ціях залізнодорожних, по всіх дорогах головних і
людей не пускали до міста, але люди знаходили
всякі дороги — полем та лісом та й то й пробиралися
до міста.

Пит.: Чи Ви бачили випадки, коли міліція знуща�
лася з голодних, чи в який�небудь спосіб перешкод�
жала їм чим?

Від.: А, одинокий випадок я запам’ятав, це коли
до Києва був приїхав той прем’єр�міністер Франції
Еріо. І йому казали, шо немає голоду на Україні, його
переконали, його возили так. Отже, як зранку там
же, на тій вулиці Леніна, Фундуклєєвська колись
вона називалася до революції, до війни, як стояла
велика черга до хлібного магазину, то міліція розго�
нила її. То було страшне, люди не знали, в чім спра�
ва, знаєте, а вони прибігли, міліціонери, на конях і то
всі люди попадали на землю, посідали, а вони їх
розганяти. Люди не знали, в чім справа, а їм треба
було розігнати ту чергу, як буде той міністер їхати
автом, і їм тут, щоб не було видно, треба було схова�

ти. Отже, людей хватали за коси, на коні сидів, хва�
тав за коси і як потім коня так поведе і людину кида�
ли, люди падали, як то на дорогу, на камінь, хватали
за руки, за ноги, тягнули, підвезли truck�и, в ті
truck�и людей кидали так, як худобину, як колоди.
Вони, люди, розуміли, що вони не хочуть їм хліба
дати, не хочуть, щоб вони купили собі хліба, вони б
мусили людям сказати, вони б самі розбіглися, що,
люди добрі, на пару годин розбігтися, а потім знову
станете. Отже, я то запам’ятав дуже добре, як бага�
то людей тоді до смерті позабивали, бо черга була
дуже велика, може на 1000 людей, по 10 людей за�
писувалося, десяток, 10, 10. О, бо дуже часто хліба
не хватало, пройде якихось 200 людей, чи 150, а
решта залишається, немає хліба, не хватало хліба.
То вони записували, щоб порядок був, щоб попало,
кожний хотів дістати хліба.

Пит.: Це самі люди записувалися?
Від.: Самі записувалися, так.
Пит.: А в цей час кримінальний елемент в Києві

був?
Від.: Прошу?
Пит.:КримінальнийелементвКиєві—уркивсякі?
Від.: О, та певно, мусило бути, так мусило, дуже

обкрадали людей через вікна, через двері, обкрада�
ли,виносилинабазарпродаваливсетекрадене.Зло�
дійства,вбивства.Нуто,щоямігбивамщесказати?

Пит.: Чи Ви бачили, щоб селяни старалися міня�
ти свої речі за хліб? Чи привозили речі зі села на ба�
зар?

Від.: Бачите, селяни не мали таких речей гарних,
напевно, що привозили, але вже в 32�ий, 33�ий роки,
вже люди не мали речей таких, щоб вони могли щось
дістати. Міські люди мали речі такі, що за них можна
було продати й гроші взяти добрі, а потім хліба купи�
ти. О, за речі хліба не можна було, хліб в магазинах
продавасязагроші,анабазаріхлібабулодужетяжкоі
жінкампереважно приноситихліб набазар небезпеч�
но було, голодні діти, голодна молодь кидалися,
відбирали. На базарі переважно продавалися речі —
штани, сорочка, чоботи там, взуття, якісь килими, а
багатші чиновники такі міські купували, ну й тоді люди
за гроші йшли купувати той хліб.

Пит.: Що Вам відомо про так звані "торгсини"?
Від.: Торгсин? Так, я знаю, то було виманювання

в людей золота, яке уряд більшовицький потребу�
вав, дорогоцінні речі, аntique, всякі дорогі годинни�
ки, дорого старинні речі, спеціяльне золото, срібло.
Люди останні свої гроші золоті, всякі браслети і
перстні, туди зносили і там вони їх дурили за два
фунти якоїсь крупи та масла забирали дорогі речі.
То є торгсин, так, був такий.

Пит.: Отаке. Щиро дякую за цінні свідчення.
Від.: Прошу дуже. Я дякую вам, що ви цією спра�

вою займаєтеся, дай Бог, щоб воно вийшло вам
гарно й була користь з того. Дякую.

Investigation of the Ukrainian Famine 1932—1933/ Oral History Project
of the Commission on the Ukrainian Famine. — P. 431—445.
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Анонімний свідок,
1918 р. народження, м. Київ

Пит.: Свідок зізнає анонімно. Будь ласка, скажіть,
коли ви народилися?

Від.: Я народилася в 1918�му році. В Києві про�
живала 15 років до війни; я мешкала на північній час�
тині Києва, де була така дільниця, яка називалася
Куренівка.

І ось в 1933�му році, як закінчилося навчання, на�
везли з усіх усюдів дуже багато дітей. Тяжко згадува�
тизаце.Дітичомусьбуливсідужеголі.Булотяжкоди�
витися, що дівчатка вже починали розвиватися, а
вони були голі. Навіть діти були аж з Прилук, ще це да�
леко від Києва. І ось учителі організували їдальню для
них і годували їх, якось рятували. Була пошесть тифу,
була пошесть дизинтерії. І не дивлячися на те, що
кожний вчитель мав вдома дітей своїх маленьких,
вони віддано працювали, рятуючи тих дітей. Діти спа�
ли в клясах на соломі попід стінами. Щодня вмирали.
Щодня їх виносили в таку кладовку під сходами й
складали й засипали якоюсь дизинфекцією. Я цей за�
пах так запам’ятала на все життя, що як я десь чую,
особливо вТоронтічасомвулицічимсь посипають та�
ким,дизинфектують,щотаквиглядає,запахтакий,як
я там чула, все мені нагадується.

І ось як за кілька днів назбирається там декілька
вже десятків дітей, приїжджало авто, забирало їх і
вивозило десь. Ті діти такі були голодні, що і мало
було того, що для них ладувала кузня, й, отже, вони
в школі виїли всю траву, що була на землі. Трава на�
зивалася шпориш, така низенька, як ялинка. Виїли
то все. Декому їх дуже берегли, тому може голі
були, щоб ніде не тікали, їх берегли, щоб вони не
тікали на вулицю, але деякі були такі сміливі хлопці,
що таки тікали на базар, щоб щось украсти або вип�
росити для себе. І пізніше ті діти десь зникли, оче�
видно, їм вже тоді стало вкінці літа трошки ліпше,
новий врожай був і їх десь забрали. Тепер прийшло�
ся мені бачити багато таких тяжких сцен. От іду я до
товаришки. Бачу під деревом лежить жінка і хапає
повітря як та риба, а на ній крутиться немовлятко.
Через якийсь час вертаюся, дивлюся, вже жінка по�
мерла. Навколо школи був такий садок. То вчитель
завпед один посадив з дітьми колись той садок.
Пізніше це вже розрісся.

І от така сцена, а я жила в школі, така сцена: мати
кидає дітей і каже: "Я вас завезу на базар, а ви там
стійте, а я буду дивитися з�за рундука. Прийде така
добра тьотя, добра тьотя і добрий дядько і забере
вас і буде вам їсти давати, а як перейде цей голод,
то я вас додому заберу."

А діти плачуть: "Мамочко, не кидай нас. Ми не
будемо просити їсти."

Пізніше ще бачила таку сцену: іду я вулицею,
бачу дітей так щось, біжать дети, дивляться на
щось. Підходжу я, бачу, що жінка�селянка одягнена
непогано, не обідрана і вона лізе, не може йти, лізе,

щось просить, напевно, просила їсти і в неї ноги
були порізані й текла вода з тих ран. Я швидко
побігла додому, щоб винести якийсь кусочок хліба,
вкрасти, бо вдома теж ми отримували такі пайки —
100 грам на дітей, а 300 грам на працюючого. Дове�
лося мені вкрасти той хліб вдома, винести туди до
неї, а її вже не було, тільки той слід після того, як
вона лізла, слід, знаєте, на землі. І ця картина мене
завжди переслідує. Знаєте, я дуже туга на сльози, я
ніколи не плачу. Хіба як тільки це згадаю. А тоді була
14�літньою дівчиною, але згадується, мене завжди
дуже тривожить.

Коли десь ішла я попід таким насипом, там була
залізна дорога, збудована за моїх часів і ця дорога
була воєнна і на мапі її не було. Три місяці перед
тим, як почалася війна, все везли зброю до кордону,
хоч ця була закрита брезентом, люди все ж таки ба�
чили і знали, що це скоський хлопець сидить і щось
він має ... поставив два камінці і таку якусь бляшку...
стару, стару, іржаву. Під нею вогонь, і що він там
пече? Пече він ... десь на вулиці знайшов трохи
силосу. Силос то така маса, що консервують для
корів. І то везуть той силос по місту, з місця на
місце, то дуже він пахне недобре. І так з воза падає.
Отже, він то там собі варив. Я побігла додому швид�
ко. Взяла кусок хліба, принесла йому і він так дивив�
ся на той хліб, як він не знав що це таке. Подивився,
подивився, нічого не сказав, сховав собі за пазуху. І
я й до цих пір не знаю, чи він був глухонімий, чи він
вже такий був, знаєте, задубів від голоду. Ну, тоді
ще, як ми були малі, моя мама казала все, що це го�
лод є штучний, що це влада зробила для того, щоб
знищити український нарід. Моя мама мала високу
освіту, вона — вчителька, як і мій батько, але все ж
таки як вітер віяв зі сторони Росії, то вона стояла,
дивилася в вікно, махала п’ястуком і казала: — Ти
проклята Москва, з’їла наших дітей, з’їла наших
батьків, синів, забрала в наших батьків маєтки, що
вони працювали все життя на це, а тепер ще нам і
вітер зсилаєш.

— Діти, каже, діти, буде час, коли більшовиками
будуть лякати дітей.

Оце все, що я бачила, що могла розказати...
Наприклад, там був один чоловік, що мав свої

парники. Його розстріляли. Парники забрали, він,
очевидно, оборонявся, його розстріляли. Коли був
голод у 33;му році, то мати не могла їх прогодувати,
дітей — два хлопці і дівчина. Між іншим, та дівчина є
тут у Америці — стара жінка. Отже, мати придумала:
завезла тих дітей в аптеку і казала їм, — але не в Ку;
ренівці але на Подолі, то така нижня частина Києва — і
каже: — Ви тут стійте, а я піду.

Прийде, каже, тут тьотя і забере вас. Каже: —
Будуть там вам їсти давати в дитячому будинку, а як
перейде голод, я вас знайду.

Investigation of the Ukrainian Famine 1932—1933/ Oral History Project
of the Commission on the Ukrainian Famine. — P. 692—705.

СВІДЧЕННЯ ОЧЕВИДЦІВ

287



Варвара Діберт,
1898 р. народження

Пит.: Коли Ви вперше почули, що люди вмира�
ють з голоду?

Від.: В 32�му році вже почали вмирати. Не через
те, що неврожай був. Урожай був чудовий, але виво�
зили все, забирали все в селян. В селян було так,
що просто — я ще закличу вам ту пані й вона розка�
же вам, бо вона на селі жила. 32�й і 33�й воно почи�
налося. У Києві дуже багато було безпритульних
дітей. То страшне, скільки їх було.

Пит.: Як вони приїжджали до Києва?
Від.: До Києва? По�перше, що це діти були такі,

що батьків позаарештовували. І дещо дитина втікла,
бо батьків то забирали і дітей в дитячі будинки пере�
виховувати. Але не всі хотіли в ті дитячі будинки йти,
то втікали переважно. А втікали вони всякими спо�
собами. Вони під вагоном потяга — там якісь були
ящики. Вони там переховувалися. Вони на паровоз.
Під скамійками на потягах. Пішки. Всякими спосо�
бами. Вони були дуже хитрими. І були такі, що об�
’їздили всю СССР під тими ящиками і під вагоном,
на даху, як у літку (бо зимою на даху не поїде), між
буферами. Звичайно, багато їх гинуло в такий
спосіб. Але то переважно були з таких, що розкурку�
лювали їх, або заарештовували. То ввесь час.

Цікаво вони жили між собою, в них була своя
етика. І вони, наприклад, як вони знали, що, скажім,
вони витягли мого брата молодшого... Як його вже
випустили з в’язниці, і став він знову з пашпортом і
грішми. Ну, про гроші, — то неважко. Але пашпорт,
де було вже зазначено, що він уже був заарештова�
ний. То уявіть собі, що гроші вони забрали, а паш�
порт принесли й вкинули. В нас така примітивна
була в дверях прорізана дірка для пошти. Прорізана
знадвору дірка, і навіть ящика в коридорі не було.
Так кидалося в ящик. Виходжу на другий день, як він
прийшов і прямо мертвий — пашпорта забрали.
Якщо пашпорт другий дістати, то йому треба через
НКВД, якраз, як він вже був заарештований. Він
просто мертвий прийшов. І на другий день, яка же
радість! Виходжу, дивлюся в коридорі лежить за�
смальцований коперт і там пашпорт. Гроші, звичай�
но, забрали, але грошей, то вже ми не думали про
гроші. Я і чоловік працювали, то гроші ж йому якісь
там зібрали.

Як я вже в бібліотеці в школі працювала, то я
трошки пізніше на працю ішла. Перед працею пішла
на базар. Надала мені жінка молоко — це було зи�
мою — а я скинула рукавичку одну й так тримаю в
другій руці. З одної скинула рукавичку, а друга рука
в рукавичці. І тримаю рукавичку й витягла гроші. Па�
перові — так як доляри, так були карбованці. Три
карбованці. Тримаю. Хвать! І ззаду мене. Ще не
встигла налити молока мені жінка, як хвать! — без�
притульний прибіг. Схватив і рукавичку, й ті три кар�
бованці. І я стала пищати. Кошик в мене порожній, а
та каже жінка: — Я не можу тобі без грошей дати.

Я кажу: — Та нехай постоїть, може я когось побачу
знайомого чи сусіда, то попрошу позичити там, щоб
заплатити. Дивлюся, один безпритульний — не той,
що вихватив, а другий. Так стоїть і шукає, значить,
мов жертву. Я підходжу до нього. Я кажу: — Слухай,
хлопче, дивися — я кажу — ось одна рукавичка оста�
лася. А твій товариш якийсь в мене вихватив і рука�
вичку, і три карбованців. А мені, кажу, через пів го�
дини треба йти на працю (правда, так і було, що мені
на працю). А діти вдома, кажу, голодні. Я пішла мо�
лока купити й в мене більше немає нічого, ні грошей.
І рукавички то було так, що в Москву хто їде то тільки
може мені рукавички купити. В Києві не можна було
рукавичок купити. Кажу: — І на що йому одна рука�
вичка? Хай хоч рукавичку, кажу, мені віддасть. А він
дивиться і каже: — Покажи то. Я показую йому то що
там фляшка була з тим молоком. Кажу. — Дивися, я
нічого не встигла купити. А він: — „Ты правду тетя
говоришь, что в тебя больше нет?” Я кажу — „Ну, та
дивися. Можеш ще дивитися в мене в кишеню. А він
через пару хвилин прибігає. Приносить мені рука�
вичку й ті три карбованці мені. — Тетя, если ти гово�
ришь то нам не надо таких. Мы найдем богатших”.

Коли ми жили в Києві то рядом з нами був буди�
нок. Раніше він був театр. А в 33�му році зробили з
нього кінотеатр, рядом із нашим двором. Так що
наші, як я виходила із того, із воріт свого двору (бо я
в дворі жила, в середині), то я проходила проз ньо�
го. То був четвертий номер, а наш шостий номер.
Я виходила з воріт і зараз цей бувший театер. В цьо�
му театрі зробили колектор, де збирали безпри�
тульних. Виловлювала поліція, міліція. Виловлюва�
ла їх і збирали. Там поробили нари — туди, правда,
нікого, поліція стояла і взагалі нікого не впускали
туди із сторонних. Але так, я колись так заглянула
одним оком. Але те, що я бачила в середині, в сере�
дині я мало бачила. Бачила тільки, що нари побудо�
вані — значить не ліжка, а нари такі, скільки там по�
верхів, я не можу уявити, чи три чи чотири й таких
нар. І там копиошаться ті безпритульні, обірвані,
брудні, голодні. Але часто бачила, виходячи з воріт,
як приїжджає туди truck великий і привозить тих
дітей, яких наловили. А потім бачила, як вивозять
звідти й мертвих дітей. То жах. Зимою — там, оче�
видно зимно — виносять їх, або в такій шматі, що
страшно дивитися, або зовсім голих, і складають
туди на той truck буквально так, як дрова. Розумієте,
так як дрова складають. І зараз вже виходиш до
рогу, бо це четвертий номер, останній двір, і ще б
один до кінця рогу, і на розі гучно мовить, на вулиці
радіо гучно мовить. Кричить про щасливе життя
дітей в Радянському Союзі, і про ті жахи, які роб�
ляться в Італії, в Еспанії і так далі. І приходиш на
працю, те саме. Радіо в коридорі кричить, гучно
мовить те ж саме, що які щасливі наші діти, що вони
мають таке щастя. То це жахлива картина.
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Пит.: А Вашим дітям було досить їсти?
Від.: Як вам сказати? Ми не голодали так, але

досить не було. Я працювала в школі. В мене в 33�му
році ще було двоє дітей. Не моїх, не наших. Наш
приятель був заарештований, а дружина його як
помішана ходила. І ми їх забрали до себе. Вона вчи�
телювала в Проскурові, й я поїхала й дітей забрала
до себе. І мені вдалося їх — бо в Києві не можна було
нікого приписати, ми не мали права. Мені якось
вдалося їх приписати, і навіть приділити в школу. Ми
мали, мали карточки, на якій діставали. Але дістава�
ли, скажем, на тиждень на дитячу карточку 100 грам
масла. Ну що те масло? Хліба на дитячу карточку
діставалося 200 грам.

Я трошки більше діставала, як чоловік, то ми,
звичайно, дітям давали хліб. Але, щоб вони були
цілком задоволені, щоб вони мали те, що треба їм,
вони ніколи не мали в ті роки того, що треба. Як мій
син тоді казав — Ой, мамочко, мені здається, що,
якби картоплі досить було, то не треба й хліба. Ди�
тина такево говорила. Так що я не можу сказати що
ми так голодали. Або, колись пригадую, що чоловік
поїхав (він механіком працював, він у тім з машина�
ми всякими). Часом треба було йому поїхати й на
колгосп десь там, як машина якась зіпсується. При�
віз 20 фунтів, зараз пригадую, чи 10 то гороху. Кож�
на горошинка, в кожній горошинці була кузочка.
Уявляйте собі. Я сиділа, голкою витягала, ті кузочки
викидала, а горошок клала, те й варила. Потім, я
мала туберкульозу. І мала із шпиталю туберкульоз�
ного, з санаторії, мала собаче сало. Давали мені.
Я сала сама не вживала; а дітям картоплю ту, що я
на тому салі, на собачому. Вони не знали, й сьогодні
не знають, що я так робила. Або, я думала, що я чи
виживу, чи не виживу зі своїм туберкульозом, а діти
дістануть, як вони будуть. Так що сказати, що ми так
голодали, як на селах, то ні.

А сьогодні мені страшно навіть, що я оці кузочки
вибирала. Прийшов один знайомий, старший і він був
опухший вже. Він казав, що вони дуже погано мають,
не мають, що їсти, і так далі. Я йому, що я йому могла?
Могла супу дати тарілку. Поїв він цей суп. І я й ще йому
дала цього гороху з кузками. А через два дні нам ска�
зали, що він помер. Він вже опухий був. То що ми мог�
ли йому зробити? Тих четверо дітей — в нас значить
було четверо дітей — наших двоє і двоє чужих, тих, що
знайомого. То коли в школі де я працювала — в
бібліотеці—давалидітям�школярам,давализагроші
(правда невеликі) тарілку каші. І належала та сама
каша тим, що працюють, учителям і мені. Я ніколи тієї
каші не взяла ложки. Я приносила зі собою, забирала
й ділила між тими чотирма дітьми. Я ніколи не робила
різниці між своїми, що своїм давалося. Ті жили так
само приблизно, як і би вони були наші діти, але ми
ніколи не робили ніякої різниці, щоб свої дитині дати

більшетамчищось смачніше, атімнедати. Вонибули
в нас цілий рік; жили поки мама трошки прийшла до
себе, як вже 33�й рік закінчився.

Пит.: Чи Ви бачили багато голодних селян?
Від.: Дуже багато бачила — в чергах бо — бо в

30�му році появився хліб, що по карточках давали по
Києві: то так званий „комерційний хліб”. Бо дорож�
чий він був: він був по два з половиною карбованця
кіло. Але то черги були такі, що можна було без кар�
точки взяти тих. Але черги були такі, що ніколи нор�
мальна людина не могла б взяти. Черги такі стояли
величезні. Там люди ночували в тій черзі. А прихо�
дила банда яка�небудь, розіб’є ту чергу, увірветься,
і, значить, хліб получить, а ті, що стояли цілу ніч,
ідуть без хліба. А як селяни приходили, то селян
міліція, то з черги витягала. Не дозволяли їм в черзі
стояти. І багато було навіть і своїх, особливо жидів,
що також кричать: "А, ти не хочеш робити в колгоспі
та прийшов тут хліб стояти в черзі." Вони не витяга�
ли їх силою. А як на працю ідеш по вулиці, то попід
хатами сидять такі страшні, що вже протягають
тільки руку, що не може навіть вимовити. І ввесь час
зранку ходять оці truck�и грузові й підбирають жи�
вих і кудись вивозять за декілька тих кілометрів від
Києва. Але вони знову напливають, і напливають, і
напливають. Так що дуже багато. І дітей. Деяких
дітей то підкидали, підкидають тих дітей. Дехто
бере, а дехто односить їх до того дитячого дому.
Дитячі доми то були і такі, але багато з тих безпри�
тульних то втікали, не хотіли там жити. То навіть так в
мене були там знайомі з тих будинків, то кажуть, що
ніби й все добре, що до них добре й ставляться, і
харчі їм дають достатні, так, і одежу дістають. Втіка�
ють. Не хочуть. З однією я такою була в шпиталі, як я
хворіли на легені. Сімнадцять років дівчина, у дитя�
чому будинку вона жила. І як захворіла на тубер�
кульозу, то її тоді вже помшпиталь. Якраз в мене
постеля була рядом з нею. О скільки вона по�укр�
аїнському говорила, то й я по�українському ж гово�
рила. Бо ті жиди, скажем, переважно по�російсько�
му говорять. То ми якось так заприятелювалися. Ну
так уявіть собі — тій дівчині, товариші її, ті, що там
живуть у тому дитячому будинку, де вони таку почу�
ли. І місяць я з нею лежала й цілий місяць її кожного
тижня приносили вони сотню яєць. Оці безпри�
тульні. Де вони, чи вони крали їх, чи вони купували їх
за ті гроші, які там викрадали в людей, я не знаю.
Але факт той, що цілий місяць я лежала рядом з нею
і в кожну п’ятницю або суботу її приносили кошик
сотню яєць ці товариші. При цім цікаво, що прино�
сили не ті самі завжди. Це вибрані з колективів при�
носять. В них своя етика така, що свого треба
підтримувати. А опухших, то дуже багато ходило.
Але їх у можливості ізолювали й висилали, ловили і
не дозволяли.

Investigation of the Ukrainian Famine 1932—1933/ Oral History Project
of the Commission on the Ukrainian Famine. — P. 710—729.
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Анонімний свідок,
1921 р. народження,

м. Бердичів, Житомирська обл.

Від.: Мої батьки в той час були вчителі, а пізніше,
сім років після мого народження, мама померла, я
лишилася тільки з батьком. Жили ми цілий час у
місті, спочатку в менших містах, а пізніше в Києві.

Ну, там дійсне коли в Києві ми були — батько мій
діставав, як працюючий, 400 грам хліба. Хліб цей
був уже поганий — це було з кукурудзяної муки ще з
якоюсь домішкою, за ним треба було стояти в черзі,
й тому що мами вже в мене не було, я мусила стояти
в черзі за тим хлібом, це була зима й поки я доходи�
ла до хати, то я той хліб з’їдала, й вже його не було,
бо в хаті більше нічого не було, крім того хліба. Хар�
чувалися ми в той час, можна сказати, непогано,

порівнюючи з другими, бо інститут мав їдальню, і
викладачі, професура інституту, студенти також ма�
ли там, харчувалися — студенти, напевно, мали гір�
ший харч, бо була окрема їдальня для викладачів
інституту. Я була малою ще тоді, й за мною батько
все присилав якогось студента, щоб він мене привіз
тому, що дітям уже в Києві було небезпечно ходити
самими по вулиці, могли зловити, забити й різні
могли бути неприємності. Я тільки пам’ятаю, що
харчі були не дуже смачні, бо я писала до своєї ба�
буні, щоб вона мене забрала до себе, бо мені не
смакує те, що ми їли. Як я пізніше довідалася, то в
них було набагато гірше

Investigation of the Ukrainian Famine 1932—1933/ Oral History Project
of the Commission on the Ukrainian Famine. — P. 853—857.

Анатолій Богданович Юриняк,
1902 р. народження, м. Хмельницький

Від.: Ім’я моє Анатолій Богданович Юриняк.
Пит.: І коли Ви народилися?
Від.: В 1902�му. В Проскурові. Я вчився потім і

працював в Києві.
І в 32�му році я вже був на третьому курсі. Восе�

ни, 32�го року. Так! Бо ми почнемо з того з 32�го
року, коли голод вже почався. Так ото осінь 1932�го
року, я студент третього курсу Київського універси�
тету, який звався тоді Київським інститутом про�
фесійної освіти. Більшовики любили свої назви да�
вати. Вони через два роки повернули назву універ�
ситету. Як уряд перейшов, більшовицький уряд пе�
рейшов з Харкова до Києва, то повернули назву
університету. Тільки що він за царського часу був
Університет Святого Володимира, а вони все ж таки
дали Університет імени Тараса Шевченка. Вони гра�
лися трохи в українство теж, бо їм треба було три�
мати владу. На курсі в нас це є на другому курсі, на
третьому курсі, восени студенти мої, ті колеги мої
кажуть, нема листів з дому. Раніш, особливо ті, що
вже такі старші, як я, які вчитися пішли на універси�
тет старшими, то вони листувалися з домашніми, чи
там з колегами якими�небудь і кажуть, раніше при�
ходили листи, а тепер щось немає листів. Ми тоді
спитали цього свого на курсі. Так! Ну, й от ми стали
шушукатися так поміж собою, що таке, що нема
листів. Аж тут якраз вже один приїжджає, їздив за
харчами в село. Десь на Київщині село його було. Не
знаю, де точно. І він приїхав і каже тихенько: " Голод
на селі!"

Розумієте, влада не давала. В пресі нічого не
було про голод. І газети не писали, не містили ніяк
вісток про голод, так навіть розговорів тих не було.
Наскільки влада тримала це під секретом. А він

каже: — Голод на селі. — Так! Каже: — їдять собак на
хліб, ворони б’ють, стріляють.

Так! Ну, значить, ми так стали шушукатися, щоби
їх помирити. Це, видно, дійшло до начальства.
Дійшло до спецчастини. Як ви вже, може, знаєте,
скрізь радянська влада для установ, в установах, в
підприємствах, в школах має своїх людей, агентів
своїх, які зв’язані з НКВД. От. І оце називається спец�
частина. Вони ведуть облік, так сказати, всіх благо�
надійних і неблагонадійних. Ведуть облік. Ну й до ньо�
го, видно, дійшло, що говорять про голод. І він скли�
кав збори студентів нашого курсу. Здається, що це
було не тільки нашого курсу; він скликав студентів
третьогоічетвертогокурсів,алеявжеточнонепам’я�
таю. Здається, що четвертий курс студентів скликав,
бо на першому й на другому то були переважно роб�
факівці�комсомольці. То був такий народ по� їхньому
дуже надійний. А на нашому курсі й на четвертому
було багато досить таких старших, що пішли, щоб
мати отак, як я, щоб мати закінчену вищу освіту. Там
же були бувші вчителі, бухгалтери, потім земельні
техніки тощо, щоб мати вищу освіту. І він зробив збо�
ри й каже: — „Я слышу, что разговоры идут о голоде.
Никакого голода нет! Это кулаки, которых отправля�
ют на натиску, убегают с поездов, да, и конечно и там
голодают потому, что они власти боятся и шляются
так, значит, скрываются. Это они голодают. А никако�
го голода нет. Все те, кто работает на месте в колхо�
зе, они имеют что кушать там!”

От так ми слухаєм і ніхто ж з нас на очі не бачив
того, що голод. Не можем ми сказати: — Що ж ти бре�
шеш! — тому, що ми, студенти, не бачили на свої очі
нічого.Отже,мислухаємізаражені,каже,заперечень
нема так. Ну от він. А він накачав нас: — „Имейте в
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виду, что это вот убегают кулаки. И они убегают с по�
езда, шляются, укрываются, скрываются от власти и
голодают”. — Ну що є, той студент, що приїхав зі села,
то казав зовсім не про тих, а що селяни голодають. А
він каже: — „Никакого голода нет!” — І так в пресі ніде
не було про голод нічого. Ніде ні на зборах. Все вони
казали, що голоду немає.

І я не дивуюся тепер, що такий Еріо, прем’єр
французького уряду, проїжджав по більших
містах — Москва, Київ — і каже: "Нема голоду ніяко�
го!" — Бо він нічого не бачив, і в пресі ніде ж нема
нічого. Так? Тепер він на село не їздив, не їхав, а
проїхав в місті саме по таких голівних вулицях, на
яких не допускали. А от зараз я скажу ще, що я мав
квартиру не в центрі міста, а мав квартиру на Тур�
генівській вулиці в Києві. Тургенівська вулиця — це
значить, так, на краю, можна сказати. Це далеко до�
сить від центру, від центральних вулиць. А одного
разу я іду так раненько до університету, як ще не на
повний рік; я був у стаціонарі, а потім вийшов на ек�
стернат. А то був стаціонарій. Іду раненько до
університету і бачу, що щось не так. Зовсім ранень�
ко я йшов. Бо, може, я хотів з студентами ще трохи
повторити з тими, що я рано там копанію на ВУЗі
мав і бачу, що так в стороні якась підвода така, зна�
чить, фура, і щось туди два чоловіки, один з них, я
подивився, має форму мілiціонера, вкинули. Так. Я
тоді так трохи прихилився, став до паркану такого,
мимо якого я йшов почекати, що далі буде. Той
міліціонер каже до нього, до другого: — „А где же
вот больше тут их? Може, еще есть?” — І цей пішов і
каже: — „Да.” — А він в кущах знайшов голодаючого,
який доходить. І от вони його тягнуть, беруть і кида�
ють на віз такий. Чи то не віз був, а такий вантажник.
На вантажник кидають. Так! А потім поїхав трошки
далі. А вони мене не бачили. Бо це ще світало тільки.
А я спинився, не йду, то вони мене не бачили. Далі
проїжджають і знову знайшли, що в кущах, знаєте,
значить, доходив. І вони знову беруть, і цей стогне.

— Он живой! — каже один міліціонер — може его
к скорой помощи. Вызвать скорую помощь?

А другий каже: — „Ну так нет! Что там ему скорая
помощь поможет? Ему кладбище нужно”.

От і, значить, так вони поїхали. Виходить, що
приходять ввечері з села, і так як їх не пускають на
центр, то вони на краю десь так спиняються. Хтось
дасть, а хтось боїться дати, доходять там, а вранці їх
підбирають, везуть мертвих. А одного, таки одного,
як я вже вийшов на екстернат, це вже було навесні
33�го року, то я теж дуже пізно вертався зі школи
вже. Я вже працював. Взяв, вийшов на екстернат і
пішов на фабзауч, треба було мені. Як я був ста�
ціонарій, то хоч поганенько, але пенсію давали. Але
пенсії мене позбавили через те, що знайшли, що я
„не пролетарского происхождения”, — так сказали.

Не дуже я професійно так участь беру там у них,
не комсомолець, то вони позбавили мене стипендії.
Я пішов учителювати, бо я мав учительський стаж.
Вони мене легко прийняли. І пізно зі школи якось я
вертаюся. Вже так темніло також і там, на Тургенів�
ській вулиці, де я живу, тільки я ще не дійшов до

своєї квартири, так просто наткнувся. Я щось заду�
мався і не дивився так дуже наперед. Наткнувся
майже. Жінка з дівчинкою, якій, мабуть, років вісім,
девять. І я просто наткнувся над неї і простягає вона
руку, ця жінка, до мене: — Хлібцю. Хлібцю! — Голо�
дує вона: — Хлібця.

Зі сусідньої хати хтось відкрив вікно і жінка якась
побачила й вже вийшла. Бо я нічого не маю, а вона
виносить кусок хліба й цій жінці дає. А тут міліціонер
якраз нагодився і накричав на цю жінку так, що в неї
випав хліб той на землю, який вона взяла була від
якоїсь міщанки там. І упав на землю. А він каже: „Ну
подбери хлеб”. — Все�таки сержант і каже: „Что то
за работа! Что то за богодельня? Хлеб тут! Какой
хлеб тут! Это голодающи? Это пусть идут в колхоз
работать! Это они роботать не хотят!” — От так,
каже. Так, а міліціонер той, який був, каже: "Ну але
всетаки хліб їм треба дати."

„Ну да! Ну так пусть берут. А ты отведи их в ноч�
лежку.” — Це такий дім для волоцюг, для безпри�
тульних, що на ніч тільки. І тут вони ту жінку з тією
дівчинкою завезли туди. От вже другий факт на мої
очі. Наочний факт. Ну, а потім вже було так, що я із
хати через вікно бачив, розумієте це. Але це 33�й рік
навесні. Бачив — проходять. Особливо, як коли я
так, що я раніше кінчав школу. Бувало, що одні дні то
я довше, бо більше лекцій мав, а другі, швидше
кінчав. Приходжу так, що ще завидна додому, й от
коло вікна так сиджу й бачу через вікно ідуть ледве
якийсь дідусь, а потім за ним якась жінка, не знати,
чи старенька, чи не старенька. Вона ледве так також
іде. І вже їм бояться давати, бо тут уже крутиться все
міліція ця. Для того вона крутиться, щоб не пустити
їх в середину міста, до центру. Щоби такий як чужо�
земець який�небудь чи що, щоб не бачив цього.
І все проганяють їх. Так!

У нас були на курсі студенти, які кажуть: "Я не ба�
чив голодуючих." — Бо він в центрі живе. Каже: " Що
таке?"

"Я кажу — Таке діло: голод!"
"Та я не бачив ніколи! Хіба?"
А я кажу: "Бач, що ж я буду брехати?"
Він каже: "А чого не пишуть?" (Сміх.) В тім то і

справа. От! От такі факти я можу подати зі свого влас�
ного досвіду в Києві. На провінцію я не виїжджав. Ну,
але знаю вже це. Все це відомо тепер, що голод охо�
пив село повністю. Села голодали на Україні всі.

Пит.: Чи Вам також було тяжко знайти хліб?
Від.: Ні! Я в місті, як був студентом, то ми мали

тільки всього 250 грам. Карточка. Хліба. Але ми мали
студентську їдальню, де за малесеньку оплату все�
таки ми мали обід. А коли я вже вийшов, коли я став на
есктерну, екстернатом, що я тільки можу здавати,
умовлятися з професором, здавати йому, здавати
йому дисципліни ті чи другі будь�коли по умові. А я го�
туюся собі вдома. Можу приходити, як маю час ко�
лись. Маю право приходити. Ну я не обов’язаний. Але
як я був у стаціонарі, то мусив кожного разу являтися
на лекції, так як у школу середню. Так! Ну то я коли
вийшов на екстернат, то я вже став учителювати в
фабзаучі — це школа фабричного заводського уче�
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ництва. Вона готує ніби кваліфікованих робітників. До
неї ідуть ті, що мають початкову освіту вже. А там про�
довжуєм їм в цій школі, крім таких, як я, що мають, що
подавалимову,літературутам,товжеітехнічнуосвіту
давали їм там. І нам вже було 600 грам дали хліба
все�таки. Учителі фабзауча мали 400 грам тільки. А
ми, нас прирівняли до робітників легкої індустрії. І ми
мали 600 грам хліба. Ну, нам трошки круп, трошки
муки, трошки масла. Масло соняшникове, як вони ка�
жуть, — це олія. Ще це все це так мізерно, ро�
зуміється. Но жити можна було вже. Але ж на селі то
зовсім ніякої допомоги не було. Ніякої! Ну і, значить,
коли вже так скажу, я був у фабзаучі перший рік,
34�ий,щовжебувурожайіможнабулойселянамтро�
хи кликати. Ну, факт той, що влада й тоді не признава�
ла, що був голод. Це все було, так сказати, скрито.

Іменно, було, що „ті, які не хотіли працювати” О! Це їх,
так сказать, ніби reason. Раз, значить, хто хотів пра�
цювати, то брехня абсолютна!

Колгоспники, які не пішли в колгосп, повтікали
на Донбас на торшані розробки, та й вижили. А ті,
що трималися колгоспу найбільше — ніби власне
(сміх), що влада всадила, тих бідняків, то ніякої до�
помоги не було — то вони гинули просто. Ну да! От я
такі спостереження вже на фабзаучі мав, і в 34�му
році влада повернулася з Харкова в Київ, то ми тоді
ділилися такими думками. Але то таємно також
було. Так як cкривають голод! Що вже минулося.
Можна ніби і казати. Ні! Тримали все по секрету. Все
в пресі було, що „голода нет”. То куркулі, що їх виво�
зили, а вони втікали з вагонів, шлялися, і то вони го�
лодали.

Investigation of the Ukrainian Famine 1932—1933/ Oral History Project
of the Commission on the Ukrainian Famine. — P. 1124—1131.

Валентина Законів,
1924 р. народження, м. Київ

Пит.: А в якому році Ви народилися?
Від.: В 1924�му.
Пит.: А де саме?
Від.: В Києві.
Від.: У 30�му мені було шість років, голод почав�

ся в 30�му році, так, я вже стала ходити до школи, до
першої кляси, й я тоді пам’ятаю, як були великі юрби
селян з торбами, вони стояли до магазину купляти
хліб, це перше, що я собі пам’ятаю, а тоді гірше й
гірше, й тоді зробили заставу й зі села до міста, до
Києва, не пускали селян, щоби, значить, відокреми�
ти їх, щоб вони не змогли йти, купувати хліб і поживу
якусь і тим помогти собі, своїй родині, але певно там
застава була, але люди десь попід лісом, попід річ�
кою, я знаю, як вони проходили, все такі з дітьми, і
все йшли всі до міста по хліб, і великі черги стояли.
Але хліб то був такий страшний, просо невилущене,
і Бог знає, що вони там домішували в цей хліб і дава�
ли тільки буханочку хліба в руки одні. Дітей виганяли
з черги. Наприклад, мене мама поставила в чергу, а
я вже була доросла, мені вже пізніше в 32�му, в
33�му році, вісім, девять років було, мене виганяли з
черги, міліція всіх дітей виганяла, ми хотіли також
хліба їсти, виганяли всіх, але селян також виганяли,
не пускали їх. І я пам’ятаю, як я йшла, бувало, ран�
ком до школи, бачу, там лежить жінка ще, вона вже
вмерла, а діти ще живі біля неї і там чоловік, і там
діти попід плотом лежать уже мертві. А поліція ходе
й каже: — „Ну что вы? Что вы здесь смотрите? Ну,
нехорошо женщине стало”, начебто, що вона
зомліла там, чи що й їй недобре, а вона вже мертва,
й великі вози такі відкриті їхали й всі ці трупи спе�
ціяльно вже ходила така бригада, всі ці трупи валили
на ці вози. І коли вони там падали, а хто ще не вмер,
також туди й звозили на цвинтар, пока копали рови

здоровенні й туди всіх. Переважно то були селяни,
бо як у місті мої батьки виросли, там вони мали ба�
гато знайомих, товаришили, все якось могли трош�
ки діставати що�небудь.

Пит.: Скільки кілограм хліба вони діставали?
Від.: Прошу?
Пит.: Скільки кілограм хліба вони діставали? На�

приклад, скільки давали робітникам тоді?
Від.: Робітникам хліба не давали. Але були їдаль�

ні, так як мій батько був інженер там при заводі, то
була їдальня для інженерів і технічних робітників.
Робітники прості туди не могли йти їсти, і мій батько
діставав там обід. Ну, коли кожний день кусочок
м’яса чи котлетки, пару картоплин, якийсь борщ, то
він що там, суп чи борщ поїсти, а картоплю і, там,
хліб і якесь м’ясо приносив додому, і от я пригадую,
що коли ми йшли до школи, мама дала, ну, такий ку�
сочок нам хлібця, мені, сестрі на цілий день і ще ку�
сочок такий може лишався маленький. Ну, отакий
може лишався після того, як тато і вона давали мені
й сестрі, й приходили зі школи й той хліб лежав.
Мама його не їла, й ми тоді були ще діти, не ро�
зуміли, ми кричали "хліб, хліб, де взявся хліб", ми
хотіли той хліб, сестра собі хватала того хліба, я
собі. Ми хотіли той хліб, а мама казала "не їжте за�
раз хліб, бо я буду щось інше вам раніше давати й
тато прийде з праці й тоді ми будемо той хліб їсти."

І то так кожний раз через те, що той хліб, як ви
діставали, в черзі стояли, ви не могли його зразу
з’їсти, бо то треба було розділити, щоб на цілу роди�
ну на цілий день було, я хочу сказати, що хліба не
було, треба було в чергу ставати й з черги дітей ви�
ганяли і селян виганяли. Приходить поліція, видно
сільську людину по одязі, як вона говорить, виганя�
ли їх і дітей, а бувало так, що їм давали хліб, ось вони
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в черзі стоять, дають, вони візьмуть той хліб, сядуть,
тут зразу поїдять і вмирають. Від голоду цілком
зпухші, страшні. Потім повідкривали оці торгсини,
торгові синдикати і там можна було все купити й там
юрба перед цими магазинами стояла й міліція роз�
ганяла їх. Люди бачили там ковбаси, було масло,
мука різна, борошно різне, крупи, все, але треба
було або доляри, або золото. От доляри ніхто не
мав, бо то було проти закону мати, а люди стали но�
сити те, що хто мав, всі обручки, сережки, якісь,
знаєте, ланцюжки, все. В нас, наприклад, мама ті
обручки свої повіддавала і все, що можна було й мій
маленький братик умер, мама його хрестик трима�
ла, й вона вже до остатку. Потім уже немає як, голод
такий прийшов, ми не були пухлі з голоду, бо я кажу,
в місті можна було, як ви жили там давно і мали яких
знайомих, мали велику рідню. Ну, якось один ди�
виться щось дістане в нас, один у нас родич, то
раніше було що робили там з соняшників витискали
олію, він в олійні працював і оце що витискається,
жмок чи як це, макуха ця, то там просто навіз, як зо�
лото було, він скільки міг діставав і всім по шматку
давав оцеї макухи, й вона нам здавалася така смач�
на, така смачна. Або мама дістане пару картоплин і

на терку розітре й помішає може там трошки муки,
чого вже там дістане і посмаже або спече, знає що
то є, тепер то кажуть добре лушпиння їсти й все, бо
то вітаміни. Але тоді люди їли, щоб було більше, й
ось вона спече таке чорне, порепане, знаєте, бозна
що вона й ще там. А ми дивилися, ми думали, то
було на Різдво якраз, вона спекла і нам під ялинку, а
ми дивилися, Боже, який то добрий такий пиріг, де
мама взяла такий пиріг, ми дивилися і нам здавало�
ся, що то найліпше, що може на світі бути. І є такі
люди, що кажуть „Неправда, не було голоду." Я була
дитиною і я дуже добре пам’ятаю. То було навмисно
зроблено, щоб знищити українських людей. Вони
не хотіли йти до колгоспу, й вони забрали все, все.
Навіть насіння люди поховали, дещо закопали чи
що, все забрали, все і люди вмирали, до міста їх не
пускали, та в місті нічого не було.

Пит.: А чи Ви могли купити хліба в місті, скільки
коштував кілограм?

Від.: Я не пригадую, я не можу сказати, було на�
багато дорожче, як у крамниці й не було грошей в
людей, не було з чого, отже, як із села люди прихо�
дили, вони не мали нічого до грошей, бо їм ніхто
грошей не давав.

Investigation of the Ukrainian Famine 1932—1933/ Oral History Project
of the Commission on the Ukrainian Famine. — P. 1139—1146.

Анонімний свідок,
1909 р. народження

Пит.: А як в Києві, як Ви були в місті, в Києві, чи
Ви бачили в самім місті людей, що приходили...

Від.: У Києві я бачив тільки — черги стояли, за
хлібом. А так нічого, бо там нам не можна було ходи�
ти, куди хто хоче. А тільки коли колись десь треба,
до кіно, чи що там. Взагалі не пускали. То видно

було, як проїжджаєш, то видно, що черги стояли
там. Але ж, та ж мати, того командира, казала, що
стоїмо, стоїмо — нема, не привезли. На другий день
приходить — вже розібрали. От�так, каже, тільки
живем пайком того командира. А він, бідний, каже,
голодає, так як і ми. Ото так в Києві було.

Investigation of the Ukrainian Famine 1932—1933/ Oral History Project
of the Commission on the Ukrainian Famine. — P. 1622—1631.

Олена Черніїша,
1924 р. народження, Дарниця.

Від.: В З0�ті роки ми були в Дарниці, де є вели�
ка вузлова станція, де проїжджало багато потягів,
де проходило багато людей. І в 33�му році, мені
було вісім років, так що я дуже багато не пам’ятаю,
але деякі фрагменти з мого дитинства лишились.
Пам’ятаю один випадок. Тато і мама не були в той
час у хаті, вони вийшли надвір. У цей час зайшов
мужчина, і він був вже опухший від голоду, селя�
нин. І в кухні взяв кусок хліба. Ухватив той хліб,
вискочив надвір, за наш двір, на наше подвір’я і
з’їв той хліб, і там же вмер. І ми, діти, прибігли і ди�
вилися як там: „Мама, що таке, він же їв, і помер,
мамо”. Мама каже: „Він довго не їв. Напевне його
шлунок був настільки, — каже, — зголоднений, а
цей хліб не був чистий, він не був з житньої муки, в

ньому були різні домішки. І це йому пошкодило.
Напевно, — каже, — розірвався той шлунок, і те�
пер вмирає”. І він навіть не доїв той кусок хліба, він
ще був в нього в руках. Це лишилось також мені на
ціле життя. Другий випадок — від нас була недале�
ко школа, початкова школа, до четвертого клясу.
І там був сторож. Він не був місцевий, казали, що
він був з Росії. Але женився на місцевій дівчині.
Там мешкали. Було двоє маленьких дітей, дівчин�
ка одна вже ходила, а друге тільки народилось.
Коли він побачив, що на Україні таке нещастя, та�
кий голод, то він її лишив і пішов собі додому. Вона
лишилась з тими дітьми. Певно, що ніякої школи в
той час не було, бо діти всі, і місцеві діти, були
напівголодні. Але вона мешкала там. Одного дня
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не вийшла вона й ми, діти, які там росли, знали її,
побігли подивитися, що сталось, що її не видно, і
не видно. Коли ми зайшли в ту кімнату, де вона ле�
жала, де вона мешкала, вона лежала на ліжку мер�
тва. Ця маленька, старша дівчинка, плакала, си�
діла, а те дитя шукало грудей.

Пит.: Чи Ви пам’ятаєте її прізвище, як вона нази�
валась?

Від.: Так, пам’ятаю. Вона називалася Анна, а прi�
звище її було Голоставна. Вона була місцева. Вирос�
ла там. Ми, звичайно, кинулися з тієї хати. То я при�
бігладодомуіоповідаюмамі,щосталося.Мамакаже:
„Нічого не зробиш, люди мруть як мухи. Так же вони
забрали,табандасоветська,—каже,—забралавсе. І
людей лишила на поталу, на голод”. Ну, багато речей
ятодірозуміла,нерозуміла—чомувоницезробили.

Investigation of the Ukrainian Famine 1932—1933/ Oral History Project
of the Commission on the Ukrainian Famine. — P. 1632—1635.

Дмитро Данилович Гойченко,
1903 р. народження

Голод 1932—1933 рр. пережив
в Одесi, Києві, південних регіонах України

Следующий день был воскресенье. Позавтра�
кав, мы поехали по направлению к Киеву, задержи�
ваясь местами в райцентрах, где учреждения рабо�
тали беспрерывно. Останавливались в селах и раз�
говаривали с руководителями сел и колхозов, а так�
же с колхозниками. Несмотря на все усилия влас�
тей, им не удалось выгнать многих колхозников на
работу. Большинство все же соблюдало воскре�
сенье, тогда как властью была давно отменена се�
мидневная и введена шестидневная неделя, с вы�
ходными днями 6, 12, 18, 24 и 30 числа, каковые в
сельских районах не соблюдались, и работа шла
беспрерывно.

Я не стану описывать всех, виденных нами ужа�
сов, т. к. они явятся разновидностями вышеописан�
ного. По дороге мы заглядывали в некоторые боль�
ницы, заглянули в пару школ, где на занятиях сиде�
ло всего по несколько учеников, преимущественно
детей местных начальников, поглядели работу
тракторных бригад и жизнь трактористов в их поле�
вых будках, где они проводят весь сезон полевых
работ с ранней весны и до поздней осени, не имея
права отлучаться к семьям хоть раз в неделю.

Большое количество трактористов арестовыва�
лось. Достаточно было испортиться трактору, хотя
тракторист был невиновен, как его начинали тас�
кать в ГПУ. В одном месте нам показали трактор,
свалившийся с крутой горы. Пока он долетел дони�
зу, успел 23 раза перевернуться. Когда он соско�
льзнул, на нем сидел тракторист. Дело было в тем�
ноте. Счастье тракториста, что он не попал под
трактор, когда тот первый раз кувыркнулся. А быть
может, это было его несчастье, ибо ГПУ беднягу
арестовало и все добивалось своими „методами”,
чтоб тот сознался, „с какой целью” он опрокинул
свой трактор.

В одной МТС жаловались, что старший механик,
присланный на работу из Киева, сбежал, боясь, что
в конце концов ему пришьют „вредительство”. Вез�
де шла жестокая чистка председателей сельсове�

тов и колхозов, не умеющих заставить работать го�
лодных людей. Многие из них не только исключа�
лись, но и арестовывались. Всюду, где мы проезжа�
ли — в селах, в райкомах и политотделах, — мы слы�
шали только два термина, которыми официальные
лица пользовались в отношении колхозников: это
были слова „мобилизовать” (что употреблялось не
так часто) и „выгнать” (употреблявшееся сплошь)...

Солнце заходило, когда мы въехали в Киев.
Праздная толпа, гулявшая по улицам, шум, напол�
нявший воздух, звуки веселой музыки, лившейся из
радиорупоров, — все это представляло великий
контраст с тем, что я видел и слышал в течение этих
трех дней. Казалось, вырвался из кромешного ада и
попал в нормальную обстановку, где теряющиеся в
вечерней гуляющей толпе голодные лишь отчасти
напоминали о том, что из себя представляет сейчас
некогда цветущее украинское село. Прошло не�
сколько дней, пока немного сгладилось бороздя�
щее сердце жуткое впечатление, и уже не хотелось
верить, что все это — страшная правда. Даже воз�
никавшие мыслях чудовищные образы старался я
вытеснить чем�либо...

Во время одного из моих визитов к Мише он дал
мне почитать „Бюллетень заграничной печати”, а
также другой бюллетень, помечавший то, что писа�
лось в печати заграничных секций Коминтерна. В
СССР даже коммунистам не разрешалось читать
газеты, издаваемые коммунистами же за границей,
т. к. из этих газет человек мог узнать хоть кое�что о
тамошней жизни. Обнаруженная заграничная газе�
та повлекла бы за собой неизбежную тюрьму. Тем
более немыслимо было допустить, чтобы кто бы то
ни было мог знакомиться с печатью иных направле�
ний. Так вот, для ознакомления высшего коммунис�
тического руководящего состава ЦК ВКП(б) изда�
вал такие бюллетени с кое�какими материалами из
иностранной печати, в том числе имеющими отчас�
ти и критический характер. На оборотной стороне
обложки помещалась инструкция о том, кто может
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быть ознакомлен с этим бюллетенем, и предупреж�
дение о том, что по прочтении он должен быть воз�
вращен в ЦК. К бюллетеню прилагалась короткая
препроводительная за подписью Поскребышева
(управделами ЦК), где говорилось: „По поручению
тов. Сталина посылается вам бюллетень такой�то
за № таким�то (каждый экземпляр имел свой но�
мер), для ознакомления”. Бюллетени получались и
отправлялись через фельдсвязь с пометкой на кон�
верте, запечатанном несколькими сургучными пе�
чатями: „Серия „К”. Совершенно секретно”. Вру�
чался такой пакет лишь в собственные руки адреса�
та. Утеря бюллетеня, даже самым высоким комму�
нистом, могла окончиться для него смертью.

Даже тот осторожно подобранный скупой мате�
риал, который помещался в бюллетене, хоть не�
множко приоткрывал окошко в непроницаемой ки�
тайской стене, и я хоть кое�что мог узнать, что гово�
рят за границей об СССР. Такие сведения были ве�
личайшей драгоценностью для каждого человека,
не исключая и коммунистов. Никогда в жизни я ни�
чего не читал с таким вниманием, с такой жаждой,
как этот бюллетень. Я боялся пропустить даже одно
слово, не вникнув в его существо.

Из критических статей об СССР я узнал такие
вещи, о которых никогда не задумывался и не мог
додуматься, ибо не имел с чем сравнить то, что
меня окружало. В бюллетене оказалась одна статья
о голоде на Украине, но она свидетельствовала о
том, что автор ее совершенно не осведомлен о дей�
ствительном положении дел. Слишком она была
поверхностна, обща и искажала действительность
в сторону чрезвычайного смягчения ее. Это свидет�
ельствовало: заграница ничего не знает о творя�
щемся в нашей стране. А трудящиеся Америки или
иной страны, жертвующие для голодающих в СССР,
наивно думали, что их пожертвования попадут го�
лодным.

Я очень просил Мишу знакомить меня со всеми
бюллетенями, что он впоследствии и делал. (Вы�
сылка бюллетеней на места прекратилась в 1935
году. Прекратился ли и выпуск их, не знаю...)

Однажды мы с Мишей и его супругой побывали
в кино, где показывали кинокартину, изображаю�
щую зажиточную и веселую колхозную жизнь, а так�
же происки кулаков, пытающихся ставить палки в
колеса колхозному строительству. Когда мы шли по
улице и делились впечатлениями от виденной кар�
тины, жена Миши заметила:

— Что ж толку от этих красиво поставленных
картин, если в действительности свирепствует та�
кой голод?

Впереди нас шел командир Красной армии,
должно быть, командир полка, под руку с женщи�
ной. Высвободив руку и задержавшись, он строго
спросил:

— А где это вы, гражданка, видели голод? На что
она, в свою очередь, переспросила:

— А вы разве не видите? А что это за люди по�
лзают по улицам и умирают под ногами? Их в Киеве
уже больше, чем населения.

— Да будет вам известно, — заметил настави�
тельно командир, подняв указательный палец, — что
это лодыри и саботажники, которые хотят сделать с
колхозами то же, что пытались сделать кулаки, кото�
рых вы видели в кино. Я не советую вам пользоваться
всякими кулацкими провокационными сплетнями о
якобы имеющем место голоде. Лишь ярые враги на�
рода могут выдумывать, что в нашей стране может
быть голод, и за такие ваши разговоры я могу отпра�
вить вас в одно подходящее для вас место.

— Знаете что, товарищ командир, — сказал
Миша, — идите своей дорогой и не лезьте в чужие
разговоры.

— Ах так, — закричал командир, — пойдем со
мной! На что Миша тихо сказал:

— Не нарывайтесь на неприятность и не вынуж�
дайте меня записать ваши документы, поскольку я
не намерен с вами водиться, как это вам хотелось
сделать со мной.

Командир опешил, а его спутница, сообразив,
что по ошибке затронули какое�то важное лицо, по�
спешила увести его, сердито укоряя:

— Какое твое дело, почему ты всюду во всякий
разговор суешь свой нос...

Как обычно, первомайским торжествам пред�
шествовали многочисленные аресты. Газеты были
заполнены отчетами об успехах социалистического
строительства, благодарениями и славословиями
Сталину за счастливую и радостную жизнь. На ми�
тингах также раскрывался восторг „успехами” со�
циалистического строительства в „цветущей” Укра�
ине, о чем свидетельствовали также полотнища с
лозунгами и цифры, пестревшие на досках и транс�
парантах.

Такие свидетели „расцвета”, как трупы, могу�
щие испортить настроение ликующих, своевремен�
но убирались с улиц, а живые мертвецы были уда�
лены из центра города, куда можно было попасть,
лишь имея на руках пропуск ГПУ. После официаль�
ной части торжеств по городу двигался пестрый
многолюдный карнавал: его участники на машинах
и пешими группами изображали зажиточных и вос�
торженных колхозников (поистине, таковые могли
изображаться лишь в карнавале), которые пели и
плясали, а также крутили руки своим „врагам” — по�
пам и кулакам.

Ехали бутафорские трактора как символ техни�
ческого оснащения социалистического сельского
хозяйства. Ехали автомашины с укрепленными на
них помостами, где за столом пировали разные
буржуи и агенты мирового капитала в блестящих
цилиндрах, во фраках, с дико размалеванными фи�
зиономиями и наклеенными громадными носами.
Из окна бутафорской тюрьмы, устроенной здесь же
на платформе, высовывалась мозолистая рука, ма�
хавшая красным платком. Это „несчастный порабо�
щенный” мировой пролетариат призывал „счастли�
вых” рабочих Советского Союза к себе на помощь.
На других автомобилях ехали неизменные из года в
год виселицы, с болтающимися на них лордами,
толстыми капиталистами, царями, генералами,
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священниками и обязательно — Папой Римским.
Дальше следовали дикие кощунственные сцены,
высмеивающие Бога и веру...

Рядом со мной жил художник. Он занимал всего
одну комнату, служившую ему кухней, спальней и
мастерской. Возвращаясь к себе как�то вечером, я
увидел его выходящим из дома с постельными при�
надлежностями под мышкой.

— Куда вы так поздно, да еще с постелью? —
спросил я.

В ГПУ, — ответил художник, — получил повестку
на 9 вечера.

А зачем постель с собой?
Как зачем, я же не знаю, зачем меня вызывают.

Мне уже дважды пришлось проводить у них время
на цементном полу.

Часа через два художник вернулся. Я зашел к
нему осведомиться. Было видно, что он сильно пе�
ренервничал.

— Ничего, — говорил он, — слава Богу, обо�
шлось благополучно. Знаете, во время допроса я
уже было похоронил себя, но, видно, я еще имею
счастье. Вот, смотрите.

Он достал из печки несколько обрывков бумаги,
которые стал составлять в одно целое. Передо
мной оказался прекрасный эскиз, изображающий

двух голодных мальчиков в рваных родительских
куртках, занятых поисками пищи в мусорном ящи�
ке. Эскиз был написан столь правдиво, что разга�
дать его не составляло труда.

— Вот этот набросок чуть не погубил меня, —
сказал художник, — кто�то из „друзей” видел его и
донес. Я, собственно, знаю кто. Это один мой кол�
лега. Знаете, такой слащавый, прилипчивый. Боль�
ше никто, как только он. Мне удалось убедить сле�
дователя, что таких вещей я никогда не рисовал и
что у меня в действительности был эскиз, изобра�
жавший двух мальчиков, мастеривших тележку, но
он был неудачен и я его уничтожил. Я старался гово�
рить это твердым убедительным голосом, глядя
следователю в глаза и даже делая усилие изобра�
зить улыбку. Но где душа моя была при мысли, что�
то ему захочется пройтись со мной домой или по�
слать кого�нибудь и проверить мои эскизы? Теперь
же я предаю этот рисунок огню.

Когда следователь ГПУ увидел, что я с по�
стелью, он, как и вы, удивленно спросил, зачем я
принес постель. Я ему объяснил, что мне уже при�
ходилось на цементе ночевать и я решил быть пред�
усмотрительней. На что он заметил: „Что ты ска�
жешь! Почти каждый, кого вызываешь, тянет за со�
бой постель...”

Гойченко Д.Д. Сквозь раскулачивание и голодомор (Свидетельство очевидца). —
Москва: „Русский путь”, 2006. — С. 255—260.

Г.М. Шурмак,
1925 р. народження

Уже к лету 1932 г. три миллиона украинских крес�
тьян, покинув свои деревни, скитались по дорогам в
поисках хлеба, стремясь проникнуть на железнодо�
рожные станции или в города. Они пытались, про�
бравшись в город, перекупить хлеб у отоваривших
свои карточки горожан. Чтобы доехать, например, до
Киева, „в обход заслонов на дорогах, крестьяне, по
словам В. Гроссмана, „продирались через болота и
леса... Удавалось это лишь самым удачливым, одно�
му из десяти тысяч. Но даже добравшись туда, они не
находили спасения. Они лежали на земле, умирая от
голода” (цит. по: Конквест Р. Жатва скорби. С. 194).
С июля по декабрь 1933 г. ОГПУ проводило в Киеве
операцию по освобождению города от „деклассиро�
ванных элементов” (крестьян, пробившихся сюда в
надежде раздобыть хлеб).

О типичной картине из киевской жизни того
страшного периода рассказал автору этих строк пи�
сательГ.М.Шурмак(1925г.р.;запись2июня2005):

„Были первые недели марта 1933 года. Снег уже
стаял... Мальчик восьми лет, я шел в школу, во „вто�
рую смену”. Наш второй класс киевской 44�й школы
почему�то перевели в другое помещение... Время
было трагическое, голод. Детство и — голод, кото�
рый я вместе со старшим братом, семиклассником,

глушил чтением и фантазерством... Родители стре�
мились отвлечь нас, детей, от жутких сторон де�
йствительности, но иногда и до наших ушей долета�
ли обрывки фраз: “Дворники спозаранку подбира�
ют мертвых... кладут на подводу”.

Итак, я шел на занятия, спускаясь от универси�
тета, мимо Шевченковского садика... Уже показа�
лась и Караваевская баня. А не доходя до нее, ря�
дом с ней, — пустырь. Привычный для глаз пустырь
(только теперь все более мне кажущийся странным
в этом месте плотной городской застройки). Но —
что это? Пустырь сегодня принял какой�то другой
вид, цвет. И он — шевелится! Я замедлил шаг. Весь
огромный пустырь был заполнен вповалку лежащи�
ми, один на другом, крестьянами. Огромная корич�
невая куча тел. Коричневая из�за цвета одежды. На
головах мохнатые меховые шапки�папахи; на те�
лах — полушубки, свитки... А лица! Распухшие и ка�
кие�то сонные; впрочем, только некоторые из них
еще поднимают головы и сонно глядят на нас. Но
видят ли? Только потом, спустя ряд лет, понял: эти
крестьяне умирали с голоду. Это о них шептались
родители в голодомор тридцать третьего года. Это
их, тех крестьян, которые дошли до Киева из по�
следних сил, сюда на пустырь свозят, чтобы потом
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куда�то ночью подевать... А что прохожие? Они это
место проходят, ускоряя шаг, отвернув лица... Но
что они могут сделать? Город посажен на голодный
паек... Страх гложет всех: за семью, за детей, за се�

себя”. Стоит добавить, что в то время городской се�
мье рассказчика (отец — мелкий служащий, мать —
рабочая) приходилось обедать всего лишь стака�
ном семечек.

Проценко Г.Г. Комментарии / Гойченко Д.Д. Сквозь раскулачивание и голодомор
(Свидетельство очевидца). — Москва: „Русский путь”, 2006. — С.331—332.

Дем’ян Васильович Пилип’юк,
1910 р. народження

В 1932–му хліба у людей було вдосталь. Але ком�
партія вигадала дуже високі податки, особливо бага�
то треба було здавати державі хліба. Виконала люди�
на план, наприклад, здала 2 центнери. Наступного
дня вимагають ще центнер здавати. Завіз ще цен�
тнер. Далі знову наказ: здавай ще, де хоч бери. Хто
хитріший був, здогадався швидко, що ховати треба.
Але так пішли по дворах трусити! Люди залишалися
без зернини, без картоплини, без квасолини...

У Києві відкрився комерційний магазин, де хліб
продавали, то хто мав яку копійку, їздив. Та хліб був
дуже дорогий. Бувало, приїздили, шукали того
хліба, а вранці, як розвидниться, тільки трупи по
Хрещатику валяються. Міліція машиною забирала їх
і кудись вивозила. Але по селах голодували більше.
Бувало, заходиш у село, у першу вулицю, а на ній
посередині хрест стоїть, чорною ганчіркою перев’я�
заний — це означало, що село вимерло повністю,
жодної живої душі в ньому. Було багато отаких сіл�
цвинтарів. А той хліб, що у людей забрали, позсипа�
ли у якісь комори, зерно те зігрілося чи, як у нас ка�
жуть, згоріло, і його висипали у Дніпро. А люди їли
котів, собак. Та навіть людей, були цілі банди, що ло�
вили жінок та дітей. Або й просто здичавілі люди, що
божеволіли від голоду. Людина просто не мислила,
що робить. Довели до такого Сталін і компартія. Це
спеціально зробили. У Грузії було, мабуть, краще,
наші провідники–залізничники привозили звідти
муку, м’ясо, гречку. Я в той час жив у Києві у про�
відника на квартирі, мене колгосп відправив на кур�
си. А потім жив на Житомирщині, то й там голод був.

Люди ходили з паличками, щоб не впасти. У мене
від голоду померло шість сестер. Шестеро! Десяте�
ро нас було, четверо вижило. Отак будували ми
соціалізм. У 31–му посилали з райкому компартії
секретарів на селі агітувати за колгосп. Мовляв,
здавайте у колгосп все, що у вас є. Люди питають:
„А з чим же ми лишимося?". „З колгоспом”, — каза�
ли. Люди чинили опір. То що роблять більшовики?
Трохи заможніших, таких, що мали січкарки або
вітряки, чи ще щось таке, викидали з хат і виселяли
кудись далеко. На станцію їх, у вагон — і на Північ, з
малими дітьми, без майна. Розправилися отак, по�
страхали людей, а вони все одно не йдуть у колгос�
пи. То давай податки накладати, та такі, що й не про�
дихнеш. Грошей у селян не було, зарплати не пла�
тили, почали вони продавати все, що в кого було,
аби ці податки виплатити. Позбувалися люди всьо�
го, а в колгоспи не йдуть. То тоді хлібозаготівлею за�
душили — зерно забрали і голод зробили. Бригади
комсомольців і партійців із залізними штирями хо�
дили, перевіряли землю, витрусили із сіл все і цим
прирекли народ на голод. Міжнародний Червоний
Хрест про це знав, та Сталін світу брехав, що це,
мовляв, на місцях перегини, трапляються дурні ви�
конавці, у них від успіху запаморочилося в голові.

А люди таки в колгоспи пішли, бо діватися було
нікуди, землю в них забрали. За день заробляли по
триста грамів посліду, так називали те зерно, яке
було відходами, бо краще зерно забирали на
посівну. І за те робили цілий день. Так ми будували
соціалізм.

„Вісник Сквирщини". — 1994. — 2 липня.

Валентина Йосипівна Максименко (у дівоцтві Янківська),
1926 р. народження, м. Київ

Народилась я в с. Дмитрівка Фастівського району
Київської області у досить заможній селянській сім’ї.
Мої батьки були дуже працьовитими людьми. Обоє
походили з багатодітних сімей. У діда Янківського
було восьмеро дітей (троє синів і п’ять дочок), у діда
Косовського (маминого батька) — семеро дітей (три
дочки і четверо синів) Всі мамині брати були на
фронті, троє загинули. Дід Янківський проживав у
Дмитрівці, дід Косовський — у сусідній Волиці.

Всі батькові старші брати і сестри здобули до
революції хорошу освіту, навчались у Фастові. Бать�

ко у 1917 році закінчив Фастівське реальне учили�
ще. Сестри навчалися при фастівському костьолі,
добре писали й читали українською, російською та
польською мовами.

Мої батьки побрались у 1925 році. Дід виділив їм
хороший шматок землі (бо сам мав близько дванад�
цяти десятин), вони на дідовому подвір’ї збудували
велику світлу хату на дві половини, насадили вели�
кий садок, згодом прибудували хлів, стайню для ко�
ней, велику клуню. Тяжко працюючи, надбали вели�
ке господарство: корову, коней, свиней, гусей.

СВІДЧЕННЯ ОЧЕВИДЦІВ
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У 1929 році почалася колективізація, розкурку�
лювання. Ця гірка чаша не обминула й нашу сім’ю.
Забрали усе!

Яка вразлива дитяча пам’ять, і як вона спрацьо�
вує. Особливо, коли сім’ю спіткає нещастя. Спочат�
ку в нас усе описали, навіть подушки. Хата була ве�
лика, і поки в одній кімнаті описували майно, мама
зайшла до спальні і викинула через вікно швейну
машинку, мама дуже гарно шила.

Пам’ятаю, як батько відводив корову у колгосп, і
мама плакала, притиснувшись головою до шиї
„Красолі". „Красоля" була дуже гарної породи, бо
давала тричі на день по відру молока. Пам’ятаю, як
батько, темніший ночі, прийшов додому без нашої
улюблениці, з хворостиною в руках.

Через кілька днів у нас забрали хату, нас вигнали
на вулицю. Мені було чотири роки, сестричці — два.
Я вийшла з хати з кішкою, сестричка — з лялькою.
Закарбувалось в пам’яті, як на червоних дверях на�
шого будинку повісили великий чорний замок. Ми
поселились у хліві. Спали на рядні, постеленому на
сіні. Батько шукав можливості, як виїхати із села.

У селі почались арешти і висилка тих, хто не хотів
вступати у колгосп. Якось уночі хтось постукав і ска�
зав батькові: „Тікай, бо по тебе завтра прийдуть".
Цієї ж ночі нас відвезли у Фастів, до батькової стар�
шої сестри, яка там проживала. Запам’яталось, як
їхали підводою уночі лісом, темні верхи дерев над
головою.

З часом ми перебрались до Києва і поселились
на Лук’янівці, у батькового дядька на вул. Кравчен�
ка (колишня Скобелівська), у халупі, що тулилася
до хліва. Цю халупу „зліпили" для захисту водопро�
відної та каналізаційної систем від морозів, площа
її була близько шести квадратних метрів, (згодом
до неї прибудували сіни, площею два квадратних
метри). До революції батьків дядько був купцем
другої гільдії. Мав винні льохи, магазин, власний
чотириповерховий будинок на вул. Комінтерну,10.
В нього теж забрали усе, і він орендував помешкан�
ня на вул. Кравченка. Тоді це була околиця міста.
Вулиця впиралася у глибокий яр, за яром — вій�
ськові казарми.

Обидва мої діди з родинами залишились у Дмит�
рівці та Волиці. Їх не розкуркулили, а лише відібрали
землю. Як я пізніше зрозуміла, батька розкуркулили
не лише тому, що не хотів записуватись у колгосп, а й
тому, що використовував найману працю: у нас була
домашня робітниця, хлопець, що доглядав коней,
няня. Ці люди були дуже прив’язані до моїх батьків.
Вони теж переїхали до Києва, влаштувались на робо�
ту, спілкувались з нами. Особливо хлопець з Волиці
Клим Рачук... Потім, коли ми на шкільні канікули при�
їжджали у село до діда, то зі страхом дивились на
свою хату, ніби мали якусь провину перед нею.
Обидві хати, і наша нова, і дідова стара, стояли в од�

ному дворі, одна навпроти іншої. Так стоять і зараз,
але уже обидві старі.

Голод 1932—1933 років застав нас у Києві. Де
батько працював, я не знаю, але іноді приїздив у
двір конем і площадкою, коні були батьковою при�
страстю. Двір був закритий, нам не дозволяли вихо�
дити на вулицю. Але ми, діти, (у дворі було нас
п’ятеро) все ж вибігали на вулицю, інколи виходили
з мамою. На вулиці побачили двох чоловіків. Вони
лежали — один на тротуарі, другий — під тином.
Приїхали бричкою. Жінка у білому халаті щось їм
вколола. Один з чоловіків уже не подавав ознак жит�
тя. Мертвого кинули на каламашку (перекидний віз,
яким возили вапно), а живого повезли ванта�
жівкою...

Якось ми побачили на вулиці хлопчика, що сидів
навпочіпки, притулившись до стовпа. Хлопчик був
мертвий...

Коли я слухаю спогади про голодомор по радіо
чи телебаченню, то мало хто згадує тих нещасних
матусь, яким пощастило добратись до Києва і поки�
нути своїх дітей на залізничному вокзалі. Мені
здається, що неможливо передати словами горе
тієї люблячої матері, яка не має чим годувати дити�
ну, привозить її у чуже місто і кидає. Батька якось
мобілізували звозити цих покинутих дітей до при�
тулків. Міліція збирала їх, садила на площадку (деякі
були зовсім маленькі), а батько відвозив у приют.
Увечері, прийшовши з такої „роботи" він не міг їсти.
Казав: „Арештанти” — (це про владу) до такого до�
вели людей". Одного разу на його підводу посадили
чотирирічного хлопчика.

— Дядю, куди ви нас везете? — запитав малий.
— У приют, — відповів йому батько.
— А в приюті хліб дають? — знову запитала дити�

на.
Батько був мужньою, витриманою людиною.

Коли він розповідав про того хлопчика, я вперше і
востаннє бачила в його очах сльози.

Дуже бідували у селі мамині родичі. У голодовку
померла моя бабуся Косовська (1933�го). Коли при�
їздила до нас мамина молодша сестра, то привозила
коржики із насіння конюшини чорного кольору, пи�
ріжкичорнізбурякомікалиною.Хлібаізернанебуло.

Мені зараз боляче, коли бачу біля смітника
шматки хліба. Невже люди не розуміють, якою важ�
кою працею здобувається цей важливий і необхід�
ний продукт?!

Жахлива річ — голод. Не дай, Боже, щоб він
коли�небудь повторився.

В нашій хаті до війни був медпункт і родильний
будинок. Після війни � школа, потім її використову�
вали як приміщення для заробітчан. Хату, вкриту со�
ломою, перекрили шифером, і вона дужа осіла.
У 1992 році, коли нам її повернули, вона була у жах�
ливому стані. Але сад тієї весни дуже рясно зацвів.

[Підпис] В. Максименко
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Катерина Іллівна Кривенко,
м. Київ

Під час голоду проживала в с. Аркадіївка Згурів�
ського р�ну Харківської (нині Полтавська) області та
у м. Києві.

Сегодня Украина чтит память жертв Голодомо�
ра и политических репрессий. Семьдесят три года
назад в нашей стране началась наиболее массовая
в мирное время в Европе гибель людей — Голодо�
мор. В течение 1932—1933 годов он унес жизни
миллионов украинцев. От голода тогда ежедневно
умирало около 25 тысяч человек. Киевлянка Екате�
рина Кривенко — одна из немногих выживших в те
страшные годы. В 1933�м ей было всего шесть лет,
но помнит она многое…

„Последнее зерно забрал у нас мамин племян�
ник�комсомолец”.

— На днях прочла статью в „Фактах” о голодомо�
ре и очень расстроилась, — начинает свой леденя�
щий душу рассказ Екатерина Ильинична. — Опять
вспомнила пережитое. В то время мы жили в селе
Аркадьевка Згуровского района Харьковской об�
ласти. Три моих прадеда как раз его и основали.
Местный згуровский помещик, у которого они ра�
ботали, дал им землю и сказал: „Делайте здесь
село, а назовем мы его Аркадьевка, в честь моего
сына”. Там родилась и моя мама. Нас у нее было
четверо: три дочки и сын, но он умер маленьким,
еще до голода.

— Свое хозяйство у вас было?
— У нас было хорошее хозяйство — корова, ло�

шадь, свинка, соток семьдесят огорода… Так что
жили неплохо. Когда настали трудные времена,
отец зарезал корову и повез продавать мясо на ба�
зар. Но его ограбили бандиты. Много тогда на Пол�
тавщине банд было. Одной из них даже женщина
командовала — атаманша Маруся. Вернулся отец
домой с пустыми руками, мама стала плакать:
„Илько, что же теперь будет? Как жить будем, чем
детей кормить? На носу ведь зима…” У нас остава�
лось еще немного зерна. Правда, спрятать родите�
ли его не успели. В один прекрасный осенний день к
нам зашел мамин племянник�комсомолец и при�
гласил ее в сельсовет. Не заподозрив дурного, она
пошла. А племянник позвал товарищей, и они вы�
гребли все наше зерно. Мой папа был человеком
слабохарактерным и ничего сказать „товарищам”
не смог. Вот так мы начали голодать.

— Помощи ниоткуда не ждали?
— Немного сельсовет подкармливал нас. Вари�

ли галушки, с чем — уже не помню, и выдавали по
две штучки с юшкой на каждого ребенка. Один раз в
день. Чтобы получить свою порцию, приходилось
рано утром бежать к церкви. Моя старшая сестрич�
ка Галя так добегалась, что слегла. Отец после все�
го случившегося потерял силы, залез на печку и
больше никуда не выходил. Там они с Галей и лежа�
ли. А я стала ходить за галушками с младшей сес�
тричкой — четырехлетней Танечкой. Помню, прино�

шу миску и хочу дать Гале, а отец с печи просит: „Ка�
течка, дай я хлебну! Есть не буду, я только чуть�чуть
юшки…” А я ему: „Не дам, это сестричке”. И зову ее,
зову… А она так ослабела, что уже и не отвечала.
(Тут Екатерина Ильинична заплакала… Во время
нашего разговора ее глаза еще не раз будут мокры�
ми от слез. — Авт.) Отдала я им миску. Уж не знаю,
кто там ел — папа или сестра”.

Как�то утром, собираясь за галушками, я позва�
ла с собой Таню. А она села на лавочку, красивая та�
кая, молчит и только смотрит на меня. Потом вдруг
упала на бок, и не стало больше Танечки… Я ничего
не поняла, а мама торопит меня: „Беги, мол, быс�
трее, а то голодными останетесь”. Побежала. При�
ношу галушки и спрашиваю маму: „Где младшая
сестричка?” А она мне говорит: „В сенях…”. Так три
дня Таня там и пролежала. Потом мама завернула
ее в простынь и унесла на кладбище. Похоронила
возле своих родителей… Через некоторое время
замолчал на печке и отец. Я, собрав силы, залезла к
ним. А они уже мертвые — и папа, и Галя. Моя бед�
ная мама сама стаскивала их с печи, отволокла в
сени. И лежали мои родные люди там целую неде�
лю: ни телеги, ни помощи… Потом отца и сестру
все�таки вывезли и похоронили в одной могиле.
Вскоре от голода слегла и я. Залезла на ту же печь и
все время лежала. Уже и ноги стали опухать.

— Как же вам удалось пережить голодное вре�
мя?

— По соседству жил мамин двоюродный брат,
державший корову. Она только отелилась. И мама
упросила его давать мне в день по чашке молока.
Так и дотянула я до весны. А когда появилась трав�
ка, стали ее собирать, лепешки делать…

Потом, когда начала завязываться картошка,
мама ходила на колхозное поле и воровала малень�
кие клубни. Я очень боялась оставаться одна и про�
сила ее не ходить. Говорила ей, что если она меня
не послушает, то я на нее… донесу. А мама мне:
„Хорошо, иди донеси, будешь лежать в земле ря�
дом с нашими”. И такое бывало.

— А в Киев как вы попали?
— Один из маминых братьев, военный, служил

на границе с Польшей, а другой жил в Киеве. И вот
одна наша грамотная односельчанка написала
дяде�военному, что почти вся семья его сестры
умерла. Тот велел киевскому брату забрать нас к
себе. В городе все же можно было продержаться.
Отец, когда еще был жив, ездил в Киев и даже при�
возил домой хлеб. Так к нам по ночам стучали одно�
сельчане: „Илько, дай хлебца, ребенок умирает…”
Он, душевный человек, давал всем. Мама кричала,
мол, что ты делаешь? У нас же дети! А папа давал и
давал… Додавался, что сам с голоду умер.

„От бившей меня тетки я сбежала в детдом, на�
звавшись круглой сиротой”

— У дяди была большая семья?
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— Детей у них не было, жил он с женой�поляч�
кой. Как она меня невзлюбила! Против мамы не
возражала, даже устроила ее работать уборщицей,
а меня все время хотела куда�то сдать. В Киеве
тоже голодали. К моему окну постоянно подходили
соседские дети, плакали и просили хлебушка. И я
давала. Тетя как�то увидела такое дело и избила
меня.

А в один прекрасный день, когда мама была на
работе, тетка взяла меня с собой в очередь за хле�
бом. Приехали мы на Подол. Она оставила меня на
крыльце дома и сказала, что пойдет посмотрит, как
там моя мама в очереди стоит. И пропала. Я уже за�
мерзать стала. Мимо шла какая�то женщина, пожа�
лела меня и увела к себе в подвал погреться. Потом
отвела на почту и сказала, что ребенка подбросили.
На почте люди стали спрашивать, есть ли у меня
мама. До сих пор не могу понять, что стукнуло мне
тогда в голову, но я сказала, что нет, есть только
злая тетя, которая меня бьет. Тогда один мужчина
отвел меня в детский распределитель, а оттуда от�
правили в детдом. Перед тем как сесть в поезд, я
зашла в туалет, стала перед открытым окном, за�
плакала и сказала: „Милая мамочка, я уезжаю от
тебя. Не плачь обо мне и не ищи. Меня так тетка
била…” Так я попала в город Шпола. Каких только
деток я там не насмотрелась! Я�то была ухоженная,
чистенькая: мама за мной хорошо смотрела. А они
страшные, опухшие от голода…

— Родные вас искали?
— Мама пришла домой, увидела, что меня нет, и

бросилась искать. Уж не знаю, что ей там тетка ска�

зала. Бегала в милицию, написала брату�военно�
му… Целый год искали. И нашли. Послали запрос в
детдом. А директор наш пишет в ответ: есть, мол.
Катя Рябокрыс, но она сирота. Такая у меня смеш�
ная девичья фамилия была. Меня в детдоме посто�
янно спрашивали о маме. А я ни в какую — нет, гово�
рю, и все.

И вот через год приезжает в детдом дядя�воен�
ный. Директор приходит ко мне и говорит: „Пойдем,
Катя, там к тебе такой гость приехал!” А я идти не
хочу и снова твержу, что никаких родственников у
меня нет. Привели�таки. Дядю я узнала сразу, но
виду не подала. Он мне: „Не узнаешь? Что же ты,
Катя, делаешь? Ведь есть у тебя и мама, и дяди.
Если один плохой попался, то я же хороший!” Тут я
во всем и призналась…

— Помните, что он вам тогда привез?
— Яблоки, конфеты, печенье. Я сразу же пошла

в нашу комнату и раздала гостинцы деткам. Они не
спали, ждали меня. Стали спрашивать, кто приехал.
Как услышали, что родственник, так сразу закрича�
ли, чтобы я обязательно ехала с ним. Утром вышли
меня все провожать. Махали мне руками и плака�
ли… Вот так я опять оказалась в Киеве.

— Голодно жилось тогда в столице?
— Мы, конечно, досыта не ели, но уже не голо�

дали. Мама работала, а жить мы стали у старенькой
бубушки, за которой присматривали. Ее дом стоял
в районе нынешней станции метро „Левобереж�
ная”. Тогда там городских строений не было и в по�
мине, а только сплошные маленькие деревенские
домишки. Вот с тех пор и живу в Киеве.

Факты. — 2006. — 25 ноября.

Ільєнко В.Ф.,
1927 р. народження, м. Київ

Я, Ильенко В.Ф. (д.ф. Нетесана), родилась в
г. Киеве 4/I 1927 г. в семье бедной и многодетной, в
семье рабочего. У родителей я была пятым ребен�
ком. Отец работал на заводе «Арсенал», мать воспи�
тывала и смотрела за 6�ю детьми. Все были девочки.
Самая старшая 1914 г.р., самая младшая 1931 г.р.
Помню, что в голодовку мы бегали за мамой и посто�
янно просили у нее кушать. Мне было тогда 5 лет. Ва�
рила мама борщ из крапивы: крапива и вода, без кар�
тошки и хлеба, и кормила нас этим, самой ей не оста�
валось и отцу, который приходил с работы, тоже не�
чего было кушать. Из�за этого они постоянно руга�
лись. Помню, как мама еще делала деруны с очисток
из картошки, которые находили на мусорнике и жа�
рила их на олифе. Помню, как собирали с сестрами
целый день на вокзале пшено по одной штучке и в
стаканчик складывали, чтобы мама что�то сварила.
Моя мама от голода начала пухнуть. Люди нам, де�
тям, подсказали, чтобы мы пошли за врачом на ул.
Коминтерна, а жили мы на Жилянской. Там жил врач

Попов. Мы, все дети, побежали и, плача, стали про�
сить этого врача, чтобы он с нами пошел и спас нашу
маму, потому что она уже умирала. Придя с нами и
посмотрев нашу маму, он начал давать ей и оставил
какие�то таблетки, благодаря которым она осталась
жива. Мая самая старшая сестра рассказывала, что
когда она во время голодовки занималась в технику�
ме, их отправляли прокладывать железнодорожную
колею в лесу. Питание они должны были зарабаты�
вать сами. За 1 кубический метр выкопанной и вы�
брошенной наверх земли им выдавали 100 г черного,
неизвестно из чего испеченного хлеба и 200 г сухой,
ржавой тюльки. Воды рядом не было. Покушав этой
тюльки, они то и дело ходили к родничку за 2,5 кило�
метра. Работая в лесу от техникума, сестра с подру�
гой ходили по лесу и собирали грибы, а потом их ва�
рили. Один раз сестра рассказывала, что с ними в
лесу чуть не приключилась беда. В лесу они повстре�
чали много женщин, эти женщины их окружили, нача�
ли с ними разговаривать, что их дети умерли и давно
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гниют в земле. Сестра с подругой их внимательно
слушали, а, оказывается, эти женщины подошли к
ним, чтобы их убить, т.к. у одной женщины на плече
лежалокровавленныйеерукамиогромныйтопор,но
сестре с подругой как�то удалось убежать от этих
женщин. Случаев людоедства, со слов сестры,
было много и даже матери убивали и съедали своих
детей. Возле леса было кладбище, и оставшиеся в
живых собаки притаскивали кости умерших людей,

которых не было кому захоронить. В Киеве были
огромные очереди за хлебом. Крестьяне — серые,
дутые, на пухлых ногах, — с трудом добравшиеся до
Киева и выстояв в огромной очереди, получив этот
хлеб, тут же, у магазина, умирали, как только про�
глатывали кусок хлеба. Моей младшей сестре да�
вали в марлечке сосать пожеваный хлеб. Больше я
ничего не помню, потому что мне 81 год. А когда
была голодовка, мне было 5 лет.

Шехтер Лев Ельєвич,
1915 р. народження, м. Київ

Помню голод 1932—33 гг. Семья состояла из
семи человек. Пять детей, мать, отец. Отец работал
стельмахом в колхозе. В 1929 г. приехал 25�тысячник
из Киева для организации колхоза. Село было боль�
шое, был организован колхоз. В нашем доме жил
25�тысячник по фамилии Хандрос. Кроме меня (я
былсамым младшим в семье) имамы, все работалив
колхозе. Хлебаужетогданебыло, аплатилилюдям—
пшеном. Жить становилось тяжело, работали много,
а есть было нечего. Хандрос посоветовал сестрам
выехать в Киев. До 33 года и вся семья переехала.

Жили мы в подвале на улице Коминтерна возле
вокзала, семь человек в одной комнате. Все рабо�
тали на предприятиях Киева (Ленкузня) Деньги в го�
роде платили, но купить было нечего, за большие
деньги покупали буряк, полугнилой картофель.
Я помню, как по нашей улице к вокзалу лежали тру�
пы, люди, которые не смогли дойти с вокзала до
Евбазы (базар, где сейчас цирк) это был ужас,
который остался в памяти на всю жизнь.

В 1934 году появился коммерческий хлеб, поя�
вились магазины, где продукты меняли на золото.

Медведцька Клавдія Василівна,
1925 р. народження, м. Київ, вул. Ольжича, 15, кв. 55

Під час голодомору проживала в Києві на Подолі,
вул. Дехтерна, квартиру не пам’ятаю. Батько трохи
працював, то отримував пайок, ходили вимінювали

хліб на золото. То отримаєм талони, та за хлібом, тре�
ба було по 2 дні стояти в черзі. Мама дуже попухла, то
ми мамі цілу ніч ходили просить, що поїсти.

Соц. працівник Марченко Галина Михайлівна,
13.12.07

Едельштейн Нелла Йосипівна,
1925 р. народження, м. Київ (пер. Михайлівський, 9�б, кв. 119)

В эти страшные годы жили мы в Киеве по этому
адресу. Нас у мамы было двое — моя сестра и я. Я как
сейчас помню этот голод, холод и мамины глаза, ког�
да она смотрела на нас, своих детей, с огромным
страхом и волнением. На своих голодных двух кро�
шек, нам было тогда по 6 лет, близняшки.

Я тогда не все понимала, но эти ужасные мами�
ны страхи, что кушать детям, я помню, она с папой,
я даже никогда не видела, чтобы они что�то ели
сами, все добывалось для нас, детей. Вкус этой
похлебки из воды и чуть чем�то плавающим в ней,
вкус был очень неприятен, но мы его хлебали от го�
лода.

Грабить, что�то брать у нас никто не приходил, у
нас нечего было брать, родители были простыми
инженерами.

Самым большим лакомством была каша из то�
локна сои. А вот о законе пяти колосков мы знали,

слышали от людей, пришедших из сел, которые ис�
кали в городе что�нибудь поесть, так и лежали на
холоде умершие. Никто их не трогал тогда, прямо у
хлебного магазина.

Люди были все грустные, не разговаривали по�
чти между собой, все искали, что бы поесть.

Торгсин — это были магазины на Крещатике, в
них можно было купить что�либо: хлеб, одежду, но
за золото, украшения или монеты. Мы в них не хо�
дили, у нас этого добра не было. Моя бабушка жила
в г. Коростышево. У нее мы иногда были в гостях.
И помню один случай, когда мы бегали за домами, а
там были небольшие огороды у людей. И уже
осенью видели, что лежит женщина молодая, уже
умерла и мухи по ней ползают, а еще рядом малыш
кучерявый такой ползал по ней, не понимая, что с
мамой… И никто их не спасал, не забирал, потому
что всем было нечего кушать, никому не было до
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них никакого дела, мне это очень впечаталось в па�
мять… И благодаря своим родственникам мы оста�
лись живы. Люди из ближних сел шли в город искать
еды, чтобы выжить их детям. И многие так и умира�
ли на улицах города.

Пытались люди искать какие�то остатки еды в
огороде, в надежде выжить. Даже помню эти две

улицы: ул. Шевченко и ул. Петровской в г. Коросты�
шев Житомирской области.

Я помню голод еще и в 1946—1947 гг., когда
хлеб был по карточкам, и кто потерял свою карточ�
ку — это была смерть. На рынках был хлеб, но, сно�
ва�таки, его можно было выменять только за золо�
то. Голодными же были все, то нас окружал. Холод и
голод царил в стране.

12.12.2007 г.

Кузьменко Федосії,
мешканки села Вигурівщина�Троєщина

Страшна трагедія трапилась на Мигашковому
кутку с. Троєщина.

Дві дівчинки, пухнучи від голоду, вирили у сусіда
кілька кущів картоплі, яку він недавно посадив. Не
встигли навіть з’їсти, як сусід прибіг, схопив їх і зам�
кнув у своєму погребі.

Рятувати не було кому, бо батьки вмерли від го�
лоду зимою і вони залишилися сиротами. Три дні він
морив дітей голодом. Ще й воду лив через трубу на
них. Три дні сусіди чули їх плач і благання. А потім
діти замовкли назавжди.

А ще одного хлопця, теж сироту, за те, що вирив
кубах картоплі, посадили в «холодну» (приміщення

біля сільради). Потім сільські активісти вночі вивели
його на Горби (урочище на Хуторі), викопали яму і
живим закопали. Хлопець просився, плакав, нама�
гався вилізти, але його били й штовхали назад у
яму, поки він знесилів і помер.

Як жили ці люди все життя? Чи не снилися їм оті
дитячі руки, що простягав із ями голодний, напівжи�
вий хлопчик?

Отак будували комунізм.
А тепер вони ще й не хочуть визнати голодомор на

Україні!Кажуть,требамолитисязаворогів.Тахайвони
вищезнуть усі зі своїми сім’ями разом. А померлим,
страждальцям — Царство Небесне і вічний спокій.

Записала Гавриш О.С., керівник музею «Рідна хата»
СЗШ № 278 м. Києва

Білоконь Тамара Микитівна,
1927 р. народження, м. Київ

В Подольскую администрацию г. Киева
Гл. специалисту отдела внутренней политики Марианне Ильницкой

Я, Белоконь Тамара Никитична, 1927 г. рожде�
ния (девичья фамилия Кривоблоцкая), коренная ки�
евлянка, очень четко помню события того страшно�
го 1933 года, так как мне уже было 6 лет. Наш отец,
железнодорожник, был начальником поезда, кур�
сировавшего до какой�то пограничной станции в
сторону Румынии. Мы с мамой встречали его с по�
ездки на ст. Киев�пассажирский, так вот вся пло�
щадь перед вокзалом была заполнена опухшими от
голода людьми. Они лежали прямо на мостовой,
некоторые были совсем безучастны, другие же,
лежа, протягивая руки, просили милостыню. Мама
быстро что�то давала им. а мне говорила: пройдем
площадь в темпе, так как вши лазят прямо по брус�
чатке и могут забраться к нам на ноги. Это была жут�
кая впечатляющая картина для моей неокрепшей
психики. Из поездки отец нам привозил кукурузную
муку, ее запаривали кипятком, затем добавляли не�
много картошки и ели. Таким образом выжила вся

наша семья. Вокзал от нас был близко, мы жили на
улице Урицкого, и нас, всех детей большого двора
из 5�ти двухэтажных домов, наши родители учили
милосердию. Мы выпрашивали у родителей еду
для опухших детей, которые ходили по дворам.
Одна бабушка по фамилии Заровная давала нам
чистые белые тряпки и настой белой лилии на лам�
падном масле и мы оказывали помощь опухшим де�
тям, смазывая им ноги, из которых текла вода. Еще
запомнился эпизод: мы с мамой провожали отца,
шли мимо состава, который должен быть отпра�
виться в путь, на ступеньках вагона сидела молодая
женщина с ребенком 2—3 лет, тамбур вагона был
закрыт, а она собиралась ехать на подножках ваго�
на, кругом темень холод, тамбуры вагонов, закрыты
на ключ�гранку. Мама долго уговаривала эту жен�
щину не ехать на подножках вагона, говорила ей,
что если она заснет, то разобьется насмерть. Долго
еще эта женщина стояла у меня перед глазами
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Еще не могу спокойно слышать тревожные па�
ровозные гудки из фильмов прежних лет, они у

меня ассоциируются с пережитым ужасом 1933
года, память сразу возвращает меня туда.

Приемська Євдокія Іванівна,
1916 р. народження, м. Київ, вул. Щербакова 44, кв. 61

Во время голода — 32—33 годов семья Прием�
ской Е.И. жила в городе Киеве на Подоле. Люди
страшно голодали.

Она не могла мне нормально рассказать — все
время плакала.

По всему городу лежали на улице мертвые
люди. Их забирали, а куда — никто не знал. На рабо�
тающего человека давали 400 грамм хлеба на сут�
ки, а на всех остальных — по 200 грамм. Хлеб пекли
из высевок. «Партийцы» ходили по квартирам заби�
рали все продукты. Сначала просили картофель,
зерно…, чтобы засеять и засадить землю, а если не
давали, то они забирали. Особенно сильно забира�
ли у куркулей. К ним часто приходили соседи и по�
казывали органам где что спрятано. Люди с сел
тоже приходили в Киев чтобы тоже взять хлеба (200
грамм давали всем). Она до сих пор помнит маль�
чика 7—8 лет, который пришел с мамой в очередь

за хлебом. И вдруг его мама от голода падает и уми�
рает в очереди, а мальчик сильно кричал. Люди
иногда крали людей и ели. По всему городу откры�
вались магазины — торгсины. Их открывали евреи
и грузины. Грузин было мало. Там были в изобилии
все продукты, но их можно было приобрести только
в обмен на золото (деньги не брали).

Евреи закупали продукты за границей и озола�
чивались. Ее мама собрала все золотые вещи (их
было много) и отнесла в торгсин.

Продуктов хватило на неделю.
Кроме того, она помнит, что тогда еще был не�

урожай. Весной «партийцы» организовали бесплат�
ную посадку земли. Шли все работать в поле —
даже дети 7—8 лет. За это 1 раз давали тарелку ба�
ланды. После войны тоже был голод, но уже не
такой. Люди имели работу.

Записала Новикова С.И., 23.02.2008

Андрущенко Єфросинія Федорівна
1925 р. народження

Народилась і проживала до цього часу в Осо�
корках. Голод пережила зі своїми батьками і двома
сестрами. Багато пам’ятаю, а пізніше, зі спогадів
старших, все закарбувалось у моїй пам’яті. Голод
пережили не всі. Багато людей пухли з голоду і вми�
рали. Для того, щоб хоч якось можна було прожити,
старші брали нас, дітей, з собою збирати гриби по
кущах. Потім настав щавель, збирали щавель на
продаж. Батьки возили його на Київ, а звідти приво�
зили хліб та ще деякі продукти.

Було й таке, що куплять хліб, принесуть додому,
розріжуть, а в середині тряпки, або лушпайки. Мало
того, що був неврожайним 1932—1933 рік, так ще й
місцева банда не давала людям спокою. Серед
білого дня, де пасли корів на лузі, бандити забирали
корів і гнали подалі, а там різали чи продавали далі
на інші села. Люди забирали живність на ніч у буди�
нок, щоб за ніч банда не забрала.

В основному люди від голоду спасалися літом на
лузі, де було багато щавлю, з якого варили варення і
мазали хліб, збирали ягоди з кущів, по підворотнях
росли калачики (трава), їли ці калачики та листя
фруктових дерев. Більшість виживала за рахунок
того, що можна було щось продати у Києві. Якщо

було щось із золота, то можна було обміняти його на
продукти.

На нашій вулиці багато пам’ятаю людей, які пух�
ли від голоду і померли. А були такі люди, які варили
своїх померлих і їли.

В Осокорках орудувала банда, ватажком якої
був Бовт Омелько зі своїми синами та такими ж, як
він сам. Банда орудувала тільки ночами. Знали своїх
людей, у кого є гарні пожитки: золото, срібло, ско�
тина, будь�яка живність, заходили і починали вима�
гати. Звичайно, всі були з закритими обличчями,
але по голосу люди впізнавали. Хто добровільно не
віддавав золото, того вбивали, вирізали язика, за�
лякували інших людей. Пам’ятаю, як убили діда і
бабу в одну ніч, які не давали золота. Була ще одна
банда на Теличці. Ватажком був Корж Прохор Федо�
рович. Люди боялися ходити поодинці, тому що се�
ред дня були пограбування. Банда не гребувала
нічим. Заходили одні в хату, знущалися з людей, ви�
магали віддавати по�доброму, а то буде зле, а інші у
сараї з корови шкіру в цей час знімали, забирали, і
банда гуляла, і ділили між своїми бандитами.

Записала Москаленко Т.Л.
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Подрезан Владимир Викторович,
1915 г. рожд, коренной киевлянин, проживаю в Печеоском р�не, участник ВОВ. Ветеран труда

Голодомор 1933 года был трагедией такого не�
виданного масштаба, что в той или иной степени
коснулся подавляющего большинства населения
Украины. Я слышал и помню до сих пор много ужас�
ных его подробностей. Но пишу только о том, что
видел своими глазами и лично столкнулся.

Экономическое положение страны быстро
ухудшалось. Осенью 1932 года начался голод. Он
носил организованный характер. Существуют раз�
ные суждения по этому поводу, но как очевидец я
смело могу утверждать, что он был запланирован и
организован из центра. У крестьян было изъято все
продовольствие до последнего зернышка. У наших
знакомых из села забрали даже горшок с фасолью,
который стоял на окне. Специальные бригады бу�
рили землю во дворах и огородах в поисках зако�
панного хлеба и других продуктов.

Строго запрещалось собирать грибы, ягоды и
орехи в лесах. Лесники были обязаны даже стре�
лять в нарушителей запрета. Это лишний раз под�
тверждает искусственный характер голода, хотя
мало кто об этом сейчас помнит.

Соседи, конечно, доносили друг на друга. Села
вымирали. Кто мог, пробирался в города, надеясь на
спасение. Помочь им было нельзя, т.к. в Киеве но
карточкам работающим выдавали 600 гр, а иждивен�
цам по 300 гр. тяжелого, похожего на глину, хлеба.

Все это правдиво описано в рассказе Тендряко�
ва «Хлеб для собаки», помещенном в «Новом мире».

На улицах Киева лежали умирающие, а в укром�
ных углах — и трупы. Ранним утром накрытые бре�
зентом подводы увозили горы трупов.

Я лично был очевидцем всего этого.
Однажды в Киеве, на Лукьяновке, мимо меня

ехала такая подвода. Ветер поднял брезент и я уви�
дел кучу детских трупиков, набросанных, как дрова.
Этого я не могу забыть до настоящего времени.

К нашему стыду и ужасу мы стали привыкать к
этому, как потом, во время войны, люди привыкали

к трупам на полях сражений.
Мы в транспортно�строительном техникуме,

расположенным на ул. Святославской ( ныне —
улица Чапаева), занимались на вечерней смене.
Вдруг во время урока в класс зашел военрук и ско�
мандовал: «Девушки — домой, хлопцы — выхо�
дить, строиться!» Нас строем повели на Крещатик
и мы должны были искать на лестницах, в подва�
лах, закоулках умирающих и выводить или выно�
сить их во дворы, где дворники наглухо запирали
ворота. Домой я вернулся весь покрытый вшами,
которые всегда заедают ослабленных и умираю�
щих людей. Цель этого мероприятия выяснилась
на следующий день.

На следующий день ( весна 1933 года) в Киев
приехал французский министр�социалист Эррио.
По возвращении в Париж этот наивный европеец�
социалист написал в газете: «Здесь распространя�
ют слухи о голоде в Украине. Я был в Киеве и не ви�
дел каких�либо его признаков. Мало того, меня
отлично кормили в ресторане!»

Весной 1933 г. я поехал на практику в Казатин,
где весьма интенсивно велось ж.д. строительство.
Условия жизни там были почти нормальные. Пита�
лись в столовой плохо, но не голодали. Через неко�
торое время меня и двух моих товарищей по техни�
куму послали на ст. Михайленки, где начиналось
строительство подъездного ж.д. пути к Янушполь�
скому сахарному заводу.

Это был пик голода. Местное население вымира�
ло. Сегодня вы говорите с человеком, а завтра его
уже не было. Мы вообще знали о людоедстве, но я
конкретно столкнулся с ним. Недалеко от нашего
местажительстваобезумевшаяотголодаматьсъела
своего ребенка. При аресте она сказала, что он все
равно бы умер. Людоедов отправляли в тюрьму в
Бердичев, где их без суда расстреливали.

Но расстреливать нужно было тех, кто довел лю�
дей до такого состояния.

Дмитренко Євгенія Кузьмінічна

Я, Дмитренко Євгенія Кузьмінічна, в 1932—
1933 рр. проживала в м. Києві, вул. Володими�
ро�Лебідська №1. Нас у сім’ї було 3 дітей і мама.
Мама працювала у трамвайному депо бухгалтером.
Ми дуже голодали, варили зерно молоте і їли. У нас

у дворі жив сапожник, який з голоду наївся мамали�
ги і помер. Бачила як біля церкви лежали померлі
люди, стояли ночами в черзі за хлібом. У мене від
голоду померла старша сестра, їй було 17 років.

Лопушанський Володимир Андрійович,
1923 р. народження, киянин, м. Київ, вул. Тулузи, 16, кв. 52

Пам’ятаю, як у 1933 хліб давали по карточках і
було багато випадків, коли хліб видирали у людей з
рук прямо біля магазинів. В нашій родині було чет�

веро дітей. Батько працював, а мама виховувала
дітей. Пам’ятаю, як замість того, щоб іти в школу, я
бігав на товарну станцію, — там стояли вагони з
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зерном. Ми з хлопцями прокручували дірочку поки
не бачила охорона і набирали зерно у торбинки і, хо�
ваючись під вагонами, ми тікали від охорони. В моїй
родині ніхто не помер, але під час голодомору в мо�

єму будинку часто знаходили мертвих людей, які
приїздили з сіл і просили милостиню. Ще пам’ятаю,
як від голоду померло двоє дітей моїх сусідів.

Записала соц. робітник Яценко Л.А.

Солодар Соня Іцківна,
1919 р. народження

В 1933 р. знаходилась в м. Києві, навчалась в
технікумі. Проживала з братом на квартирі на Ва�
сильківській. Коли поверталась з навчання, боялась
ходити по вулиці, щоб не затягнули в парадне. Бо

крали людей, вбивали і продавали м’ясо. Брат пра�
цював на заводі і навчався, батьки жили в колгоспі.
Важко жилося днями, ходили голодні. Страшно зга�
дувати.

Записав Хоменко В.М. — соціальний працівник

Павлова Галина Миколаївна,
1920 р. народження

Мне было 12 лет, когда исчезли продукты. Мою
маму забрали в больницу, она заболела тифом.
Я осталась одна со старой бабушкой. Нигде ничего
не было, я стояла почти сутки за хлебом. За кольца
и сережки, дорогие картины и монеты в торгсинах
евреи продавали муку и манку, вещи они не брали.
Из сел люди приезжали с детьми, у детей были бу�
мажки с именами и годом рождения. Детей остав�
ляли в подъездах, чтобы их кто�то подобрал и чтобы

их кто�то накормил и отдал в отделение милиции,
их тогда отправляли в детдома. Очень много было
трупов в городе, их собирали студенты и отвозили
на кладбища в общие ямы. Рынки в Киеве были пус�
тые, поели все, ели собак и котов, крыс, листья с де�
ревьев. Сьели всю кожу, которая была дома. Еще
нас детей подкармливали монахи с Лавры. Еще
были мародеры крали все среди белого дня. Ниче�
го, не стесняясь и не боясь. Было страшное время.

Білан Марія Петрівна,
1918 р. народження, с. Биківня, вул. Бобринецька

1.Чи пам’ятаєте Ви, що був голод у 1932—1933
роках?

Так, в цей час мені було 15 років. Я вже працюва�
ла разом з мамою в колгоспі, а маленькі брати й
сестри були вдома. Їх основною роботою була
хатня.

2. Які, на вашу думку, могли бути причини голо;
ду?

Я точно пам’ятаю, що тоді вивезли все зерно.
А вдома мати з батьком щось ховали поночі. Та того
не вистачало. Батько якось приніс в кишені зерно, а
через годину його забрали. Так більше й не
прийшов.

3. Чи мали документи на збирання продуктів ті,
хто відбирав?

Документів ніхто не бачив, та й боялися щось пи�

тати. Тим паче, що люди були озброєні. Боялися, що
заберуть і життя.

4. Чи давали їжу тим, хто пішов до колгоспу?
Дати давали, але знов�таки забирали. Іноді пря�

мо по дорозі додому.
5. Хто охороняв поля, колгоспні комори?
Сільські активісти. На конях об’їжджали. А ми хо�

вались в буряні чи кущах, чекали, коли проїде і бігом
хапали, що попадеться. Але, як попадали, то били
страшно.

6. Хто зумів вижити?
Ну, батько не повернувся, мати все нас підгодову�

вала та й померла. Приходжу, а вона тихенько лежить.
Молодшихсестерібратівзабралидоінтернату.Малих
збирали і там, начебто, на державному піклуванні вони
були.Тамбагатодітейпомерлоімоїнеповернулися.

Хітченко Віра Дмитрівна,
1915 р. народження

Я, Хітченко Віра Дмитрівна, народилась в
м. Київ 23 червня 1915 році. Інвалід 1�ї групи загаль�
ного захворювання, ветеран праці, учасник ВВВ,
одинока. Проживаю бул. Ліхачова, 9, кв. 29.

У Києві прожила все життя. В 32 році жила з ма�
мою, навчалась в медінституті. Час був дуже важ�
кий — голод. Стипендію отримувала 18 рублів, а
мама зарплату — 60 рублів. Хліб продавали по кар�
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точках 200 грам. На базарі продавався по 100 рублів
за буханку і не відомо, з чого спечений. В студент�
ській лікарні (вул. Леонтовича, 5) годували один раз
на день, юшкою з гнилої капусти, яка смерділа на
весь квартал, хліба 500 грам. Домашнє харчування:
1 стаканчик кукурудзяної крупи, різне схоже на ки�
сіль з зелені зібраної на лугах за Дніпром, а коли
щастило, то і каша з картопляних лушпайок пере�
кручених на м’ясорубці. Голод доходив до психозу.
В той час всі були страшними дистрофіками. В кінці
32 року студентів мобілізували на роботу по перера�
хуванню здачі зерна державі у всі області України.
Я з бригадою була в м. Рудині — «Заготзерно». Вра�
ження гнітючі: скрізь чути похоронні дзвони церкви,
ми були на санках, покритих мертвими від голоду.
Так розповів нам їздовий, коня треба берегти, зай�
вий раз не їздити. Жили ми в будинку, виходити з
дому заборонено, особливо, як темніло, бо в Києві і
собак вже давно поїли люди. Після успішної робо�

ти — 52 села нам в нагороду дали по 3 кг муки і
відвезли до поїзда. Голод продовжувався.

У березні 33 року я зовсім ослабла, осліпла (ку�
ряча сліпота). Покрилась гнійничковими наривами
(собаче вим’я). Змушена була покинути навчання.
Дуже важко було дивитись і працювати, бачачи як
помирає голодний селянин. Наприкінці 33 року в
місті була організована комерційна торгівля хлібом
(без карток). 1/2 хлібини — 500 грам в одні руки.
Хтось помирав, не дочекавшись, прямо в черзі, або,
поївши гарячого хліба, від зварювання шлунку.

Покійників збирали карети швидкої допомоги
для поховання.

Дуже важко і болісно було повертатись до нор�
мального життя, здоров’я підірване з юності. В 36
років стала інвалідом 2�ї групи. Зараз без сторон�
ньої допомоги обійтися не можу, давні хвороби да�
ють знать, особливо очі. Готуючись до операції
очей, якщо буде матеріальна допомога, надіюсь на
Бога і добрих людей.

9 червня 2008 рік
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РОЗДІЛ ІІІ

ХРОНІКА
ГОЛОДОМОРУ



Двадцятьчотиримісяціголодноголихоліттяукра�
їнських селян, сповнених пекельних страждань не�
винних мучеників, заподіяних злочинною соціально�
економічною політикою радянської держави. Терор
голодом переслідував їх повсюдно і щоденно, ви�
штовхував із рідних домівок у пошуку порятунку, а на�
томість— голодна смерть на вулицях та околицях ве�
ликих міст. Поневіряння сільського та значної частин�
и міського населення мають мартирологічну складо�
ву, відтак заслуговують висвітлення, тобто відтво�
рення подій і явищ повсякденного голодомору.

Хроніка концентрує події і явища, виокремлює їх
із загального суспільного контексту, привертає ува�
гу та відтворує пам’ять і пробуджує громадянську
свідомість. Запропонований розділ є аналітичним
викладом подій, які відклалися в архівних докумен�
тах та періодичних виданнях. Важливим джерелом
написання хроніки виявилися книги про смерть ра�
йонних загсів м.Києва, які зафіксували місце, вік,
дату та причину смерті, а також національність та
соціальне походження померлих. Згадуючи про них
на сторінках книги, ми увічнюємо світлу пам’ять про
них, називаємо конкретних жертв голодомору.
Щодня помирали десятки осіб на вулицях Києва — з
прізвищами і так звані „невідомі”. Безпаспортні се�
ляни, а тим паче бездоглядні малюки, помирали

безвісти, їх засипали до гуртових могил. Лише 1 бе�
резня 1933 р., судячи із запису до загсівської книги
смерті Сталінського району, померло від виснажен�
ня 46 осіб, а протягом квітня�травня щодня гинуло
від десяти і більше „прийшлих” селян.

Повсякденна смерть від голоду, тифу, дизенте�
рії, виснаження, яка траплялася на вулицях Києва,
стала звичним явищем. Смерть не давала почуття
страху і святості, бо померлих було безліч, а їх похо�
вання відбувалося таємно, тобто без належного
церковного обряду. Спеціальні бригади не встигали
звільняти вулиці від трупів, а про ідентифікації, якщо
при померлому не виявлялося посвідчення особи,
ніхто не дбав. Для них була заготовлена відповідна
соціальна категорія — „невідомий чоловік” або „не�
відома жінка”.

День у день відбувалося зменшення української
нації, яку безжалісно перемелював голодоморів�
ський Молох. Події і факти хроніки показують не
лише жертв, але і формування та застосування жах�
ливої зброї масового фізичного нищення людей,
називають імена творців голодомору, розкривають
його причини і наслідки. Хроніка як самодостатня
науково�просвітницька форма подання історичного
матеріалу актуалізує минуле, повертає його мото�
рошне повсякдення.
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Січень, 1

Нарада з розгляду справ про неправильне дове�
дення „твердого завдання” та експертне оподатку�
вання, скликана при міськраді, оголосила догану
голові сільради с. Шпитьки за безпідставне дове�
дення твердого завдання до середняцького двору
гр. Р. Полоза та за незаконну конфіскацію його май�
на з наступним продажем з причини невиконання
хлібозаготівлі. Ухвалено розпродаж майна гр. Поло�
за припинити, повернути йому те, що залишилося,
та сплатити грошову компенсацію за розпродане.
Голову сільради попереджено про порушення про�
ти нього кримінальної справи у разі аналогічної по�
милки / Державний архів м. Києва (ДА м. Києва). —
Ф.р.;1. — Оп. 1. — Спр. 3881. — Арк. 1—2.

Січень, 2

Книга записів актів громадянського стану. Ле�
нінський район м. Києва. Померла від висипного
тифу у віці 63 років Алабовська Клавдія Миколаївна /
ДА м. Києва. — Ф.р.;1654. — Оп. 1. — Спр. 818.

Книга записів актів громадянського стану. Буль�
варний район м. Києва. Померла від висипного ти�
фу у віці 30 років Сагайдак Рахіль Ісаївна / ДА
м. Києва. — Ф.р.;1654. — Оп. 1. — Спр. 910.

Січень, 3

Книга записів актів громадянського стану. Ле�
нінський район м. Києва. Помер від висипного тифу
у віці 33 років Голубчик Фрум Фольвелевич / ДА
м. Києва. — Ф.р.;1654. — Оп. 1. — Спр. 819.

Січень, 4

Повідомлялося про зрив організації громадсько�
го харчування в студентських їдальнях Києва, де
санітарні вимоги не дотримувалися, їжа була не�
якісною та малокалорійною, меню одноманітним (пе�
реважали страви з гороху та пісний борщ), а порції не
відповідали нормам. Завідувачів їдалень звинуваче�
но в „правоопортуністичному ухилі” та запропонова�
но притягнути до кримінальної відповідальності /
„Пролетарська правда”. — Київ, 1932. — 1 січня.

Дитячі садки Києва, що обслуговували переваж�
но дітей робітників, незадовільно постачалися про�
мисловим крамом та продовольчими продуктами.
Незважаючи на те, що норми постачання були
мізерними, дошкільні дитячі установи не одержува�
ли того, що їм належало / „Пролетарська правда”. —
Київ, 1932. — 4 січня.

Січень, 5

Книга записів актів громадянського стану. Жовт�
невий район м. Києва. Померла від висипного тифу у
віці 60 років Перетокіна Мотя Михайлівна / ДА
м. Києва. — Ф.р.;1654. — Оп. 1. — Спр. 910.

Незважаючи на поширення епідемії плямистого
тифу, Київський вокзал, через який щоденно прохо�

дило до 40 тис. людей, утримувався в антисанітар�
них умовах: підлогу в залах другого та третього кла�
су мили раз на тиждень, вбиральні, що завжди були
переповнені, не прибиралися, а на кухнях буфетів та
їдалень їжа зберігалася разом з одягом та взуттям
співробітників, посуд був заржавілим та брудним.
Також не дотримувалися cанітарні норми приготу�
вання їжі. В антисанітарному стані перебували й
привокзальні перукарні. За недотримання санітар�
ного мінімуму на об’єктах залізничного транспорту
керівництво медично�санітарного управління Пів�
денно�Західної залізниці було притягнуто до кри�
мінальної відповідальності / „Пролетарська прав;
да”. — Київ, 1932. — 4 січня.

Січень, 6

Книга записів актів громадянського стану. Ле�
нінський район м. Києва. Померли: від висипного
тифу у віці 26 років Сушко Василь Іванович, а від за�
гального виснаження у віці 55 років Матвєєва Мари�
на / ДА м. Києва. — Ф.р.;1654. — Оп. 1. — Спр. 819.

Січень, 7

Книга записів актів громадянського стану. Жовт�
невий район м. Києва. Померла від висипного тифу у
віці 55 років Знаменська Марія Павлівна / ДА
м. Києва. — Ф.р.;1654. — Оп. 1. — Спр. 910.

Січень, 8

Книга записів актів громадянського стану. Ле�
нінський район м. Києва. Помер від висипного тифу
у віці 67 років Бравков Євстафій / ДА м. Києва. —
Ф.р.;1654. — Оп. 1. — Спр. 819.

Січень, 9

Книга записів актів громадянського стану. Ле�
нінський район м. Києва. Помер від висипного тифу
у віці 68 років Піленас Кідрат / ДА м. Києва. —
Ф.р.;1654. — Оп. 1. — Спр. 819.

Книга записів актів громадянського стану. Буль�
варний район м. Києва. Помер від висипного тифу у
віці 25 років Яременко Іван Ничипорович / ДА
м. Києва. — Ф.р.;1654. — Оп. 1. — Спр. 805.

Президія міської ради ухвалила постанову про
хлібозаготівлю. Констатовано, що на 8 січня зу�
стрічний план по приміській смузі в 150 т виконано
на 58,6%. Перед уповноваженими міської ради по
хлібозаготівлі, сільрадами і колгоспами поставлено
завдання виконати план хлібозаготівлі до 15 січня,
особливо по селах Шпитьки, Крюківщина, Білго�
родка, Пирогів, Рожівка, Валки, Жуляни і Будаївка,
де не вивезли надходжень мірчука. Задля цього за�
пропоновано вжити репресивних заходів до „незда�
вальників” хліба — „куркульських” та заможно�се�
редняцьких господарств / ДА м. Києва. — Ф.р.;1. —
Оп. 1. — Спр. 3874. — Арк. 2—3.

Президія міської ради розглянула питання про
впорядкування проходження та розгляду заяв та
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скарг селян на сільради у справі проведення різних
заготівельних кампаній та застосування заходів
впливу за невиконання. Констатовано, що з боку де�
яких сільрад допущено „грубе порушення рево�
люційної законності та викривлення класової лінії
щодо середняків” під час призначення твердих за�
вдань і особливо — застосування репресій за неви�
конання заготівельних планів і контрактації. Трапля�
лися випадки, коли середняцькі господарства не
тільки оподатковувалися в порядку твердого за�
вдання, а й каралися максимальним штрафом за їх
невиконання, без урахування господарської міцно�
сті селянських дворів / ДА м. Києва. — Ф.р.;1. —
Оп. 1. — Спр. 3874. — Арк. 16.

Січень, 10

Книга записів актів громадянського стану. Жовт�
невийрайонм. Києва. Помер від черевного тифуувіці
54 років Якопчук Йосип Гнатович / ДА м. Києва. —
Ф.р.;1654. — Оп. 1. — Спр. 910.

Січень, 11

Книга записів актів громадянського стану. Ле�
нінський район м. Києва. Помер від висипного тифу
у віці 46 років Альошечкін Сергій Миколайович / ДА
м. Києва. — Ф.р.;1654. — Оп. 1. — Спр. 819.

с. Требухів. Одноосібники заборгували державі
71 пуд зерна. Секретаря партійного осередку Дави�
дова, який не проявив належної наполегливості
щодо виконання хлібозаготівель, виключено з лав
партії та знято з роботи кооперації / „Пролетарська
правда”. — Київ, 1932. — 11 січня.

Січень, 12

Книга записів актів громадянського стану. Ле�
нінський район м. Києва. Померли від висипного
тифу у віці 52 років Коломійцев Іван, а у віці 53 р.
Пуцкой Кирило Олександрович / ДА м. Києва. —
Ф.р.;1654. — Оп. 1. — Спр. 819.

План здавання мірчука по Київській приміській
смузі виконано на 80,7%, а по заготівлі харчових куль�
тур — на 76,7%. Гатнянська артіль „ім. Сталіна” з двох
млинів задала тільки 70 ц. Не виконали план по мірчу�
куйколгоспис.Шпитьки„Більшовик”,с.Крюковщина
„Червоний Незаможник”, с. Білгородка „ім. Леніна”,
с. Пирогово „Новий Світ”, с. Валки „Більшовик”,
с.Жуляни„ім.Леніна”,с.Бортничі„ЧервонеЖиття”та
с. Погреби „Десна” / „Пролетарська правда”. — Київ,
1932. — 11 січня.

Січень, 15

Книга записів актів громадянського стану. Ленін�
ський район м. Києва. Померли від висипного тифу у
віці 65 років Томіліна Кліментіна Іллівна та у віці 47 р.
Груйок Абрам Соломонович / ДА м. Києва. —
Ф.р.;1654. — Оп. 1. — Спр. 819.

Січень, 16

Книга записів актів громадянського стану. Ле�
нінський район м. Києва. Померла від висипного

тифу у віці 40 років Ружкова Наталія Дорофійовна /
ДА м. Києва. — Ф.р.;1654. — Оп. 1. — Спр. 819.

Лист головного лікаря міської лікарні № 2 до го�
лови міської секції охорони здоров’я, міського від�
ділу Робітничо�селянської інспекції, сектора поста�
чання міськради зі скаргою про невиконання плану
постачання лікарні продовольством, що „загрожу�
вало зривом роботи всієї лікарні”. Повідомлялося,
що в грудні лікарня отримала 18 кг масла замість 48,
круп 40% від норми, а молока 10 чи 12 л замість 120.
М’ясо хоча і постачалося, але низьких категорій — з
кістками та сухожилками, тому добова норма м’яса
для хворих в 50 г також не видавалася. Борошно
зовсім не надходило. Закупку необхідних продуктів
на ринку унеможливив низький рівень фінансування
лікарень із розрахунку 60 коп. щодобово на особу,
між тим, як фунт жирів коштував за ринковими ціна�
ми 12—13 руб., пуд картоплі — 8—14 руб. за пуд, а
яйця — 8—10 руб. за десяток. Відсутність не тільки
дієтичного, але й звичайного харчування унемож�
ливлювала видужання хворих у лікарні. Між тим,
дієтичного харчування потребували 75 осіб, чи 60%
терапевтичних хворих та 60 осіб — хірургічних хво�
рих / ДА м. Києва. — Ф.р.;323. — Оп. 1. — Спр. 554. —
Арк. 411.

Січень, 18

Книга записів актів громадянського стану. Ленін�
ський район м. Києва. Померла від висипного тифу у
віці 13 років Міць Ерна Броніславовна / ДА м. Києва. —
Ф.р.;1654. — Оп. 1. — Спр. 819.

Січень, 19

Засідання президії міськради розглянуло питан�
ня про виконання річного плану заготівлі олійного
насіння. Констатовано, що на 15 січня по приміській
смузі заготовано 323,2 ц олійного насіння, з яких кол�
госпи здали 74,2 ц, а індивідуальний сектор — 249 ц.
Річнийпланзаготівліолійногонасіння(разомздодат�
ковим, який одержано 9 січня) виконано на 64,5%,
причому колгоспи виконали план на 41,7%, а інди�
відуальнігосподарства—на77,1%.Тількисільрадас.
Погреби виконала план повністю. Сільради с. Бобри�
ця, Білгородка, Бортничі, Бровари, Будаївка, Вишго�
род, Гореничі, Лука, Михайлівська Борщагівка, Хотів
таЗазим’язовсімнезаготувалинасіння.Відставалив
здачі насіння с. Гурбовичі, Петрушки, Пухівка, Хо�
досіївка. Ухвалено визнати стан заготівель олійного
насіння по приміській смузі незадовільним. Запропо�
новано розгорнути масову політичну роботу по
організації господарсько�політичної кампанії по ви�
конанню цього плану. Вирішено виконати план до
1 лютого вжити репресивних заходів щодо „курк�
ульських” та заможних середняцьких господарств,
які не виконали твердих завдань по здачі олійного
насіння, а також до злісних нездавальників його за
контрактацією. Запропоновано негайно вивезти на�
сіння на зсипні пункти / ДА м. Києва. — Ф.р.;1. — Оп. 1.
— Спр. 3874. — Арк. 37.
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Президія міської ради розглянула питання про
зменшення споживання хліба в січні місці на підставі
телеграми Наркомату постачання, „Вукоопспілки” й
„Союзхлібу”. Ухвалено службовцям другого та
третього списків зменшити норми хліба на 100 г —
з 400 до 300 г. Категорії „Б” третього списку змен�
шити на 200 г — з 600 до 400 г за винятком сту�
дентів, яким зменшити норму на 100 г. Зазначено,
що ці заходи мали забезпечити зменшення спожи�
вання хліба в січні місяці на 29 т. Запропоновано
Наркомату постачання переглянути постанови про
зменшення нарядів на хліб для міської споживчої
кооперації на 10%, маючи на увазі, що серед насе�
лення, яке обслуговував міський відділ постачання,
перший список становив 24 тис. осіб, а другий — 98
тис., або 30% населення. Задля скорочення спожи�
вання хліба запропоновано зняти з державного по�
стачання робітників і службовців, що мешкали на
селі й мали зв’язок з сільським господарством, до
якого мали зараховуватися не тільки засіви, а й го�
роди, молочна худоба, а також додаткові заробітки.
Перед сільрадами, підприємствами та установами,
під особисту відповідальність керівників, ставилося
завдання протягом 2�х днів подати ці відомості до
міськбанку, простеживши за тим, щоб до списку
осіб, не пов’язаних з сільським господарством, не
потрапили розкуркулені. Зважаючи на це рішення,
робітничим споживчим кооперативам (робкоопам)
(за персональною відповідальністю голів їх прав�
лінь) заборонялося видавати набірні книжки осо�
бам, що зберігали зв’язки з сільськогосподарським
виробництвом / ДА м. Києва. — Ф.р.;1. — Оп. 1. —
Спр. 3874. — Арк. 47—48.

Січень, 19—23

Під час перевірки колгоспів приміської смуги
з’ясовано, що селянські господарства виконали
зустрічний план хлібозаготівлі на 101%, хоча понад
250 контрактантів та 69 „твердоздавальників” не ви�
конали своїх зобов’язань по здачі хліба державі.
Найгірша ситуація в с. Бобриці та Требухів, де одно�
осібники виконали план на 86%, а „твердоздаваль�
ники” — на 35% / ДА м. Києва. — Ф.р.;323. — Оп. 1.
— Спр. 292. — Арк. 18—19.

Перевірено колгоспи приміської смуги та вияв�
лено, що у багатьох із них робота по складанню ви�
робничих планів не завершена, а по деяких — навіть
не розпочиналася (с. Вишгород, Пухівка, Мощун,
Бортничі, Гатне, Совки), хоча встановлені терміни
для її проведення закінчилися. Недостатньо залуча�
лися до складання планів колгоспники, зокрема в с.
Михайлівська Борщагівка (артіль „Єднання”, „Про�
летарський комунар”), Юрівка, Софійська Бор�
щагівка, Ходосіївка та багатьох інших / ДА м. Києва.
— Ф.р.;323. — Оп. 1. — Спр. 292. — Арк. 18—19.

Під час перевірки колгоспів приміської смуги
було з’ясовано, що у багатьох не вистачало насіння
зернових, фуражних (ячменю) та городніх культур.
Перевірка та обмін на сортове насіння не проводи�
лася. Насіння городини бракувало в с. Мощун, Пу�
хівка, Вишгород, Михайлівська Борщагівкака, Боб�

риця, Ходосіївка, Требухів, Юрівка / ДА м. Києва. —
Ф.р.;323. — Оп. 1. — Спр. 292. — Арк. 18—19.

Виявлено, що у більшості сіл підготовка сільсь�
когосподарського реманенту до весняної сівби
проводилася кволо. Серед відстаючих — с. Юрівка,
Мощун, Требухів, Вишгород, Михайлівська Бор�
щагівка, Рубежівка, Ходосіівка, Нові Петрівці, Гатне,
Бобриця. У більшості колгоспі в занедбаному стані
перебувала худоба / ДА м. Києва. — Ф.р.;323. —
Оп. 1. — Спр. 292. — Арк. 18—19.

Січень, 22

Книга записів актів громадянського стану. Жовт�
невий район м. Києва. Померла від висипного тифу у
віці 45 років Шергановська Катерина Яківна / ДА
м. Києва. — Ф.р.;1654. — Оп. 1. — Спр. 910.

Січень, 23

Книга записів актів громадянського стану. Ле�
нінський район м. Києва. Померла від висипного
тифу у віці 9 років Кучеренко Надія Григорівна / ДА
м. Києва. — Ф.р.;1654. — Оп. 1. — Спр. 819.

Січень, 24

Книга записів актів громадянського стану. Ленін�
ський район м. Києва. Померла від загального висна�
женняувіці70роківТкаченкоНаталка/ДАм.Києва.—
Ф.р.;1654. — Оп. 1. — Спр. 819.

Січень, 25

Книга записів актів громадянського стану. Буль�
варний район м. Києва. Помер від черевного тифу у
віці 21 року Ривденко Василь / ДА м. Києва. —
Ф.р.;1654. — Оп. 1. — Спр. 805.

Січень, 26

Книга записів актів громадянського стану. Жовт�
невий район м. Києва. Померла від водянки у віці 64
років Зверьова Ганна Іванівна / ДА м. Києва. —
Ф.р.;1654. — Оп. 1. — Спр. 910.

Січень, 27

Книга записів актів громадянського стану. Ленін�
ський район м. Києва. Померли від висипного тифу у
віці 55 років Тафля Савелій Ноєвич та у віці 38 р.
Калініченко Пелагея / ДА м. Києва. — Ф.р.;1654. —
Оп. 1. — Спр. 819.

Президія міської ради розглянула питання про хід
підготовки до весняної сівби. Констатовано, що тем�
пи цієї кампанії незадовільні. Зважаючи на те, що
робітники міста та колгоспники недостатньо підго�
товлені до її проведення, ухвалено зобов’язати пре�
зидію міської ради профспілок розгорнути підготовчу
кампанію до весняної сівби по підприємствах міста,
звернувши особливу увагу на ті з них, що мали рад�
госпи та самодіяльні (індивідуальні) городи, а зем�
відділу, „Колгоспспілці” та МТС розгорнути масову
роботу з підготовки до сівби в селах та колгоспах / ДА
м. Києва. — Ф.р.;1. — Оп. 1. — Спр. 3877. — Арк. 7.

Президія міської ради ухвалила постанову про
порядок та хід видачі забірних книжок. Зважаючи на
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те, що закриті робітничі кооперативи завершали ви�
дачу книжок, а міському робітничому кооперативу
потрібно видати ще 80—90 тис. книжок, запропоно�
вано завершити їх видачу до 1 лютого. Відділи поста�
чання зобов’язано посилити контроль за проведен�
ням цієї роботи і не пізніше 4 лютого скласти каталог,
щоб виявити „двійників” (тих, хто одержав по дві кар�
тки), а правління житлокооперативів — за видачею
довідок для одержання карток. При виявленні непра�
вильно завірених карток відділи постачання мали пе�
редавати справи до прокуратури для притягання
винних до відповідальності / ДА м. Києва. — Ф.р.;1. —
Оп. 1. — Спр. 3877. — Арк. 14.

Засідання президії Київської міської ради заслу�
хало інформацію про поширення захворюваності на
висипний тип, особливо на Правобережжі / ДА
м. Києва. — Ф.р.;1. — Оп. 1. — Спр. 3877. — Арк. 14.

Січень, 28

Книга записів актів громадянського стану. Ленін�
ський район м. Києва. Померла від загального висна�
ження у віці 50 років Разевич Агафія / ДА м. Києва. —
Ф.р.;1654. — Оп. 1. — Спр. 821.

Книга записів актів громадянського стану. Жовт�
невийрайонм.Києва.Помервідвисипноготифуувіці
59 років Недзельський Єлисей Павлович / ДА
м. Києва. — Ф.р.;1654. — Оп. 1. — Спр. 910.

Книга записів актів громадянського стану. Буль�
варний район м. Києва. Помер від черевного тифу
та туберкульозу легенів у віці 21 року Муравський
Софрон Ілліч / ДА м. Києва. — Ф.р.;1654. — Оп. 1. —
Спр. 805.

Лютий, 1

Перевірка виконання постанови ЦК ВКП(б) та
РНК СРСР про догляд за кіньми встановила незадо�
вільний стан робочої худоби в колгоспах та радгос�
пах приміської смуги, особливо в артілях с. Борт�
ничі, Гореничі, Совки, Требухів. Так, в колгоспі
„Пролетарська правда” (с. Гореничі) всі коні хворі
на коросту, в артілі „ім. Леніна” (с. Бортничі) протя�
гом декади через поганий догляд здохло 6 коней, в
колгоспі „ім. Ворошилова” з 33 коней лише 7 були
придатними до роботи, а в колгоспі „ім. Десятиріччя
„Пролетарської правди” виснаженими було 60% ко�
ней / „Пролетарська правда”. — Київ. — 1932, 1 лю;
того.

В „Пролетарській правді” опубліковано заклик
робкора цієї газети про організацію показового суду
над правлінням колгоспу с. Бортничі за поганий до�
гляд за кіньми / „Пролетарська правда”. — Київ. —
1932, 1 лютого.

Лютий, 3

Міська рада ухвалила постанову про санітарний
стан міста. Констатовано, що місто дійшло до занед�
баного санітарного стану. Накреслено заходи покра�
щання санітарної ситуації. Ухвалено на кожному за�
сіданні міської ради заслуховувати звіти про реа�

лізацію цієї постанови. Перевірку її здійснення покла�
дено на газету „Пролетарська правда” та міську Ро�
бітничо�селянську інспекцію / „Пролетарська прав;
да”. — Київ. — 1932, 3 лютого.

Лютий, 6

Бюро міського партійного комітету ухвалило по�
станову „Про перевитрату хліба по місту”. Конста�
товано, що факти марнотратства та відвертого роз�
крадання державного хлібного фонду, допущені
міським відділом постачання, кооперативами та
транспортними організаціями, траплялися як під
час транспортування та зберігання борошна, такі і
під під час виробництва хліба. Зокрема, 300 т хліба
було розкрадено шляхом внесення 40 тис. „мертвих
душ” до списків одержувачів забірних книжок на от�
римання продовольчих пайків. До перевитрати 45 т
хліба призвели крадіжки забірних книжок, не засвід�
чених на підприємствах (в міському робітничому ко�
оперативі 970 книжок, а у кооперативі „Київ�одя�
гу” — ще 400), та незаконна видача хліба по таких
картках в крамницях кооперативів міста. Здійсню�
валися й незаконні витрати хліба. 100 т борошна
було перевитрачено внаслідок надання до відділу
постачання перебільшених списків одержувачів за�
бірних книжок з боку підприємств та організацій
міста, що наймали тимчасових працівників та отри�
мували продукти харчування на колективи, а також
через недотримання керівниками підприємств, ко�
оперативів, вишів та домоуправлінь обов’язку вилу�
чати забірні книжки у осіб, які виїжджали за межі
міста. Перевитрати хліба стали можливими через
неналагодженість обліку його витрачання. Зважаю�
чи на факти посадових злочинів, бюро міському
КП(б)У ухвалило покарати осіб, які їх скоїли / „Про;
летарська правда”. — Київ. — 1932, 8 лютого.

Президія міської ради оголосила з 8 лютого масо�
вий декадник перевірки стану підготовки до весняної
сівби по селах приміської смуги / ДА м. Києва. —
Ф.Р.;1. — Оп. 1. — Спр. 3900. — Арк. 1.

Лютий, 7

Книга записів актів громадянського стану. Буль�
варний район м. Києва. Померла від висипного
тифу у віці 65 років Добровольська Поліна Олексіїв�
на / ДА м. Києва. — Ф.р.;1654. — Оп. 1. — Спр. 805.

Президія міської ради ухвалила постанову про
витрачання хліба в місті. Констатовано, що орга�
нізації, яким доручено керувати, контролювати й
організовувати постачання хліба винні в марнот�
ратстві державного хлібного фонду та його розкра�
данні. Вказано, що головними причинами цього
були знеособлюване визначення у центрі контин�
генту хліба для окремих кооперативів та система�
тичні зволікання з визначенням контингентів хліба
для міста з боку Народного комісаріату постачання.
Зазначено, що затримки з визначенням контин�
гентів також призводили до періодичного припи�
нення постачання міста хлібом. З метою подолання
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зазначених хиб було запропоновано: по�перше, зо�
середити планування, керівництво й контроль за
розподілом хліба у міських відділах постачання, ви�
окремивши спеціальну групу працівників; по�друге,
передати до центральної картотеки вказаного від�
ділу облік, оформлення та зберігання забірних хліб�
них документів, поклавши відповідальність за їх
облік та зберігання в кооперативах та друкарнях на
їхніх працівників, підзвітних центральній картотеці;
по�третє, заборонити кооперативним організаціям
видавати забірні картки без попередньої візи карто�
теки; по�четверте, налагодити оформлення забір�
них документів без тяганини та черг; по�п’яте, за�
безпечити таке розташування хлібних крамниць та
видачу в них хліба, яке б запобігало виникненню
черг покупців; по�шосте, до 1 квітня охопити коопе�
ративною торгівлею до чверті споживачів; по�сьо�
ме, дозволити окремим кооперативам за згодою з
трестом хлібопечення торгувати хлібом через свою
торгову мережу; по�восьме, визначити тверді ліміти
витрачання хліба для кооперативних та хлібоспо�
живчих організації, зобов’язавши останні суворо
дотримуватися їх; по�дев’яте, у разі перевитрат
хлібних лімітів кооперативами дозволити хлібному
тресту ставити перед відділом хлібного постачання
питання про притягання винних до кримінальної
відповідальності; по�десяте, застосовувати заходи
кримінальної відповідальності й щодо керівників
установ, підприємств та кооперативів за неправди�
ве посвідчення забірних карток або залишення цих
карток у осіб, які виїздили з міста; по�одинадцяте, у
зв’язку з цим, зобов’язати „Житлоспілку”, будинкові
управління та міліцію пильно стежити за рухом по�
жильців; по�дванадцяте, надавати міському відділу
постання на попередній розгляд (перед відсилкою
до центру) плани�заявки кооперативів на постачан�
ня хлібом; по�тринадцяте, доручити відділу поста�
чання вдосконалити техніку постачання хліба сезон�
ним робітникам і споживачам, що перебували на ко�
лективному постачанні; по�чотирнадцяте, хлібному
тресту забезпечити участь кооперативної грома�
дськості в контролі за хлібопостачанням, а також
вжити заходів щодо поліпшення санітарно�гігієніч�
ного стану розподільників, пекарень та транспорту�
вання хліба; по�п’ятнадцяте, довести відсоток бра�
ку хліба по тресту до запланованого рівня; по�шіст�
надцяте, негайно розглянути в органах прокуратури
справи про зловживання, допущені при хлібопоста�
чанні, організувавши показові судові процеси над
розкрадачами хліба та особами, які через бездіяль�
ність та недбайливість сприяли зловживанням та
неощадному витрачанню хліба; по�сімнадцяте,
тресту хлібопостачання звільніти працівників, по�
мічених у зловживаннях з хлібом, заборонивши їм
працювати в радянських установах / ДА м. Києва. —
Ф.р.;1. — Оп. 1. — Спр. 3898. — Арк. 9—11.

Президія міської ради розглянула питання про
хід роботи по організації парникового господар�
ства. Зазначено, що земвідділ не впорався з цим
завданням / ДА м. Києва. — Ф.р.;1. — Оп. 1. — Спр.
3884. — Арк. 3.

Президія міської ради розглянула питання про хід
кампанії виготовлення запасних частин для трак�
торів. Констатовано факт недотримання київськими
заводами ім. Лепсе та „Фізико�хімік” термінів вико�
нання замовлень на їх виготовлення. Ухвалено захо�
ди, які сприяли б ліквідації заборгованості / ДА м. Ки;
єва. — Ф.р.;1. — Оп. 1. — Спр. 3884. — Арк. 8.

Президія міської ради ухвалила постанову про
активізацію хлібозаготівлі. Відділу постачання
міськради запропоновано разом з сільрадами та за
допомогою мобілізованих робітників перевірити по
кожному селу виконання плану здачі хліба державі
по індивідуальному сектору. Рекомендовано вжити
репресивних заходів щодо „злісних нездавальників
хліба” за контрактацією (передача справ до суду,
адміністративні штрафи тощо). В той же час в селах,
які впоралися з виконанням плану, запропоновано
преміювати сільради та комісії сприяння хлібоза�
готівлі (с. Валки, Лісники, Рубежівка, Нові Петрівці,
Яблунівка, Ходосіївка, Княжичі), а також комітети не�
заможних селян (с. Ходосіївка, Валки, Лісники) / ДА
м. Києва. — Ф.р.;1. — Оп. 1. — Спр. 3884. — Арк. 8.

Лютий, 10

Книга записів актів громадянського стану. Буль�
варний район м. Києва. Помер від сепсису та за�
гального виснаження у віці 30 років Юрченко Федір
Тимофійович / ДА м. Києва. — Ф.р.;1654. — Оп. 1. —
Спр. 805.

Лютий, 11

Книга записів актів громадянського стану. Буль�
варний район м. Києва. Помер від висипного тифу
та запалення легенів у віці 30 років Добров Йосиф
Архипович / ДА м. Києва. — Ф.р.;1654. — Оп. 1. —
Спр. 805.

Лютий, 12

Книга записів актів громадянського стану. Ле�
нінський район м. Києва. Померла від висипного
тифу у віці 56 років Чечуліна Марія Олександрівна /
ДА м. Києва. — Ф.р.;1654. — Оп. 1. — Спр. 819.

Книга записів актів громадянського стану. Жовт�
невий район м. Києва. Померла від кволості новона�
роджена Піскунова Ніна Іванівна / ДА м. Києва. —
Ф.р.;1654. — Оп. 1. — Спр. 910.

Лютий, 13

Книга записів актів громадянського стану. Жовт�
невий район м. Києва. Померла від загального висна�
ження у віці 50 років Копичка Одарка Дмитрівна, а від
черевного тифу — Миргородська Устя Трохимівна /
ДА м. Києва. — Ф.р.;1654. — Оп. 1. — Спр. 910.

Зважаючи на згоду Чернігівської, Таращанської,
Коростенської, Радомишльської, Малинської, Зве�
нигородської і Сквирської міських рад, президія
Київської міської ради ухвалила постанову про пе�
реведення з Києва до інших населених пунктів
Київської губернії дитячих будинків, у яких перебу�
вало не менше 2.215 вихованців / ДА м. Києва. —
Ф.р.;1. — Оп. 1. — Спр. 3900. — Арк. 10.
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Лютий, 14

Президія міської ради ухвалила постанову про
хлібопостачання на лютий місяць. Зважаючи на те,
що розмір хлібопостачання міста на лютий, порівня�
но з попереднім місяцем, зменшено для населення
на 150 т, а для громадянського харчування — на
50%, запропоновано Народному комісаріату поста�
чання УСРР, щоб план хлібопостачання Києва не
змінювався / ДА м. Києва. — Ф.р.;1. — Оп. 1. — Спр.
3898. — Арк. 23.

Лютий, 15

Книга записів актів громадянського стану. Буль�
варний район м. Києва. Помер від черевного тифу
та паралічу серця у віці 39 років Задорожний Сергій
Євсейович / ДА м. Києва. — Ф.р.;1654. — Оп. 1. —
Спр. 805.

Лютий, 16

Книга записів актів громадянського стану.
Жовтневий район м. Києва. Померли від вродженої
кволості новонароджений Тхоржевський Олекс�
андр Петрович, а від виснаження у віці 62 років Шка�
па Антон Федорович / ДА м. Києва. — Ф.р.;1654. —
Оп. 1. — Спр. 910.

Лютий, 18

У дитячому колекторі для безпритульних на Воз�
несенському узвозі, 4 виявлено четверо хворих на
висипний тиф / ДА м. Києва. — Ф.р.;583. — Оп. 1. —
Спр. 67. — Арк. 35.

Лютий, 20

Книга записів актів громадянського стану. Ле�
нінський район м. Києва. Помер від різкого висна�
ження внаслідок хронічного голодування у віці 60 р.
невідомий чоловік / ДА м. Києва. — Ф.р.;1654. —
Оп. 1. — Спр. 820.

Лютий, 26

Книга записів актів громадянського стану. Жовт�
невийрайонм. Києва. Помер від черевного тифуувіці
18 років Радяк Мефодій / ДА м. Києва. — Ф.р.;1654. —
Оп. 1. — Спр. 910.

Книга записів актів громадянського стану. Ленін�
ський район м. Києва. Помер від поліневриту після
висипного тифу у віці 32 років Кошкарьов Віктор / ДА
м. Києва. — Ф.р.;1654. — Оп. 1. — Спр. 820.

Лютий, 28

Книга записів актів громадянського стану. Буль�
варний район м. Києва. Помер від загального ви�
снаження у віці 27 років Каганович Йосип Львович /
ДА м. Києва. — Ф.р.;1654. — Оп. 1. — Спр. 805.

Лютий, 29

Книга записів актів громадянського стану. Ле�
нінський район м. Києва. Помер від різкого висна�
ження внаслідок хронічного голодування у віці 50

років невідомий чоловік / ДА м. Києва. — Ф.р.;1654.
— Оп. 1. — Спр. 820.

Березень, 1

Книга записів актів громадянського стану. Буль�
варний район м. Києва. Помер від черевного тифу у
віці 18 років Бондаров Микола Семенович / ДА
м. Києва. — Ф.р.;1654. — Оп. 1. — Спр. 805.

Березень, 3

Книга записів актів громадянського стану. Ленін�
ський район м. Києва. Помер від черевного тифу у віці
68 років Гольдман Ісак Семенович / ДА м. Києва. —
Ф.р.;1654. — Оп. 1. — Спр. 820.

Сектор постачання міськради звернувся з кло�
потанням до соціально�побутового сектора Робіт�
ничо�селянської інспекції (РСІ) вирішити питання
про недотримання видачі норми хліба по картці п’я�
тої категорії, коли замість 400 г на день видали 300 г
/ ДА м. Києва. — Ф.р.;323. — Оп. 1. — Спр. 556. —
Арк. 220.

Березень, 4

Правління Київського торгсину звернулося з
клопотанням до Всесоюзної контрольної комісії
(ВКК) та Наркомату Робітничо�селянської інспекції
(РСІ) СРСР про скасування заборони Київської КК
та РСІ видавати в січні місці продовольчі пайки
працівникам міського універмагу, який здійснював
торгівлю з іноземцями. Вказувалося, що це рішення
було ухвалено всупереч дозволу центрального
правління тогсинів у Москві, погодженому з ВКК,
РСІ СРСР. Висловлювалося прохання зберегти
грудневу норму пайка, до яких входило борошно у
кількості 5 кг за ціною по 20 коп., цукор — 2 кг по
40 коп., вермішель — 2 кг по 50 коп., масло — 1 кг по
2 руб. 40 коп., соняшникова олія — 1 л по 1 руб.
20 коп., копченості — 2 кг по 1 руб. 50 коп., консер�
ви — 2 банки по 1 руб., кондитерські вироби — на
2 руб., мило — 1 кг по 1 руб. Загальна вартість пайка
становила 21 руб. 44 коп., враховуючи 60% націнку
/ ДА м. Києва. — Ф.Р.; 323. — Оп. 1. — Спр. 554. —
Арк. 56, 58.

Березень, 5

Санінспектор міста звернувся з клопотанням до
голови міськради Воробйова примусити комісію
допомоги дітям вжити рішучих заходів щодо лік�
відації вогнища висипного тифу в дитячому колек�
торі по Вознесенському узвозі, 4. Констатовано, що
в цьому закладі щодня виявляли хворих на тиф.
Незважаючи на це, безпритульні, які мешкали у ко�
лекторі, з’являлися в людних місцях Києва та ви�
їжджали до сіл приміської смуги. Запропоновано
впродовж доби провести санобробку безпритуль�
них в лазні, обладнаній дезінфекційною камерою та
негайно продезінфікувати приміщення та ліжка ко�
лектору, очистивши приміщення від бруду, фекалій,
сечі. Також ухвалено видати безпритульним взуття,
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верхній одяг, білизну та установити в колекторі на�
лежну кількість ліжок з ліжковою білизною. Оскільки
міліціонер�охоронець не міг забезпечити ізоляцію
безпритульних, хворих на тиф, а також тих, що пе�
ребували з ними в контакті, запропоновано в най�
ближчий час перевести колектор за межі міста. Вка�
зано на неприпустимість переведення безпритуль�
них з колектора по Вознесенському узвозу до іншо�
го колектора в центрі міста — по вул. Хрещатниць�
кій, 2, що вже розпочалося / ДА м. Києва. —
Ф.р.;583. — Оп. 1. — Спр. 67. — Арк. 34—37.

За даними санінспектора міста, за другу декаду
місяця зареєстровано 18 випадків захворюваності на
тиф по місту та жодного — по селах приміської смуги /
ДА м. Києва. — Ф.р.;583. — Оп. 1. — Спр. 67. — Арк.
34—37.

Березень, 6

Книга записів актів громадянського стану. Жов�
тневий район м. Києва. Помер від водянки у віці 62
років Василенко Іван Миколайович / ДА м. Києва. —
Ф.р.;1654. — Оп. 1. — Спр. 910.

Вирок Київського обласного суду про засуджен�
ня сина та матері Овчарів, які помстилися за рек�
візицію їхніх особистих речей в рахунок намагання
боргу за невиконання хлібозаготівель — зробили
підпал хати члена сільради та бригадира хлібоза�
готівльної бригади П. Чеха. В. Овчара засуджено до
позбавлення волі на вісім років у виправно�трудо�
вих таборах, а Г. Овчар — до двох років з конфіска�
цією майна та двору на користь держави / Колекти;
візація і голод. 1929—1933. Збірник док. і мате;
ріалів. — К., 1992. — С. 431—432.

Березень, 7

Книга записів актів громадянського стану. Жовт�
невий район м. Києва. Помер від розладу харчування
та пневмонії у віці 1 місяця Муханов Володимир Ми�
хайлович / ДА м. Києва. — Ф.р.;1654. — Оп. 1. —
Спр. 910.

Березень, 10

Книга записів актів громадянського стану. Ленін�
ський район м. Києва. Помер від різкого виснаження
внаслідок хронічного голодування у віці 55 років
невідомий чоловік / ДА м. Києва. — Ф.р.;1654. —
Оп. 1. — Спр. 820.

Березень, 12

Книга записів актів громадянського стану. Буль�
варний район м. Києва. Померла від черевного ти�
фу у віці 17 років Гінтовит Меланія Степанівна / ДА
м. Києва. — Ф.р.;1654. — Оп. 1. — Спр. 805.

Березень, 13

Книга записів актів громадянського стану. Жовт�
невий район м. Києва. Помер від загального висна�
ження у віці 70 років Перельман Пилип Сидорович /
ДА м. Києва. — Ф.р.;1654. — Оп. 1. — Спр. 910.

Київський трест „Промхлібопечення” звернувся
до міського та обласного відділів постачання, міських

санітарно�епідеміологічної станції та Робітничо�се�
лянської інспекції зі скаргою на те, що „Союзборош�
но” відпускало тресту некондиційне борошно з на�
явністю рижків зверху допустимої норми (0,3%). Це
призводило до припинення роботи пекарні або
випічки неякісного хліба / ДА м. Києва. — Ф.р.; 323. —
Оп. 1. — Спр. 548. — Арк. 23.

Березень, 14

Книга записів актів громадянського стану. Ленін�
ський район м. Києва. Помер від міокардиту, загаль�
ної водянки тіла у віці 65 років невідомий чоловік / ДА
м. Києва. — Ф.р.;1654. — Оп. 1. — Спр. 820.

Книга записів актів громадянського стану. Буль�
варний район м. Києва. Померли від висипного ти�
фу Марац Ольга Степанівна у віці 32 років та Слуць�
ка Ханна Айзиківна у віці 67 р. / ДА м. Києва. —
Ф.р.;1654. — Оп. 1. — Спр. 807.

Книга записів актів громадянського стану. Ленін�
ський район м. Києва. Померла від черевного тифу
Савіна Уляна / ДА м. Києва. — Ф.р.;1654. — Оп. 1. —
Спр. 820.

Березень, 15

За наслідками обстеження стану тяглової сили
з’ясовано, що в 31 радгоспі приміської смуги з 2058
коней більше чверті (519) були виснаженими. Серед
102 колгоспів загрозлива ситуація із забезпеченням
посівної кампанії тягловою силою склалася у 18, де з
1977 коней майже половина(932) була знесиленою/
ДА м. Києва. — Ф.р.;3. — Оп. 1. — Спр.36. —
Арк. 48—49.

Березень, 18

Книга записів актів громадянського стану. Жов�
тневий район м. Києва. Померла від загального
виснаження у віці 1 місяця Тюріна Параска / ДА м.
Києва. — Ф.р.;1654. — Оп. 1. — Спр. 910.

Березень, 19

Книга записів актів громадянського стану. Ле�
нінський район м. Києва. Помер від запалення ле�
генів, загального виснаження у віці 60 років Чудаць�
кий (ім’я та по батькові невідомі) / ДА м. Києва. —
Ф.р.;1654. — Оп. 1. — Спр. 820.

Президія міської ради розглянула питання про
стан захворювання на тиф. Констатовано, що завдя�
ки профілактичним заходам, вжитим після великого
розповсюдження хвороби в грудні 1931 р. — січні
1932 р., захворюваність на тиф в лютому значно зни�
зилася, але в березні 1932 р. знову почала зростати
через масовий наплив до Києва тифозних безпри�
тульних. За другу декаду місця було зареєстровано
18 випадків захворюваності на тиф по місту та жодно�
го — по селах приміської смуги. Зауважено, що вог�
нищем розповсюдження тифу у Києві через анти�
санітарний стан був гуртожиток на Вознесенському
узвозі, 4, де розташовували безпритульних. Для по�
передження розповсюдження тифу було ухвалено,
по�перше, терміново впродовж трьох днів вилучити з
вулиць всіх безпритульних; по�друге, не допустити їх
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нового припливу до Києва; по�третє, провести са�
нобробку всіх безпритульних, налагодивши безпе�
ребійну роботу дезінфекційної установки в Димит�
рівській лазні; по�четверте, після дезинфекції на�
діслати безпритульних на роботу або курси за межею
Києва; по�п’яте, звернути особливу увагу на санітар�
ний стан гуртожитків та їх дезінфекцію; по�шосте,
організувати перепускники для санобробки заареш�
тованих при камерах райвідділів міліції; по�сьоме,
встановити постійний медично�санітарний огляд у
містізамісцямизагального користування; по�восьме
заборонити міліції розміщувати безпритульних в
хлівах, на горищах, парадних та чорних ходах житло�
вих будинків / ДА м. Києва. — Ф.р.;583. — Оп. 1. —
Спр. 67. — Арк. 61—62.

Книга записів актів громадянського стану. Ле�
нінський район м. Києва. Померла від черевного
тифу у віці 25 років Ніколаєнко Марія Григорівна /
ДА м. Києва. — Ф.р.;1654. — Оп. 1. — Спр. 823.

Березень, 20

Книга записів актів громадянського стану. Ленін�
ський район м. Києва. Помер від виснаження і запа�
лення легенів у віці 50 років Соломаха Никон Петро�
вич / ДА м. Києва. — Ф.р.;1654. — Оп. 1. — Спр. 821.

У місті проведено облаву на жебраків. Міліцією
затримано 200 осіб / ДА м. Києва. — Ф.р.;1. — Оп. 1. —
Спр.4147. — Арк. 21—24.

У приміській смузі виконано завдання по форму�
ванню насіннєвих фондів по зернових культурах на
68% — зібрано 20.868 ц зерна, в тому числі по рад�
госпах по зернових культурах в обсязі 2.848 ц, або
30% плану, по картоплі відповідно — 2.0058 ц, або
43% та по городніх культурах — 565 ц, або 83% за�
вдання. Найменше плани виконано по с. Біличі, Жу�
ляни, Софійська Борщагівка, Петропавлівська Бор�
щагівка, Пирогово, Лісники, Гурбовичі, Требухів,
Бортничі, Бервиці, Гоголів, Жердова, Калита, Літки,
Опанасів, Русанів, Рожни та Світильне, а також у
радгоспах споживчих товариств „Водники”, ЗВК,
„Феофанія”, закритих робітничих кооперативів
київських паровозоремонтного, кабельного та
„Червонопрапорного” заводів. По одноосібних гос�
подарствах виявлено 7.713 ц посівного зерна, або
30,5% від запланованого. Страхового фонду зібра�
но 1.555 ц зерна або 10,6%. В незадовільному стані
перебувала тяглова сила по колгоспах, особливо по
с. Біличі, Жуляни, Лука, Петропавлівська Борща�
гівка, Михайлівська Борщагівка, Софійська Бор�
щагівка. План закладки парників під овочі викона�
ний в колгоспах на 58%, а в радгоспах — на 119%,
але план засіву парників відповідно — на 30% та
37%. Не була підготовленою до сівби й сільськогос�
подарська техніка: з 358 тракторів залишалося не
відремонтованими 17, крім того чекали на ремонт
1824 плуги. Зважаючи на це, зроблено висновок,
що підготовка до весняної сівби не відповідала за�
планованим темпам. Ухвалено закінчити ремонт
тракторів до 3 квітня, сівалок — до 5 та формування

насіннєвих і страхових фондів / ДА м. Києва. —
Ф.р.;1. — Оп. 1. — Спр. 4147. — Арк. 13.

Березень, 21

Книга записів актів громадянського стану. Жовт�
невийрайонм.Києва.Помер від вродженої кволостіу
віці 2 тижнів Павловський Володимир Янович / ДА
м. Києва. — Ф.р.;1654. — Оп. 1. — Спр. 910.

Березень, 22

Книга записів актів громадянського стану. Жов�
тневий район м. Києва. Померла від вродженої кво�
лості у віці 2 тижнів Павловська Броніслава Янівна /
ДА м. Києва. — Ф.р.;1654. — Оп. 1. — Спр. 910.

Березень, 23

Книга записів актів громадянського стану. Ле�
нінський район м. Києва. Помер від висипного тифу
у віці 20 років невідомий Микола / ДА м. Києва. —
Ф.р.;1654. — Оп. 1. — Спр. 820.

Березень, 24

Книга записів актів громадянського стану. Ле�
нінський район м. Києва. Помер від недоношеності і
кволості у віці 2 тижнів Руденко Віталій Михайлович
/ ДА м. Києва. — Ф.р.;1654. — Оп. 1. — Спр. 821.

Березень, 25

Секретаріат міськпарткому доручив накласти
стягнення на голів сільрад сіл, які не вжили необ�
хідних заходів щодо виконання плану заготівлі худо�
би / Центральний державний архів громадських
об’єднань України (ЦДАГО України). — Ф. 1. — Оп.
20. — Спр. 6020. — Арк. 19.

Березень, 26

Книга записів актів громадянського стану. Жовт�
невий район м. Києва. Помер від черевного тифу, за�
палення легенів, менінгіту у віці 24 років Бонус Лук’ян
Герасимович / ДА м. Києва. — Ф.р.;1654. — Оп. 1. —
Спр. 910.

Засідання надзвичайної комісії по боротьбі з
епідеміями. Розглянуто питання про епідемією ви�
сипного тифу. Констатовано загрозливий стан з
епідемією тифу. Зареєстровано 11 випадків захво�
рювань на висипний тиф у першій декаді березня та
38 — у другій. Зазначено, що джерелом поширення
тифу були безпритульні та жебраки, яких затримано
більше 200 осіб. В карантині на Вознесенському
узвозі розміщено 125 безпритульних та 200 — знахо�
дилися в ізоляторах районних відділів міліції. Зважа�
ючи на те, що соцзабез не вишукав грошей для їх
санітарної обробки, ухвалено розіслати безпритуль�
них та жебраків по колоніях області. Констатовано,
що вилучення жебраків та безпритульних з вулиці не
завершено, але деякі жебраки вже відправлені до
спеціального будинку у Ворзелі, а для розміщення
безпритульних підготовано дитячий будинок у с. Хаб�
ни. Ухвалено спрямувати до будинку тих, які пере�
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хворіли тифом. Знято з державного продовольчого
забезпечення колонію для жебраків у Ворзелі, ухва�
лено налагодити її постачання, а також посилити охо�
рону жебраків, щоб вони не розбіглися / ДА м. Киє;
ва. — Ф.р.;1. — Оп. 1. — Спр.4147. — Арк. 21—24.

Березень, 27

Земельний відділ ухвалив притягнути до судової
відповідальності за зрив парникової кампанії (неви�
конання плану виготовлення рам для парників)
правління споживчих товариств „Водники”, „Жит�
лоспілки”, закритих робітничих кооперативів за�
водів „Більшовик” та „Червонопрапорного”, а також
(за затримання закладки парників) голів сільрад та
колгоспів с. Гатне, Пирогів, Жуляни та директорів
радгоспів споживчих товариств „Водники”, ЗВК та
„Житлоспілки”. За зрив ремонту тракторів анало�
гічне рішення винесено щодо директорів радгоспів
„Держкінстайня” та Голосіївський, а також заводів
„Червонопрапорний” та „Більшовик”. За те, що рад�
госпи та колгоспи не подавали відомості про підго�
товку до весняної сівби, адмінвідділу земуправління
доручено накласти штраф в розмірі 50 руб. на ди�
ректорів радгоспів „Ворзельський” та „Семиполкiв�
ський”, а також „Червонопрапорного” заводу, Бояр�
ського насінницького технікуму та „Вукооптрансу”,
а на голів сільрад с. Біличі, Крюківщина, Лука, Тро�
єщина, Зазим’я, Кулажинці — по 30 руб. / ДА м. Ки;
єва. — Ф.р.;1. — Оп. 1. — Спр. 4147. — Арк. 16.

Березень, 28

Книга записів актів громадянського стану. Ле�
нінський район м. Києва. Померли від виснаження у
віці 60 років Ільнічук Ольга, а від виснаження та за�
палення легенів у віці 50 р. Соломаха Нікон Петро�
вич / ДА м. Києва. — Ф.р.;1654. — Оп. 1. — Спр. 821.

Книга записів актів громадянського стану. Жовт�
невий район м. Києва. Помер від вродженої кволості
у віці 2 тижнів Франко Владислав Дмитрович / ДА
м. Києва. — Ф.р.;1654. — Оп. 1. — Спр. 910.

с. Віта�Литовська. Сільрада довела тверде за�
вдання гр. М. Глущенка, який мав на утриманні 8 чле�
нівродини,тастаршогосина,щоперебувавнаслужбі
в Червоній армії. За невиконання завдання майно
Глущенка було описано та призначено до продажу /
ДА м. Києва. — Ф.р.;323. — Оп. 1. — Спр. 341. —
Арк. 86—89.

Квітень, 29

Книга записів актів громадянського стану.
Ленінський район м. Києва. Померли від виснаження
невідомі чоловіки: один у віці 45, а інший — 50 років /
ДА м. Києва. — Ф.р.;1654. — Оп. 1. — Спр. 821.

Книга записів актів громадянського стану. Жовт�
невийрайонм.Києва.Помервіднедоношеності ікво�
лості у віці 2 тижнів Руденко Віталій Михайлович / ДА
м. Києва. — Ф.р.;1654. — Оп. 1. — Спр. 910.

Березень, 31

Бюро скарг Робітничо�Селянської інспекції зо�
бов’язало голів колгоспів хут. Чабани та с. Гатне по�

вернути колгоспникам незаконно усуспільнених ко�
рів. Під час розслідування скарг селян цього колгоспу
було з’ясовано, що на загальних зборах колгоспників
за усуспільнення корів проголосували лише 4 члени
колгоспу та 3 представники с. Гатне. / ДА м. Києва. —
Ф.р.;323. — Оп. 1. — Спр. 341. — Арк. 77 зв.

Квітень, 4

Книга записів актів громадянського стану. Ле�
нінський район м. Києва. Померли від кволості у віці
3 місяців Євченко Любов Прокопівна, а від плямис�
того тифу у віці 20 р. Стародубенко Степан / ДА
м. Києва. — Ф.р.;1654. — Оп. 1. — Спр. 821.

Президія міськради ухвалила постанову „Про
суд по справі катування колгоспників у с. Кула�
жинці”. Зважаючи на те, що подібні факти знущання
над колгоспниками та одноосібниками були типо�
вими для сіл приміської смуги, ухвалено поставити
доповідь Робітничо�селянської інспекції (РСІ) про
обстеження сільрад щодо виявлення порушень за�
конності на розширеному засіданні президії міської
ради за участю голів сільрад. Також вирішено об�
слідувати с. Гореничі, Нові Петрівці, Юрівка, від се�
лян яких неодноразово надходили скарги на неза�
конні дії місцевих органів влади, зокрема — провес�
ти розслідування по факту виїзду 38 селян з хут. Ди�
митрівського (Петрушкінська сільрада), та з’ясува�
ти, на якій підставі в окремих селах мали місце фак�
ти руйнації селянських хат за розпорядженням голів
сільрад — с. Красилівка та ін. Подібні дії кваліфіко�
вано як незаконні та заборонено застосовувати до
селян. Зважаючи на відомості про факти зловжи�
вань з боку фінансових органів, а також заготівель�
них організацій, зокрема „Заготхудоба” в с. Шпить�
ки та Горбовичі, коли у селян забирали худобу без
розписки та не сплачували за неї грошей, ухвалено
перевірити діяльність цих органів та організацій.
Для попередження подібних злочинів запропонова�
но розгорнути по селах роботу груп сприяння РСІ,
зокрема розвинути роботу по лінії бюро скарг / ДА
м. Києва. — Ф.р.;1. — Оп. 1. — Спр. 321. — Арк. 222.

Квітень, 7

Книга записів актів громадянського стану. Ленін�
ський район м. Києва. Помер від виснаження у віці 45
років Цирк Володимир Герасимович / ДА м. Києва. —
Ф.р.;1654. — Оп. 1. — Спр. 821.

Квітень, 10

За першу декаду місяця у місті зареєстровано
11, а по селах приміської смуги — 1 випадок захво�
рювання висипним тифом / ДА м. Києва. —
Ф.р.;583. — Оп. 1. — Спр. 67. — Арк. 70.

Квітень, 11

Під час обстеження роботи їдальні міської теле�
фонної станції „загоном легкої кавалерії” було з’я�
совано незадовільне постачання продовольством
цього закладу, яке до того ж здійснювалося за ко�
мерційними цінами. Стандартні обіди (за пільгови�
ми цінами для співробітників) були одноманітними
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(щодня складалися з соєвої бабки та соєвого супу),
несмачними (підгорілими) та непоживними. Але
навіть таких обідів для всіх не вистачало і буфет при�
пиняв роботу о четвертій годині дня. Бракувало й
хліба, порції якого мали становити 50 г, а були змен�
шені до 25 г. Співробітникам, які запізнювалися на
обід, його взагалі не вистачало. Ситуація не зміни�
лася й після введення пропускної системи, яка за�
побігла відвідуванню їдальні сторонніми особами /
ДА м. Києва. — Ф.р.;323. — Оп. 1. — Спр. 556. —
Арк. 200—202.

Квітень, 15

Книга записів актів громадянського стану. Жовт�
невий район м. Києва. Померли від плямистого тифу
у віці 42 років Марцинкевич Павло Семенович та від
вродженої кволості Кукушкін (імя та вік невідомі) / ДА
м. Києва. — Ф.р.;1654. — Оп. 1. — Спр. 910.

Під час обстеження роботи земельної управи
міського комунгоспу було з’ясовано, що управою не
проведено землевпорядкування Києва та його око�
лиць, тому не було відомо, хто на ній господарював.
Хоча за промфінпланом комунгоспу з 44 тис. га зе�
мельного фонду міської та приміської смуги належа�
ло освоїти 10.760 тис. га, фактично було освоєно (об�
ліковано та оцінено за категоріями) 7.096 га. Плодоо�
вочевий план не передбачав освоєння решти земель,
тому ці 3.664 га безконтрольно використовувалися
приватниками без орендної плати. Не було складено
плану засівної кампанії та агрономічного обслугову�
вання освоєних земель. Підготовка до засівної кам�
панії обмежилася здаванням землі в оренду, причому
з 7.096 га було передано орендарям лише 5.356 га
або75%.Внаслідок короткотерміновоготермінуоре�
нди (на один рік) земля виснажувалася / ДА м. Киє;
ва. — Ф.р.;1. — Оп. 1. — Спр. 321. — Арк. 74—75.

Квітень, 16

Книга записів актів громадянського стану. Ленін�
ський район м. Києва. Помер від загального висна�
ження у віці 40 років Предес Анатолій / ДА м. Києва. —
Ф.р.;1654. — Оп. 1. — Спр. 822.

Книга записів актів громадянського стану. Жовт�
невийрайонм.Києва.Помер від вродженої кволостіу
віці 3 тижнів Ламзак Борис Йосипович / ДА м. Киє;
ва. — Ф.р.;1654. — Оп. 1. — Спр. 910.

Квітень, 17

Книга записів актів громадянського стану. Жовт�
невий район м. Києва. Померли безпритульні: від
коліту та пневмонії у віці 9 років Білоус Олекса, а від
пневмонії Максименко Федір (вік хлопчика невідо�
мий)/ДАм.Києва.—Ф.р.;1654.—Оп.1.—Спр.892.

Постанова президії міської контрольної комісії
(МКК) КП(б)У „Про виконання постанови колегії
МРСІ (міської Робітничо�селянської інспекції —
Авт.) від 11 квітня в справі надання соціалістичної
допомоги тягловою силою з боку транспортних ор�
ганізацій м. Києва колгоспам”. Зважаючи на те, що

керівники транспортних організацій не виконали
цієї постанови до встановленого терміну (14 квітня)
та при підписанні угод з колгоспами про надання їм
тяглової сили висували кабальні умови, керівникам
транспортних організацій винесено догану чи суво�
ру догану з попередженням про те, що „в разі нена�
дання допомоги протягом 24�х годин їх буде при�
тягнуто до більших покарань”. Аналогічне поперед�
ження було зроблено й одному із керівників кол�
госпів (с. Кулажинці), який не з’явився на підписан�
ня угоди з транспортною артіллю / ДА м. Києва. —
Ф.р.;323. — Оп. 1. — Спр. 504. — Арк. 1.

Квітень, 18

Книга записів актів громадянського стану. Ле�
нінський район м. Києва. Помер від виснаження та ту�
беркульозу легенів у віці 40 років невідомий чоловік /
ДА м. Києва. — Ф.р.;1654. — Оп. 1. — Спр. 822.

Квітень, 19

В доповіді комісії міської Робітничо�селянської
інспекції про результати рейду по 46�ти школах міс�
та для перевірки виконання постанови ЦК ВКП(б)
про забезпечення школярів гарячими сніданками
повідомлялося, що цю постанову не виконано.
Шкільними сніданками забезпечувалося лише 46%
учнів київських шкіл, в той час як у листопаді 1931 р.
— 53%. Крім того якість їжі, приготованої в шкільних
їдальнях, була поганої якості, а порції не відпо�
відали встановленим нормам. Причинами цього
було погане постачання продуктами шкільних за�
кладів громадського харчування, а також їх крадіж�
ки та нецільове використання. Зокрема траплялися
випадки, коли продукти, призначені для школярів,
використовувалися й для приготування обідів вчи�
телям. Оскільки сніданки були одноманітними, діти
часто відмовлялися від шкільної їжі / ДА м. Києва. —
Ф.р.;323. — Оп. 1. — Спр. 548. — Арк. 40.

Квітень, 20

Книга записів актів громадянського стану. Ленін�
ський район м. Києва. Помер від загального висна�
ження та туберкульозу легенів у віці 40 років невідо�
мий чоловік / ДА м. Києва. — Ф.р.;1654. — Оп. 1. —
Спр. 822.

За другу декаду місця зареєстровано 18 ви�
падків захворювань тифом по місту та жодного — по
селах приміської смуги / ДА м. Києва. — Ф.р.;583. —
Оп. 1. — Спр. 67. — Арк. 70.

Книга записів актів громадянського стану. Ле�
нінський район м. Києва. Померла від безбілкового
набряку у віці 46 років Кузнєцова Євгенія Карпівна /
ДА м. Києва. — Ф.р.;1654. — Оп. 1. — Спр. 822.

Квітень, 22

Книга записів актів громадянського стану. Ле�
нінський район м. Києва. Помер від виснаження у віці
32 років Крутько Борис / ДА м. Києва. — Ф.р.;1654. —
Оп. 1. — Спр. 822.
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Квітень, 23

Книга записів актів громадянського стану. Жовт�
невий район м. Києва. Померла від вродженої кво�
лості у віці 4 тижні Василенко Ганна Іванівна / ДА
м. Києва. — Ф.р.;1654. — Оп. 1. — Спр. 910.

Квітень, 24

Бюро міськпарткому ухвалило постанову „Про
обслуговування пасажирів на київському вокзалі”.
Вказувалося на незадовільний стан обслуговування
пасажирів на новозбудованому Київському вокзалі.
Перони, привокзальна площа та приміщення вокзалу
перебували в антисанітарному стані: вокзал погано
прибирався, а урн для сміття, як і рукомийників, баків
для питної води та вбиралень не вистачало. Бракува�
ло й меблів в залі очікування, тому пасажири відпочи�
вали на брудній підлозі. На вокзалі для ночівлі збира�
лися безпритульні та безробітні / „Пролетарська
правда”. — Київ. — 1932. — 24 квітня.

Квітень, 25

Книга записів актів громадянського стану. Ленін�
ський район м. Києва. Померли невідомі чоловіки:
один від водянки у віці 55 років, інший від виснаження
у віці 45 років / ДА м. Києва. — Ф.р.;1654. — Оп. 1. —
Спр. 821, 822.

Секретаріат міськпарткому надав директиву ско�
ротити списки осіб, прикріплених до їдальні партак�
тиву, додержуючись індивідуального підходу до кож�
ного прикріпленого та залишаючи у списку головним
чиномпартійнихтапрофспілковихпрацівниківтачле�
нів партії з партстажем до 1920 р. включно / ЦДАГО
України. — Ф. 1. — Оп. 20 — Спр. 6020. — Арк. 46.

Секретаріат міськпарткому ухвалив провести
мобілізацію продовольчих ресурсів для посилення
постачання робітників у зв’язку із святкуванням 1�го
Травня. Організовано комісію, якій доручено пере�
вірити наявність по кооперативах та торгових орга�
нізаціях запасів продуктів харчування з тим, щоб
частину з них передати для покращення громадян�
ського харчування та забезпечення продовольчих
крамниць / ЦДАГО України. — Ф. 1. — Оп. 20. —
Спр. 6020. — Арк. 47.

Секретаріат міськпарткому розглянув питання
про шефство металопромисловості над машинно�
тракторними станціями (МТС). Констатовано, що
парторганізації заводів недооцінили значення ше�
фства над МТС і не керували роботою бригад, які
було надіслано до МТС. Лише парторганізація „Чер�
вонопрапорного” заводу провела значну роботу по
допомозі МТС. Ухвалено поширити досвід цього за�
воду щодо допомоги МТС на інші підприємства /
ЦДАГО України. — Ф. 1. — Оп. 20. — Спр. 6020. —
Арк. 43.

Квітень, 27

Книга записів актів громадянського стану. Ленін�
ський район м. Києва. Помер від загального висна�
ження організму і туберкульозу легенів у віці 53 р. Ко�
лотинський Олександр Людвігович / ДА м. Києва. —
Ф.р.;1654. — Оп. 1. — Спр. 822.

По приміській смузі план засівної кампанії вико�
нано на 8,1%, засіяно 6.786 га, зокрема в радгос�
пах — 1.374 га, або 7,1% плану, колгоспах — 4.225 га,
або 7,1%, в одноосібному секторі — 1.986 га, або
3,8%. Із загальної засівної площі припадало на ранні
зернові культури (ячмінь, овес) — 3.959 га, або 43,5%
плану. Сівбу ранніх зернових культур закінчено по
радгоспу ЗРК та Куренівській фермі, Молокозаводу,
а також по колгоспах с. Пирогово, Будаївка, Лука,
Пухівка, Гостомель, Горенка та Кулажинці. В катаст�
рофічному стані була сівба в радгоспі споживчого то�
вариства „Житлоспілки” та в колгоспах с. Біличі, Жу�
ляни, Білогорода, Мощун, Мостище, Горбовичі, Пет�
ропавлівська Боршагівка, Нові Петрівці. Особливо
загрозливий стан з сівбою по одноосібному сектору в
с. Тарасівка, де одноосібники відмовилися від сівби,
а також в с. Гостомель, Погреби, Петропавлівська
Борщагівка та ін. / ДА м. Києва. — Ф.р.;1. — Оп. 1. —
Спр. 3891. — Арк. 13, 14.

У 81 колгоспі приміської смуги відкрито 57 ста�
ціонарних та 27 польових їдалень для колгоспників.
Постачання їдалень продовольством незадовільне.
Дефіцит продуктів становив 150 т / ДА м. Києва. —
Ф.р.;1. — Оп. 1. — Спр. 3891. — Арк. 14.

С. Біличі, Мощун, Нові Петрівці, Позняки. Значна
частина колгоспників виїхала з сіл до міст / ДА м. Киє;
ва. — Ф.р.;1. — Оп. 1. — Спр. 3891. — Арк. 14.

Квітень, 29

Книга записів актів громадянського стану. Ленін�
ський район м. Києва. Померла від загального висна�
ження у віці 17 років невідома жінка / ДА м. Києва. —
Ф.р.;1654. — Оп. 1. — Спр. 822.

Квітень, 30

Книга записів актів громадянського стану. Ле�
нінський район м. Києва. Помер від різкого загально�
го виснаження внаслідок голодування у віці 50 років
Ткач Прокіп / ДА м. Києва. — Ф.р.;1654. — Оп. 1. —
Спр. 822.

За третю декаду місяця зареєстровано по місту
13 випадків захворювання тифом та жодного — по
селах приміської смуги / ДА м. Києва. — Ф.р.;583. —
Оп. 1. — Спр. 67. — Арк. 70.

Книга записів актів громадянського стану. Жовт�
невий район м. Києва. Померла від вродженої кво�
лості у віці 1 місяць Ксенко Катерина Валентинівна /
ДА м. Києва. — Ф.р.;1654. — Оп. 1. — Спр. 910.

Травень, 1

Книга записів актів громадянського стану.
Жовтневий район м. Києва. Померли від пневмонії
підкидьки Звоницький Віктор у віці 8 місяців та Гав�
рик Дуня у віці 1 тижня / ДА м. Києва. — Ф.р.;1654. —
Оп. 1. — Спр. 892.

с. Білогородка. Члени партійного та комсомоль�
ського осередків на чолі з головою сільради Чер�
нявським та головою колгоспу „ім. Сталіна” Коваль�
чуком о 12�й годині ночі увірвалися до хати 50�річ�
ного селянина Коваленка, вимагаючи від нього
сплати нарахування по соцстраху. За відмову Кова�
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ленка, який за віком мав бути звільненим від сплати
податків та виконання повинностей, тяжко побили,
заарештували та ув’язнили у підвал / ДА м. Києва. —
Ф.р.;323. — Оп. 1. — Спр. 341. — Арк. 86—89.

Травень, 2

Книга записів актів громадянського стану. Ленін�
ський район м. Києва. Помер від гострого виснажен�
ня у віці 45 років Качанов (імя та по батькові невідомі) /
ДА м. Києва. — Ф.р.;1654. — Оп. 1. — Спр. 822.

Травень, 3

Книга записів актів громадянського стану. Ле�
нінський район м. Києва. Помер від виснаження та
ентероколіту у віці 1 року Кнуренко Адольф / ДА
м. Києва. — Ф.р.;1654. — Оп. 1. — Спр. 822.

Книга записів актів громадянсько гостану. Ленін�
ський район м. Києва. Померли від загального висна�
ження організму та запалення легенів двоє невідо�
мих: хлопчик у віці 5 років та чоловік у віці 58 років / ДА
м. Києва. — Ф.р.;1654. — Оп. 1. — Спр. 822.

Постанова організаційного комітету Київського
області „Про заходи щодо виконання постанови РНК
СРСР і ЦК ВКП(б) від 6 травня 1932 р. „Про план
хлібозаготівлі з урожаю 1932 р. та розгортання кол�
госпної торгівлі хлібом”, а також постанов ЦВК і РНК
СРСР від 20 травня 1932 р. „Про порядок проведен�
ня торгівлі колгоспів, колгоспників та трудящих од�
ноосібників селян і зниження податку на торгівлю
сільськогосподарськими продуктами”. Зауважува�
лося на фактах грубого порушення законності та не�
правильному розподілі поміж колгоспниками при�
бутків від господарювання в с. Драбів, Ржищів, Гель�
мязів, Васильків / ДА м. Києва. — Ф.Р. 1, — Оп. 1. —
Спр. 4467. — Арк. 7—8.

За повідомленням інформаційного зведення
міськпарткому № 29 „Про організаційно�господар�
ське зміцнення колгоспів та стан сівби”, в с. Княжичі
селяни одноосібники напали на колгоспну бригаду,
що виїхала в поле для засіву ріллі / ЦДАГО України. —
Ф. 1. — Оп. 20. — Спр. 3874. — Арк. 114.

Травень, 4

Книга записів актів громадянського стану. Жовт�
невий район м. Києва. Помер від дистрофії підкидьок
Курінь Ваня (вік хлопчика невідомий) / ДА м. Києва. —
Ф.р.;1654. — Оп. 1. — Спр. 892.

Травень, 5

Книга записів актів громадянського стану. Ленін�
ський район м. Києва. Помер від загальної водянки і
плевриту у віці 60 років Жлудько Микола / ДА м. Киє;
ва. — Ф.р.;1654. — Оп. 1. — Спр. 822.

У місті виявлено 12 хворих на висипний тиф / ДА
м. Києва. — Ф.р.;583. — Оп. 1. — Спр. 67. — Арк. 75.

Книга записів актів громадянського стану. Жовт�
невий район м. Києва. Померла від вродженої кволо�
сті у віці 1 місяця Соколова Тамара Яківна / ДА м. Киє;
ва. — Ф.р.;1654. — Оп. 1. — Спр. 910.

Травень, 6

Книга записів актів громадянського стану. Ле�
нінський район м. Києва. Помер від виснаження і ту�
беркульозу у віці 45 років невідомий чоловік / ДА
м. Києва. — Ф.р.;1654. — Оп. 1. — Спр. 822.

У місті виявлено 14 хворих на висипний тиф / ДА
м. Києва. — Ф.р.;583. — Оп. 1. — Спр. 67. — Арк. 75.

Травень, 7

Книга записів актів громадянського стану. Ленін�
ський район м. Києва. Помер від виснаження, гостро�
го запалення легенів у віці 55 років Мазуренко Петро /
ДА м. Києва. — Ф.р.;1654. — Оп. 1. — Спр. 822.

У місті виявлено 15 хворих на висипний тиф / ДА
м. Києва. — Ф.р.;583. — Оп. 1. — Спр. 67. — Арк. 75.

Завод „Фізико�Математик” не забезпечив про�
ведення посівної городньої кампанії у приміському
радгоспі заводу. З 90 тис. кг насіння картоплі вико�
ристано лише 8 тис. кг. Причина зриву посівної —
відмова київської філії „Союзтрансу” перевезти ро�
бітниківдо приміського радгоспу /ЦДАГОУкраїни. —
Ф. 1. — Оп. 20. — Спр. 5849. — Арк. 115.

Травень, 8

У місті виявлено 29 хворих на висипний тиф / ДА
м. Києва. — Ф.р.;583. — Оп. 1. — Спр. 67. — Арк. 75.

Травень, 9

Президія міської ради розглянула питання про
епідемію висипного тифу. Ухвалено постанову „Про
заходи боротьби з висипним тифом”. Запропонова�
но мобілізувати весь медичний персонал на боротьбу
з тифом на своєчасне виявлення хворих (рання діаг�
ностика, санітарно�дезінфекційна обробка). Дільни�
чих лікарів зобов’язано впродовж повідомляти за
добу про кожен випадок висипного тифу або підозру
на нього до міського епідеміологічного бюро. Перед
санітарними лікарями та епідеміологами, що надси�
лалися бюро для виявлених хворих, поставлено за�
вдання впродовж доби ретельно обслідувати кожен
зареєстрований випадок тифу, виявляючи побутові
зв’язки хворих та здійснюючи профілактичні заходи.
Також запропоновано налагодити швидку госпіта�
лізацію тифозних хворих шляхом розгортання необ�
хідної кількості інфекційних ліжок в лікарнях та
своєчасної доставки хворих до стаціонарів. Зважаю�
чи на спалахи тифу в гуртожитках, ухвалено покращи�
ти їх санітарний стан, проводячи раз на декаду
дезінфекцію приміщень та ліжкового приладдя,
відряджаючи жильців до бань. Для ізоляції підозрілих
на тиф ухвалено виокремити в гуртожитках спе�
ціальнікімнати(ізолятори).Крімтого,запропоновано
проводити періодичні медичні огляди жильців, не до�
пускаючи прийому нових без попереднього огляду та
санобробки. Регулярні санітарні огляди, санобробка
завошивлених та дезінфекція приміщень та облад�
нання мали здійснювати у школах, лікарнях, дитбу�
динках, на виробництві, у вісх місцях громадського
користування. Крім того, для попередження розпов�
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сюдження епiдемій належало спромогтися ліквідації
безпритульності та бездоглядності. Винні у недотри�
манні накреслених заходів, залежно від ступеня про�
вини, підлягали адміністративному покаранню —
оголошенню догани в пресі; штраф до 100 руб.;
арешту до двох тижнів; примусовій праці на той само
термін; залученню до судової відповідальності за арт.
293 Кримінального кодексу УСРР / ДА м. Києва. —
Ф.р.;583. — Оп. 1. — Спр. 67. — Арк. 95—96.

Травень, 10

Книга записів актів громадянського стану. Ленін�
ський район м. Києва. Помер від висипного тифу у віці
52 років Притикін Самуїл Пінькович / ДА м. Києва. —
Ф.р.;1654. — Оп. 1. — Спр. 822.

Газета „Пролетарська правда” повідомляла про
великі черги в крамницях міста та „скупку” товарів пе�
рекупниками, які звичайно опинялися в чергах пер�
шими та отримували товар на декілька десятків та�
лонів, в той час як робітники отоварювалися по 1—2
талонам та простоювали в чергах по декілька годин /
„Пролетарськаправда”.—Київ.—1932.—10травня.

Міська рада оголосила триденник боротьби з
чергами в хлібних крамницях / „Пролетарська пра;
вада”. — Київ. — 1932. — 10 травня.

Розпочав роботу міський штаб по боротьбі з
чергами в хлібних крамницях, створений при міськ�
раді. В першій половині дня для обстеження роботи
хлібних крамниць надіслано 15 бригад в складі 51
особи. Ухвалено збільшити кількість перевіряючих
до 120 осіб / ДА м. Києва. — Ф.р.;1. — Оп. 1. — Спр.
3881. — Арк. 65.

Травень, 11

Міський штаб по боротьбі з чергами в хлібних
крамницях констатував, що для обстеження роботи
хлібних крамниць надіслано 29 бригад в складі 86
осіб, які організували перевірку 166 торговельних
закладів. Задля перевірки решти магазинів надано
розпорядження збільшити кількість мобілізованих
до 400 осіб за рахунок делегатів міської ради та
міських робітників. На них покладалося завдання
виявити в забірних списках на одержання продо�
вольчих пайків, „мертві душі”, зокрема прізвища тих
осіб, які вибули за межі Києва. При виявленні зайвих
забірних книжок членам перевірочних бригад доз�
волялося їх конфісковувати, складаючи відповідні
акти та притягати винних до відповідальності. Одно�
часно з цим членам бригад доручалося перевірити
правдивість завірення забірних карток в кооперати�
вах та правильність їх видачі на спеціальних пунктах.
Перевірку ухвалено провести з 11 до 15 травня / ДА
м. Києва. — Ф.Р;1. — Оп. 1. — Спр. 3881. — Арк. 67.

Міський штаб по боротьбі з чергами в хлібних
крамницях розглянув питання про забезпечення
киян хлібом. Констатовано, що міський відділ поста�
чання не забезпечив своєчасну доставку борошна з
млинів на хлібозавод, що спричинило затримку над�
ходження хліба до крамниць. Виявлено факти не�
якісної випічки хліба на хлібозаводі, несвоєчасної
розвозки хлібопродукції до крамниць (пізніше 6 го�

дини ранку) та неналагодженість її доставки робіт�
никам до дому. Зважаючи на виявлені недоліки,
відділу міського постачання запропоновано забез�
печити своєчасну видачу нарядів на борошно, а
тресту „Хлібопечення” — своєчасну доставку бо�
рошна на хлібозавод, розвозку хліба по крамницях
та доставку робітникам додому. Щоб покращити об�
слуговування покупців, тресту також доручено пе�
ревірити за сприянням ревізійних бригад міськради
своєчасність відкриття хлібних крамниць (не пізніше
6 години ранку), явку на роботу завідувачів та про�
давців, а також їх соціальне походження задля вияв�
лення та звільнення „небажаного елементу”. Також
запропоновано налагодити доставку хлiба додому
розвізниками з безробітних дружин робітників, які
мали замінити чоловіків�розвізників / ДА м. Києва. —
Ф.Р;1. — Оп. 1. — Спр. 3881. — Арк. 68.

Нарада при оргвідділі міськради в справі бо�
ротьби з розтратами хліба, чергами біля крамниць
та виявленням „мертвих душ” в списках на видачу
забірних книжок для отримання продовольчих пай�
ків ухвалила мобілізувати 400 працівників міськради
та робітників для здійснення відповідної перевірки
житлових кооперативів, підприємств, радянських
установ, вишів та баз видачі забірних книжок. Пере�
вірку вирішено провести з 12 по 15 травня. На сек�
ретарів секцій та інструкторів міськради покладало�
ся завдання негайного формування ревізійних груп
з міських робітників та закріплення цих груп за окре�
мими хлібними крамницями, а також інструктування
громадських контролерів щодо порядку проведен�
ня обстежень / ДА м. Києва. — Ф.р.;1. — Оп. 1. —
Спр. 3881. — Арк. 129.

Доповідна записка санітарного лікаря м. Києва до
Народного комісаріату охорони здоров’я (НКОЗ) про
спалах висипного тифу на початку травня місця.
Повідомлялося, що в першій декаді травня у місті
було зареєстровано 100 випадків захворюваннь ти�
фом, в той час як у квітні — лише один. Констатовано,
що інфекцію до Києва завозили заїжджі хворі, наплив
яких спостерігався напередодні травневих свят, або
кияни, які заразилися тифом під час поїздок залізни�
цею або водним транспортом, позаяк лише 10 осіб
захворіли під час „місцевого контакту” — в кінотеат�
рах, на товкучках й інших громадських містах. Зважа�
ючи на це, було запропоновано вжити профілактичні
заходи на київському залізничному вокзалі, через
який щоденно проходило 70 тис. пасажирів, а також
на водному транспорті. Задля завчасного застосу�
вання профілактичних заходів щодо тих маршрутів,
де хворі на тиф, перед НКОЗ порушувалося питання
про надання до санітарного відділу Києва інформації
про епідемічний стан в інших містах УСРР / ДА м. Киє;
ва. — Ф.р.;1. — Оп. 1. — Спр. 3881. — Арк. 129.

Травень, 13

Книга записів актів громадянського стану. Ленін�
ський район м. Києва. Померли від висипного тифу у
віці 24 років Гольдштідт Марія Львівна та у віці 42 р.
Віницький Мотель Беніаминович / ДА м. Києва. —
Ф.р.;1654. — Оп. 1. — Спр. 822.
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Травень, 14

Книга записів актів громадянського стану. Ле�
нінський район м. Києва. Померла від плямистого
тифу у віці 43 років Соколова Лисавета Павлівна /
ДА м. Києва. — Ф.р.;1654. — Оп. 1. — Спр. 822.

В інформаційному листі міського парткомітету
№ 29 „Про організаційно�господарське зміцнення
колгоспів та стан сівби” повідомлялося, що в київ�
ській приміській смузі протягом весни належало
засіяти 82 тис. 259 га ярих культур, зокрема ячменю
і вівса — 14.012 га, городини — 14.580 га та картоп�
лі — 18.213 га. На 10 травня план сівби виконано на
20,7 %. Серед тих, хто відстав, села: Софійська Бор�
щагівка, Петропавлівська Борщагівка, Біличі, Жуля�
ни, Нові Петрівці, Княжичі, Семиполки, Білогородка,
Горбовичі. Найгірша ситуація в княжицькому кол�
госпі „П’ятирічка”, де план виконано на 4%, зокрема
по одноосібному сектору — на 1%. У колгоспі поло�
вина коней знаходилася у занедбаному стані, в
платі праці колгоспників панувала знеосібка, на ро�
боту виходило не більше 20% колгоспників. У кол�
госпі „Червоний незаможник” с. Петропавлівська
Борщагівка не було насіння для ярої сівби / ЦДАГО
України. — Ф. 1. — Оп. 20. — Спр. 5849. — Арк. 112.

За даним інформаційного зведення міського
парткомітету № 29 „Про організаційно�господар�
ське зміцнення колгоспів та стан сівби”, не викона�
ли постанову про відрядження коней на село для
допомоги в сівбі колгоспам такі підприємства та
контори Києва: „Комунгосп”, „Укржитлокоопбуд”,
фанерний завод, „Укрфільм”, „Міськоопхарч”, за�
критий робітничий кооператив (ЗРК) заводу „Біль�
шовик”. Неповністю виконали цей план ЗРК заводу
„Тремас”, Транспортної комунальної контори, „Киї�
вторгу” та „Укрснабу”. Зважаючи на це, міський
парткомітет ухвалив передати справи про керів�
ників вказаних організацій до контрольних комісій
КП(б)У з клопотанням притягнути винних у невико�
нання постанови про відрядження коней міських
підприємств та закладів на село до партійної та
адміністративної відповідальності / ЦДАГО Украї;
ни.— Ф. 1. — Оп. 20 .— Спр. 5849. — Арк. 115.

За даними інформаційного зведення міського
парткомітету № 29 „Про організаційно�господар�
ське зміцнення колгоспів та стан сівби”, багато за�
водів м. Києва не впоралися з засівом городини на
заводських сільськогосподарських дільницях. За�
вод „ім. Дзержинського” не забезпечив зберігання
картоплі для засіву підсобних господарств робіт�
ників загальною площею 10 га / ЦДАГО України. —
Ф. 1. — Оп. 20. — Спр. 5849. — Арк. 115.

Травень, 15

Книга записів актів громадянського стану. Ленін�
ськийрайонм.Києва.Померлавідрізкогозагального
виснаження у віці 42 тижнів Пляшкевич Дуня / ДА
м. Києва. — Ф.р.;1654. — Оп. 1. — Спр. 822.

Секретаріат міськпарткому визнав помилковим
рішення обласного відділу постачання про зняття з

постачання по 1�му списку їдальні партактиву. Ухва�
лено порушити перед організаційним бюро обкому
КП(б)У питання про збереження за їдальнею партак�
тиву нарядів на продовольство, яке видавалося по
лінії централізованого постачання в першому квар�
талі 1932 р. / ЦДАГО України. — Ф. 1. — Оп. 20. —
Спр. 6020. — Арк. 53.

Секретаріат міськпарткому розглянув питання
про порядок видачі забірних книжок. З метою попе�
редження розбазарювання хліба ухвалено: по�пер�
ше, запропонувати міськвідділу постачання та місь�
кій спілці споживчих товариств проводити видачу
хлібних карток на наступний місць впродовж остан�
ніх п’яти днів поточного місяця; по�друге, у відпо�
відний термін здійснювати переведення їдців з ниж�
чої до вищої категорії; по�третє, надавати підпри�
ємствам та установам право на отримання хліба,
виходячи з фактичної наявності робітників та служ�
бовців за відповідними категоріями, але за умови,
щоб вона не перевищувала кількості затверджених
штатів та відповідала промфінплану. Ці заходи на�
лежало здійснити до 15 травня. Зважаючи на злов�
живання при видачі забірних книжок для дітей
(8 тис. зайвих за березень та квітень), Робітничо�
селянській інспекції доручено провести масове об�
слідування роботи житлокооперативів по видачі
книжок / ЦДАГО України. — Ф. 1. — Оп. 20. — Спр.
6020. — Арк. 57.

Зважаючи на невиконання МТС плану контрак�
тації городини, термін якої мав завершитися
20 травня, секретаріат міськпарткому ухвалив при�
тягнути до відповідальності осіб, винних в зриві кон�
трактації / ЦДАГО України. — Ф. 1. — Оп. 20. — Спр.
6020. — Арк. 51.

Секретаріат міськпарткому розглянув питання
про хід сівби в приміській смузі. Констатовано, що
МТС не виконала план посівної кампанії. Ухвалено
негайно відремонтувати трактори та мобілізувати
ресурси колгоспів на закупку коней задля оранки
пізніх культур / ЦДАГО України. — Ф. 1. — Оп. 20. —
Спр. 6020. — Арк. 51.

Травень, 16

Книга записів актів громадянського стану. Ле�
нінський район м. Києва. Померли від висипного ти�
фу у віці 56 р. Черкасов Дементій Микитович та у віці
45 р. Ушинський Петро Гаврилович / ДА м. Києва. —
Ф.р.;1654. — Оп. 1. — Спр. 822.

Травень, 17

Книга записів актів громадянського стану. Ле�
нінський район м. Києва. Померла від виснаження,
туберкульозу легенів у віці 16 років Лобко Марія Ми�
китівна / ДА м. Києва. — Ф.р.;1654. — Оп. 1. — Спр.
822.

Книга записів актів громадянського стану. Жовт�
невийрайонм.Києва.Помервідвисипноготифуувіці
50роківВесьолкінКостянтинОпанасович/ДАм.Киє;
ва. — Ф.р.;1654. — Оп. 1. — Спр. 892.
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Травень, 18

Книга записів актів громадянського стану. Ленін�
ський район м. Києва. Помер від виснаження невідо�
мий чоловік (вік померлого не з’ясовано), а від за�
гальної водянки тіла — Раймір Марія у віці 39 років /
ДА м. Києва. — Ф.р.;1654. — Оп. 1. — Спр. 822, 823.

Травень, 20

Книга записів актів громадянського стану. Ле�
нінський район м. Києва. Померли на вулиці від ту�
беркульозу легенів і виснаження три невідомих
особи: один у віці 65 років, а інший — 60 років. При�
чину смерті третього померлого не встановлено Та�
кож померла від гострого виснаження у віці 57 років
Храмкова Марія Михайлівна / ДА м. Києва. —
Ф.р.;1654. —Оп. 1. — Спр. 823.

Травень, 22

Книга записів актів громадянського стану. Ленін�
ський район м. Києва. Померла від висипного тифу у
віці 47 років Чепіга Марія Іванівна / ДА м. Києва. —
Ф.р.;1654. — Оп. 1. — Спр. 822, 823.

Травень, 23

Книга записів актів громадянського стану. Ле�
нінський район м. Києва. Помер від висипного тифу
Ксенжук Микола Гнатович у віці 20 років / ДА м. Киє;
ва. — Ф.р.;1654. — Оп. 1. — Спр. 823.

Травень, 24

Книга записів актів громадянського стану. Жовт�
невий район м. Києва. Померла у віці 2 років підки�
дьок Канарейко Світлана (причина смерті невідома) /
ДА м. Києва. — Ф.р.;1654. — Оп. 1. — Спр. 892.

Пленум міської ради ухвалив постанову про роз�
гортання колгоспної торгівлі. Запропоновано лік�
відувати всі податки та збори місцевого значення на
колгоспну торгівлю за винятком тих, які передбача�
лися постановою ЦВК і РНК СРСР від 20 травня. Пе�
ред відділом постачання, міською спілкою спожив�
чих товариств, закритими робітничими кооперати�
вами (ЗРК) та „Колгоспспілкою” поставлено за�
вдання протягом декади розгорнути колгоспну
торгівлю на 25 заводах міста. Одночасно рекомен�
довано поновити міські базари, організувавши їх
поблизу заводів „Більшовик”, „Червонопрапорний”,
КПВРЗ (Київського паровозоремонтного заводу) та
4�ої взуттєвої фабрики / ДА м. Києва. — Ф.р.;1. —
Оп. 1. — Спр. 3879. — Арк. 19 а.

Виїзна бригада в складі представників міської
прокуратури, РСІ та районної „Колгоспспілки” про�
вела розслідування по факту примусового усуспіль�
нення корів в с. Крюківщина. З’ясовано, що з 94
усуспільнених корів колглоспники добровільно пе�
редали до колгоспу тільки 53 корови / ДА м. Києва. —
Ф.р.;323. — Оп. 1. — Спр. 341. — Арк. 48.

Травень, 25

Секретаріат міському КП(б)У розглянув питання
про заходи боротьби з підкиданням дітей. „Кол�
госпспілці” доручено надати дані про охоплення ме�

режею ясел дітей незаможників�одноосібників в се�
лах приміської смуги / ЦДАГО України. — Ф. 1. — Оп.
20. — Спр. 6020. — Арк. 66.

Секретаріат міському КП(б)У констатував зрив
плану засіву буряків. Радгоспам та колгоспам запро�
поновано негайно перекинути тяглову силу та сільсь�
когосподарський реманент на засів буряка, відклав�
ши інші сільськогосподарські роботи / ЦДАГО Украї;
ни. — Ф. 1. — Оп. 20. — Спр. 6020. — Арк. 68.

Секретаріат міському КП(б)У ухвалив постанову
про зловживання в с. Кулажинці. Слідчим органам
та прокуратурі доручено негайно розслідувати
справу про незаконний арешт сільрадою селян та
вбивство членами сільради одного із заарештова�
них. Запропоновано заарештувати голову та членів
сільради, винних в убивстві, а після завершення
слідства провести розгляд судової справи в с. Кула�
жинці. Також ухвалено надіслати до села ревізійну
комісію для перевірки роботи сільради та інших
сільських організацій „щодо дотримання револю�
ційної законності та правильного проведення полi�
тики партії” / ЦДАГО України. — Ф. 1. — Оп. — 20. —
Спр. 6020. — Арк. 70.

Секретаріат міськкому КП(б)У запропонував
комфракції міськради, земвідділу та „Колгосп�
спілці” надати директиву господарствам колгосп�
ного та одноосібного секторів щодо пересіву ози�
мини, що загинула. У зв’язку з цим фракції доручено
підрахувати внутрішні насіннєві ресурси та постави�
ти перед обласним земельним відділом питання
про забезпечення приміської смуги необхідною
кількістю насіння пізніх культур (льону, гречки, про�
са), яких не вистачало для пересіву / ЦДАГО Украї;
ни. — Ф. 1. — Оп. 20 — Спр. 6020. — Арк. 66.

Секретаріат міському КП(б)У розглянув питання
про хід сівби. Констатовано факт зриву засівної кам�
панії в колгоспах МТС через неналагодженість рабо�
ти тракторного парку. Зауважено на відсутність паль�
ного та мастил (с. Требухів) та нераціональне вико�
ристання тракторів (с. Гатне, Крюківщина) — пересу�
вання з одного села до іншого без господарської по�
треби.Зважаючинаціфакти,ухваленонакластистяг�
нення керівникові тракторної бригади та голову кол�
госпу с. Требухів, а керівнику МТС с. Гатне — оголо�
сити догану. Для підвищення темпів проведення
сівби запропоновано надати колгоспникам сіл, що
відставали (с. Требухів, Гатне, Білогородка, Княжичі,
Бортничі), допомогу тягловою силою та організувати
для них громадське харчування / ЦДАГО України. —
Ф. 1. — Оп. 20. — Спр. 6020. — Арк. 65

Травень, 27
Книга записів актів громадянського стану. Жовт�

невий район м. Києва. Померла від коліту у віці 1 року
2 місяців підкидьок Коновалець Вітя / ДА м. Києва. —
Ф.р.;1654. — Оп. 1. — Спр. 892.

Травень, 28
Книга записів актів громадянського стану. Жовт�

невий район м. Києва. Помер на залізниці від запа�
лення легенів у віці 5 років безпритульний Галкін Іван /
ДА м. Києва. — Ф.р.;1654. — Оп. 1. — Спр. 892.
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Книга записів актів громадянського стану. Ле�
нінський район м. Києва. Померли від пневмонії під�
кидьки: невідомий Серьожа у віці 6 місяців та В’ялаз
Галина у віці 4 місяців. Також помер від виснаження і
запалення легенів невідомий чоловік у віці 50 років /
ДА м. Києва. — Ф.р.;1654. — Оп. 1. — Спр. 823.

Травень, 29

Книга записів актів громадянського стану. Жовт�
невий район м. Києва. Померла від висипного тифу у
віці 43 років Прибиток Камелія Іванівна / ДА м. Киє;
ва. — Ф.р.;1654. — Оп. 1. — Спр. 892.

Травень, 30

Книга записів актів громадянського стану. Ленін�
ський район м. Києва. Помер від загальної водянки у
віці 50 років Мельников Онісій / ДА м. Києва. —
Ф.р.;1654. — Оп. 1. — Спр. 823.

Книга записів актів громадянського стану. Жовт�
невий район м. Києва. Помер у віці 6 років від коліту
безпритульний Розенбаум Макс, а підкидань Зварич
Арсена у віці 4 місяців — від пневмонії / ДА м. Києва. —
Ф.р.;1654. — Оп. 1. — Спр. 892.

Президія міської ради доручила організаційно�
му відділу негайно відрядити бригаду до с. Краси�
лівка для проведення весняної сівби. Одноосібни�
кам села запропоновано видати насіннєву позику в
розмірі 50 т гречки, а колгоспникам — 10 ц проса. За
зрив посівної кампанії ухвалено зняти з посади го�
лову Красилівської сільради, а членів правління
радгоспу ЗРК притягнути до судової відповідаль�
ності за незаконне використання для потреб рад�
госпу тяглової сили одноосібників під час посівної
кампанії, а також за конфіскацію 5 корів у колгос�
пників цього села / ДА м. Києва. — Ф.р.;1. — Оп. 1. —
Спр. 4148. — Арк. 6—7.

Президія міської ради ухвалила виділити 20 ц
насіння гречки для допомоги в проведенні засівної
кампанії колгоспникам та 80 ц — одноосібникам
с. Гоголєво. Запроповано видати 180 ц насіння льону
та 30 ц проса за умови, а 79% цієї допомоги мало на�
даватися одноосібникам / ДА м. Києва. — Ф.р.;1. —
Оп. 1. — Спр. 4148. — Арк. 6.

Президія міськради доручила організаційному
відділу перевірити справу одноосібника с. Красилів�
ка Демченка, який платив податки за землю, якою ко�
ристувавсяколгосп/ДАм.Києва.—Ф.р.;1.—Оп.1.—
Спр. 4148. — Арк. 7.

Травень, 31

Книга записів актів громадянського стану. Ле�
нінський район м. Києва. Померли від виснаження у
віці 60 років Гродецька Марцеліна Іванівна, а від
виснаження і туберкульозу легенів у віці 55 років—
невідомий чоловік / ДА м. Києва. — Ф.р.;1654. —
Оп. 1. — Спр. 823.

Книга записів актів громадянського стану. Жовт�
невий район м. Києва. Померли підкидьки: від пнев�
монії у віці 8 місяців Білецька Марія та у віці 1 місяця

Летченко Нікс, а від менінгіту та міокардиту у віці 8 мi�
сяців Зберовно Петро. Також померла від висипного
тифуувіці31рокуГетьмановаТетянаПавлівна,аувіці
62 р. — Супоня Архип Дмитрович / ДА м. Києва. —
Ф.р.;1654. — Оп. 1. — Спр. 892.

С. Княжичі. План засіву виконано на 40%, в тому
числі колгоспами — на 40,8%, одноосібниками — на
32,1%. Причини зриву посівної — брак насіннєвого
зерна; виснаженість тяглової сили; непідготовле�
ність до сівби сільськогосподарської техніки; не�
своєчасне доведення плану засіву до одноосібників;
неналагодженість обліку роботи посівних бригад / ДА
м. Києва. — Ф.р.;1. — Оп. 1. — Спр. 4148. — Арк. 31.

Червень, 1

Книга записів актів громадянського стану. Жовт�
невий район м. Києва. Померли підкидьки: від пнев�
монії — у віці 8 місяців Лавров Саша, у віці 2 місяців 3
тижнів Тишко Оксана, у віці 4 місяців 3 тижнів Дубовий
Василь та Туманська Надія (вік не встановлено); від
туберкульозу —у віці 1 року 8 місяців МаринськаСоня
/ ДА м. Києва. — Ф.р.;1654. — Оп. 1. — Спр. 892.

Книга записів актів громадянського стану. Ленін�
ський район м. Києва. Помер від виснаження у віці 65
років Вільчинський Юзеф, а від пневмонії у віці 1 року
6 місяців — підкидьок Свистун Льоня / ДА м. Києва. —
Ф.р.;1654. — Оп. 1. — Спр. 823.

На нараді голів та рахівників сільрад примісько�
го району про проведення сільгоспподатку зазна�
чалося, що під час підписки селянами позики
індустріалізації траплялися випадки, коли ощадні
банки не видавали їм облігації в рахунок зданих гро�
шей або зараховували на рахунок колгоспів частину
зданих коштів. На скарги селян керівництво банків
не відповідало / ДА м. Києва. — Ф.р.;1. — Оп. 1. —
Спр. 3881. — Арк. 76, 77.

Червень, 2

Книга записів актів громадянського стану. Жов�
тневий район м. Києва. Померла у віці 2 років від не�
встановленої хвороби підкидьок Головня Соня / ДА
м. Києва. — Ф.р.;1654. — Оп. 1. — Спр. 892.

Червень, 3

Книга записів актів громадянського стану. Жов�
тневий район м. Києва. Померли безпритульні: від
виснаження у віці 5 років невідома Варя, а від дизен�
терії у віці 3 років Олейчук Олена / ДА м. Києва. —
Ф.р.;1654. — Оп. 1. — Спр. 892.

Червень, 4

Книга записів актів громадянського стану. Жовт�
невий район м. Києва. Померли безпритульні: від ви�
снаження Шевченко Петя, а від безбілкового набряку
та дистрофії Яременко Михайло (вік не встановлено)
/ ДА м. Києва. — Ф.р.;1654. — Оп. 1. — Спр. 892.

Червень, 5

Книга записів актів громадянського стану. Жовт�
невий район м. Києва. Помер від виснаження у віці
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6 років безпритульний Спичак Гриша. Померли під�
кидьки: від пневмонії у віці 1 місяця Москаленко Галя;
від кору та дифтерії у віці 2 років Повстянко Галя; від
корутазапаленнялегенівувіці1року8місяцівОпана�
сенко Федя; від нез’ясованих хвороб Михайлова Уля�
на та Сернева Соня (вік дітей не встановлено) / ДА
м. Києва. — Ф.р.;1654. — Оп. 1. — Спр. 892.

Книга записів актів громадянського стану. Ленін�
ський район м. Києва. Померли від загального ви�
снаження два невідомих чоловіка: один у віці 50 ро�
ків, а інший — 55 років / ДА м. Києва. — Ф.р.;1654. —
Оп. 1. — Спр. 823.

Червень, 6

Книга записів актів громадянського стану. Жовт�
невий район м. Києва. Померли від виснаження та на�
бряків безпритульні: у віці 6 років — невідомі Вася та
Марійка, а також Надія Пупенко / ДА м. Києва. —
Ф.р.;1654. — Оп. 1. — Спр. 892.

Червень, 7

Книга записів актів громадянського стану. Жовт�
невий район м. Києва. Помер від виснаження у віці
6 років безпритульний Мосенко Ваня / ДА м. Києва. —
Ф.р.;1654. — Оп. 1. — Спр. 892.

Книга записів актів громадянського стану. Ленін�
ський район м. Києва. Померли невідомі чоловіки:
один у віці 50 років від різкого виснаження внаслідок
хронічного голодування, а інший у віці 40 років — від
виснаження, запалення нирок, вади серця / ДА м.
Києва. — Ф.р.;1654. — Оп. 1. — Спр. 824.

Книга записів актів громадянського стану. Ленін�
ський район м. Києва. Помер від черевного тифу у віці
23 років Динда Антон Павлович, а від загального вис�
наження у віці 55 років Свердієнко / ДА м. Києва. —
Ф.р.;1654. — Оп. 1. — Спр. 823, 824.

Червень, 8

Книга записів актів громадянського стану. Жовт�
невий район м. Києва. Померли: від виснаження не�
відомий хлопчик у віці 4 років та безпритульний Кру�
па Вася у віці 15 років, а від кашлюка невідома Мару�
ся у віці 4 років. Також померла від дизентерії під�
кидьок у віці 4 років Будківська Ніна / ДА м. Києва. —
Ф.р.;1654. — Оп. 1. — Спр. 892.

Книга записів актів громадянського стану. Ленін�
ський район м. Києва. Померли: від загального вис�
наження тадитячої бігункиТкаченкоМиколаФедоро�
вич у віці 5 місяців, а від сухоти легенів та загального
виснаження невідомий чоловік у віці 60 років / ДА м.
Києва. — Ф.р.;1654. — Оп. 1. — Спр. 824.

Червень, 9

Книга записів актів громадянського стану. Ле�
нінський район м. Києва. Померли: від виснаження у
віці 60 років невідомий чоловік, а від висипного тифу
у віці 53 років Глушман Марія Мейєрівна / ДА м. Киє;
ва. — Ф.р.;1654. — Оп. 1. — Спр. 824.

Червень, 10

Книга записів актів громадянського стану. Жовт�
невий район м. Києва. Помер від дифтерії у віці 1 ро�

ку 6 місяців підкидьок Барун Толя / ДА м. Києва. —
Ф.р.;1654. — Оп. 1. — Спр. 892.

Червень, 11

Книга записів актів громадянського стану. Жов�
тневий район м. Києва. Померли від авітамінозу та
дизентерії у віці 7 років безпритульна Грищенко
Єва, а від коліту у віці 1 року 3 місяців підкидьок
Рудько Антон / ДА м. Києва. — Ф.р.;1654. — Оп. 1. —
Спр. 892.

Книга записів актів громадянського стану. Ленін�
ський район м. Києва. Померли від загального висна�
ження у віці 35 років Москалевій Мусій, а від водянки
невідомий чоловік у віці 60 років / ДА м. Києва. —
Ф.р.;1654. — Оп. 1. — Спр. 824.

Червень, 13

Книга записів актів громадянського стану. Ле�
нінський район м. Києва. Помер від виснаження у
віці 31 року Андрійяш Михайло Ісакович / ДА м. Киє;
ва. — Ф.р.;1654. — Оп. 1. — Спр. 821.

Книга записів актів громадянського стану. Буль�
варний район м. Києва. Помер від виснаження у віці
1 місяця Медвєдєв Іван / ДА м. Києва. —Ф.р.;1654. —
Оп. 1. — Спр. 807.

Червень, 14

Книга записів актів громадянського стану. Жовт�
невий район м. Києва. Помер від коліту у віці 3 років
підкидьок невідомий Вітя / ДА м. Києва. — Ф.р.;1654.
— Оп. 1. — Спр. 892.

Книга записів актів громадянського стану. Ленін�
ський район м. Києва. Померла від загального висна�
ження у віці 32 років Коваленко Віра / ДА м. Києва. —
Ф.р.;1654. — Оп. 1. — Спр. 824.

Книга записів актів громадянського стану. Буль�
варний район м. Києва. Померли від висипного ти�
фу у віці 32 років Марац Ольга Степанівна та Слуць�
ка Хана Айзиківна / ДА м. Києва. — Ф.р.;1654. —
Оп. 1. — Спр. 807.

Червень, 15

Секретаріат міському КП(б)У констатував нала�
годженість боротьби зі шкідниками сільськогоспо�
дарських культур у сільських господарствах при�
міської смуги. Штабу боротьби зі шкідниками сіль�
ськогосподарських культур доручено негайно
мобілiзувати населення на боротьбу з гусінню в по�
рядку трудової та гужової повинності. Для організа�
ції масової участі дітей у проведенні цієї кампанії за�
пропоновано впродовж доби мобілізувати 79 акти�
вістів�вчителів та 70 ватажків піонерських загонів /
ЦДАГО України. — Ф. 1. — Оп. 20. — Спр. 6020. —
Арк. 74.

Секретаріат міському КП(б)У констатував неза�
довільний стан просапної кампанії, особливо по рад�
госпах заводів „Більшовик”, „Червонопрапорний”,
„Червоний плугатар” та кооперативу Водникі, а також
по колгоспах Новопетрівської, Горянської, Шпить�
ківської, Софійсько�Борщагівської, Білогородської,
Гатнянської, Требухівської, Княжицької сільрад, де
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засіви городніх культур загинули. Ухвалено опубліку�
вати в пресі постанову про передачу городів від
підприємств, які не впоралися з прополкою, до тих,
що її завершили. Також запропоновано мобілізувати
не менше 25% службовців міста на прополку коопе�
ративнихгородів/ЦДАГОУкраїни.—Ф.1.—Оп. 20.—
Спр. 6020. — Арк. 73.

Червень, 17

Книга записів актів громадянського стану. Ле�
нінський район м. Києва. Помер від виснаження у
віці 55 років невідомий чоловік / ДА м. Києва. —
Ф.р.;1654. — Оп. 1. — Спр. 824.

Червень, 18

Книга записів актів громадянського стану. Ле�
нінський район м. Києва. Померла від дистрофії у
віці 14 років Платонова Любов Костянтинівна / ДА
м. Києва. — Ф.р.;1654. — Оп. 1. — Спр. 825.

Червень, 19

Книга записів актів громадянського стану. Ленін�
ський район м. Києва. Померла від загального висна�
ження у віці 52 років Медвєдєва Ганна Павлівна / ДА
м. Києва. — Ф.р.;1654. — Оп. 1. — Спр. 825.

Червень, 20

Книга записів актів громадянського стану. Ленін�
ський район м. Києва. Померли від дистрофії у віці
2 років безпритульний Карпов Ілля, а від черевного
тифу у віці 21 року Березнюк Семен Федорович / ДА
м. Києва. — Ф.р.;1654. — Оп. 1. — Спр. 824.

Червень, 21

Книга записів актів громадянського стану. Ле�
нінський район м. Києва. Помер від загального ви�
снаження у віці 55 років Свердіенко (ім’я та по бать�
кові невідомі) / ДА м. Києва. — Ф.р.;1654. — Оп. 1. —
Спр. 824.

Червень, 22

В циркулярі міськпарткому № 35 „Про хід
реалізації позики 4�го завершального року” повi�
домлялося, що робітники відмовлялися позику,
зважаючи на тяжке матеріальне становище. Зокре�
ма, на заводі ім. Лепсе група робітників заявила, що
„у Москві підписуються на позику до фонду індуст�
ріалізації лише тому, що там їх добре постачають, а
ми відмовляємося, бо голодні”. На заводі „Фізико�
Хімік” робітники скаржилися, що одержували лише
по 2 фунти хліба, в той час, як на „Ленінській кузні”
видавали по 3,4 фунта. Вони вимагали щоденної ви�
дачі 4 французьких булочок, сала та масла / ЦДАГО
України. — Ф. 1. — Оп. 20. — Спр. 5849. — Арк.
139—140.

Червень, 23

Книга записів актів громадянського стану. Ле�
нінський район м. Києва. Померла від черевного ти�

фу у віці 34 років Сіліна Валентина Михайлівна / ДА
м. Києва. — Ф.р.;1654. — Оп. 1. — Спр. 825.

Книга записів актів громадянського стану. Жовт�
невий район м. Києва. Померли від кору підкидьок
Голдич Фріда, а від черевного тифу Скалозуб Сергій
Михайлович у віці 46 років. / ДА м. Києва. —
Ф.р.;1654. — Оп. 1. — Спр. 892.

Червень, 27
Книга записів актів громадянського стану. Ле�

нінський район м. Києва. Помер від черевного тифу
у віці 50 років Шапіро Шльома / ДА м. Києва. —
Ф.р.;1654. — Оп. 1. — Спр. 825.

Червень, 28
Книга записів актів громадянського стану. Жовт�

невий район м. Києва. Помер від катару кишок під�
кидьок Сєров Сергій (вік не встановлено) / ДА м. Киє;
ва. — Ф.р.;1654. — Оп. 1. — Спр. 892.

Книга записів актів громадянського стану. Буль�
варний район м. Києва. Померли від виснаження у
віці 86 років Нікітін Григорій Андрійович, а від коліту
у віці 2 років невідомий підкидьок Микола / ДА
м. Києва. — Ф.р.;1654. — Оп. 1. — Спр. 807.

Червень, 29
Книга записів актів громадянського стану. Жов�

тневий район м. Києва. Померли підкидьки: від кору
Комар Коля, Даніель Ваня та Ростов Митя (вік не
встановлено); від кору і пневмонії Соболєв Михайло
у віці 3 років; від кору і коліту у віці 2 років Малинович
Митя; від катару кишок Пакуліна Катя (вік не вста�
новлено); від дизентерії Бурденко Горпина у віці
3 років, Петрова Олена у віці 5 років, Катина Іван,
невідома Надя, Сорокін Шура, Комнєєнко Оксана,
Соколов Петя, Жук Ляля і Пригун Вася (вік не вста�
новлено); від коліту Устинко Іван і Франк Галина (вік
не встановлено); від запалення легенів невідома
Маня (вік не встановлено) Також помер від висна�
ження у віці 65 років Юхименко Максим Семенович /
ДА м. Києва. — Ф.р.;1654. — Оп. 1. — Спр. 892.

Червень, 30
Книга записів актів громадянського стану. Ле�

нінський район м. Києва. Померли від кору невідома
Маня та Вельчік Володимир; невідомий Коля та
Смуглапова Оля; від катару кишок Галицька Геня та
Володар Володимир; з невідомої причини у віці
3 тижнів Солуха Ната. Також помер від висипного
тифу, запалення печінки, міокардиту у віці 45 років
Ткач Пилип Васильович / ДА м. Києва. — Ф.р.;1654.
— Оп. 1. — Спр. 824.

Липень, 1
Книга записів актів громадянського стану. Жовт�

невий район м. Києва. Померли підкидьки від пнев�
монії у віці 1 року 6 місяців Колік Віра та Ліпова Хана;
від коліту Шевченко Тося; від дизентерії Летня Яна та
Трояк Катя / ДА м. Києва. — Ф.р.;1654. — Оп. 1. —
Спр. 892.
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Липень, 2

Книга записів актів громадянського стану.
Жовтневий район м. Києва. Померли підкидьки від
коліту у віці 3 років 6 місяців Колокольчик Віра; від
пневмонії у віці 3 років Гордіїв Толя та Булаков
Мотя; від корі у віці 3 років 6 місяців Мельников
Миша, у віці 3 років Петров Костя, у віці 4 років Ка�
сименко Оксана; від дизентерії у віці 4 років Колес�
ник Стьопа / ДА м. Києва. — Ф.;Р.1654. — Оп. 1. —
Спр. 892.

Липень, 3

Книга записів актів громадянського стану. Жовт�
невий район м. Києва. Померли підкидьки від дизен�
терії невідомий Василь, Касіяк Володя та Старобіль�
ський Макар; від кору Сергієчко Михайло, Петров
Гриша, Галько Митя, Нястянівецький Гриша, Нечипо�
ренко Горпина у віці 3 років / ДА м. Києва. —
Ф.р.;1654. — Оп. 1. — Спр. 892.

Липень, 4

Книга записів актів громадянського стану. Жов�
тневий район м. Києва. Померли від запалення ле�
генів невідома Ольга у віці 4 років; від кору і дифтерії
Зиміна Оля; від кору Назаренко Ніна у віці 3 років,
Зайва Маня у віці 5 років, Зайцев Коля та Марченко
Зіна у віці 3 років; від нез’ясованих хвороб невідо�
мий Михайло у віці 3 років, Савченко Єгор у віці
1 року, невідомий Микола у віці 2 років, Черненко
Соня у віці 3 років, а також Петров Костик та невідо�
мий Михайло у віці 3 років / ДА м. Києва. —
Ф.р.;1654. — Оп. 1. — Спр. 892.

Нарада при київській філії Інституту охорони
здоров’я в справі розгляду плану реалізації поста�
нови „Про покращання переведення реєстрації
смертності людності” запропонувала скласти ін�
струкцію лікарям про вимоги правильної реєстрації
та розробити проект постанови про грошові стяган�
ня за недбайливе ставлення до реєстрації. Ухвале�
но прийняти за основу проект додаткової реєст�
раційної карти, розроблений Українським дослід�
ницьким інститутом охорони здоров’я (УДІОЗ).
УДІОЗ запропоновано періодично скликати наради
зацікавлених установ для інформації та обговорен�
ня роботи / ДА м. Києва. — Ф.р.;3. — Оп. 1. —
Спр. 36. — Арк. 56.

Липень, 5

Книга записів актів громадянського стану. Жовт�
невий район м. Києва. Померли діти від нез’ясованих
хвороб у віці 3 років невідома Катя, у віці 2 років Тка�
ченко Надя та невідома Наталка, а також хлопчики —
Онищенко Миша, Тарзік Митя, Уварено Толя / ДА
м. Києва. — Ф.р.;1654. — Оп. 1. — Спр. 892.

Липень, 6

Книга записів актів громадянського стану. Жов�
тневий район м. Києва. Померли від нез’ясованих
хвороб підкидьки Єременко Маня у віці 2 років та
Мелюк Коля (вік не встановлено) / ДА м. Києва. —
Ф.р.;1654. — Оп. 1. — Спр. 892.

Липень, 7

Книга записів актів громадянського стану. Жовт�
невий район м. Києва. Померли діти від пневмонії
Ташко Дмитро, від дизентерії Марчук Оля, Горошок
Яна, Каленикович Гриша, Яровська Явдоха; від кору
Воручанський Ваня / ДА м. Києва. — Ф.р.;1654. —
Оп. 1. — Спр. 892.

За повідомленням інформаційної збірки міськ�
парткому № 39 „Політичний стан та класова бо�
ротьба під час просапної та підготовки до збираль�
ної кампанії в селах приміської смуги” повідомля�
лося, що в багатьох колгоспах виявлено великі роз�
трати та крадіжки колгоспного майна, а також
зафіксовано факти масового невиходу колгосп�
ників на роботу. Зокрема, у с. Погреби колгоспники
не виходили на роботу та розікрали 500 пуд. кол�
госпної картоплі, а „куркулі” вбили комуніста — ко�
лишнього червоного командира. У с. Світильне не
виходило на роботу 6% колгоспників, а у с. Ірпінь —
50% / ЦДАГО України. — Ф. 1. — Оп. 20. — Спр.
5849. — Арк. 147.

Липень, 8

Книга записів актів громадянського стану. Жовт�
невий район м. Києва. Померли діти від пневмонії Іва�
нов Михайло, а від дизентерії невідомий хлопчик Са�
ша та дівчинка Данилова / ДА м. Києва. — Ф.р.;1654.
— Оп. 1. — Спр. 892.

Книга записів актів громадянського стану. Ленін�
ський район м. Києва. Помер від загального висна�
ження, дитячої бігунки у віці 5 міс. Ткаченко Микола
Федорович / ДА м. Києва. — Ф.р.;1654. — Оп. 1. —
Спр. 824.

За повідомленням міськпарткому „Про перебіг
просапної та збиральної кампанії” не впоралися з
просапною кампанією. В радгоспі заводу „Черво�
ний плугатар”; на городах заводу „ім. Артема” — не
більше 60% посівних площ, повністю заросли бур’я�
нами городи заводу „ім. Лепсе” / ЦДАГО України. —
Ф. 1. — Оп. 20. — Спр. 5849. — Арк. 149.

Липень, 9

Книга записів актів громадянського стану. Ленін�
ський район м. Києва. Померла від висипного тифу у
віці 53 років Глузман Марія Федорівна / ДА м. Киє;
ва. — Ф.р.;1654. — Оп. 1. — Спр. 824.

с. Ірпінь. Колгоспники забрали з колгоспу 7 ко�
рів / ЦДАГО України. — Ф. 1. — Оп. 20. — Спр. 5849.
— Арк. 147.

Липень, 11

Книга записів актів громадянського стану. Жовт�
невийрайонм.Києва.Помер від дизентерії підкидьок
невідомий Митя / ДА м. Киє;ва. — Ф.р.;1654. — Оп. 1.
— Спр. 892.

Книга записів актів громадянського стану. Пет�
ровський район м. Києва. Померли від дизентерії
підкидьки: Лікова Ліза та від коліту у віці 2 років Ша�
рова Міля / ДА м. Києва. — Ф.р.;1654. — Оп. 1. —
Спр. 907.
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Липень, 10

Книга записів актів громадянського стану. Жовт�
невий район м. Києва. Померли від дизентерії під�
кидьки Кадо Миша, Граб Петя, Калениченко Люба,
невідомі Параска та Ваня / ДА м. Києва. — Ф.р.;1654.
— Оп. 1. — Спр. 892.

Липень, 12

Книга записів актів громадянського стану. Жовт�
невий район м. Києва. Померли від пневмонії у віці
3 р. підкидьки: Саньков Сеня; від кору — Мазник
Боря, невідома Соня, Шевченко Надя, від геморагіч�
ного коліту Малишева Таня / ДА м. Києва. —
Ф.р.;1654. — Оп. 1. — Спр. 892.

Липень, 13

Книга записів актів громадянського стану. Жовт�
невий район м. Києва. Померли від кору і кривавого
проносупідкидьки:СумінаАсяувіці2років,віддизен�
терії у віці 3 років невідома Катя та у віці 2 років
невідома Ніна, від запалення легенів Бєляєва Оля, від
туберкульозу у віці 3 років невідомий Вова / ДА м.
Києва. — Ф.р.;1654. — Оп. 1. — Спр. 892.

Липень, 14

Книга записів актів громадянського стану. Жовт�
невий район м. Києва. Померли від виснаження
підкидьки: Іваненко Рита, від туберкульозу легенів у
віці 2 років Никифорова Ніна, від виснаження і пнев�
монії у віці 5 років 6 місяців Пушкіна Міля, від кору і
пневмонії у віці 3р. невідомий Боря / ДА м. Києва. —
Ф.р.;1654. — Оп. 1. — Спр. 892.

Під час обслідування роботи крамниці робітни�
чого кооперативу заводу „ім. Лепсе” було виявлено
факти завезення хліба з домішками піску та відпуску
покупцям незавагою,апоштучно.В результатітаких
порушень робітники заводу залишались без хліба /
ДА м. Києва. — Ф.р.;323. — Оп. 1. — Спр. 556. —
Арк. 148.

Липень, 20

Книга записів актів громадянського стану. Жовт�
невий район м. Києва. Померла від пневмонії під�
кидьок Чернова Валя / ДА м. Києва. — Ф.р.;1654. —
Оп. 1. — Спр. 892.

В пекарні № 6 „Київського тресту промислового
хлібопечення” виявлено факти безгосподарності,
які призводили до зриву планового постачання
хлібом робітників. Під час ревізії складського при�
міщення було знайдено 213 штук підгорілого хліба
загальною вагою 426 кг, який підлягав поверненню
до пекарні впродовж доби для видалення пригару
задля реалізації. Це правило не дотримувалося,
хліб черствів та ставав придатним лише для пере�
робки на сухарі. Також порушувалися санітарні нор�
ми випічки хліба: через погану роботу печі він за�
бруднювався нафтою. Крім того, хліб випікався без
маркірування, що не дозволяло виявляти, яка зміна
або бригада виготовляла браковану продукцію / ДА

м. Києва. — Ф.р.;323. — Оп. 1. — Спр. 556. — Арк.
101—105.

Липень, 22

Книга записів актів громадянського стану. Пет�
рівський район м. Києва. Померли у віці 2 років
невідома Нюра, від ентероколіту у віці 3 місяців
Корнієв Юра, від дизентерії та пневмонії у віці 2
років 6 місяців Зімова Катя / ДА м. Києва. —
Ф.р.;1654. — Оп. 1. — Спр. 907.

Підчасобстеженняроботизаводу№3Київського
тресту промислового хлібопечення виявлено факти
безгосподарності та незаконного витрачання хліба.
Через недостатню кількість торгових закладів, які
реалізовували продукцію заводу, хліб після збіль�
шеннявиробничихпотужностейзаводу,залежувався
в склепах, черствів та псувався / ДА м. Києва. —
Ф.р.;1. — Оп. 1. — Спр. 3891. — Арк. 13—14.

Липень, 24

Книга записів актів громадянського стану. Пет�
рівський район м. Києва. Померли від дизентерії
невідома Варя та від запалення легенів у віці 2 років
Кудлатий Прохор / ДА м. Києва. — Ф.р.;1654. —
Оп. 1. — Спр. 907.

Липень, 25

Секретаріат міськкому КП(б)У запропонував ра�
йонним і заводським партійним комітетам підтри�
мати ініціативу партійного комітету „Червонопра�
порного заводу” про допомогу комуністів київських
фабрик і заводів сільським парторганізаціям в пе�
ребудові партійно�масової роботи на селі та здій�
сненні рішень 3�ої Всеукраїнської партійної конфе�
ренції про проведення хлібозаготівлі / ЦДАГО Украї;
ни. — Ф. 1. — 20. — Спр. 6020. — Арк. 105.

Секретаріат київського міськкому КП(б)У ухва�
лив постанову про стан просапної кампанії та бо�
ротьбу зі шкідниками сільськогосподарських куль�
тур. Констатовано, що фракція КП(б)У міської ради
не виконала постанови секретаріату від 15 липня
1932 р. про передання городів від радгоспів і кол�
госпів, що не впоралися з просапкою, до тих, що її
завершили, а районні парткомітети — про мобіліза�
цію низових партійних осередків на боротьбу зі
шкідниками сільськогосподарських культур та бур’�
янами. Штабу по боротьбі зі шкідниками та бур’яна�
ми доручено, по�перше, скласти список радгоспів
та колгоспів, де засіви городини загинули через від�
сутність просапки; по�друге, з’ясувати розміри
площ, на яких вони загинули, а, по�третє, на підставі
цих матеріалів притягнути винних до відповідаль�
ності. Одночасно штабу запропоновано популяри�
зувати заходи боротьби зі шкідниками та мобілізу�
вати населення на їх здійснення. Зважаючи на не�
підготовленість тракторного парку машинно�трак�
торних станцій (МТС) до сільськогосподарських
робіт, директорам МТС запропоновано протягом
доби домовитися про терміновий ремонт тракторів
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з заводом „ім. Лепсе” / ЦДАГО України. — Ф. 1. —
Оп. 20. — Спр. 6020. — Арк. 97.

Липень, 26

Книга записів актів громадянського стану. Пет�
рівський район м. Києва. Померли від дизентерії у
віці 1,8 р. Кравченко Костя, у віці 2 років Холін Толя
та у віці 3 років Росолін Льоня; від коліту у віці 2 років
Зозуля Зіна; від виснаження у віці 3 років 6 місяців
Муховий Микита / ДА м. Києва. — Ф.р.;1654. —
Оп. 1. — Спр. 907.

Липень, 27

Книга записів актів громадянського стану. Пет�
рівський район м. Києва. Померли від дизентерії
невідома Варя, Настечко Женя у віці 3 років, Басан
Гриша у віці 3 років, Белінська Тася у віці 2 років,
Тімова Тася у віці 2 років, від коліту Гаврилов Андрій у
віці 1 року та Коломенська Ніна, а від запалення ле�
генів у віці 2 років Кудлатий Прохор та невідомий Вася
/ ДА м. Києва. — Ф.р.;1654. — Оп. 1. — Спр. 907.

Липень, 28

Книга записів актів громадянського стану. Пет�
рівський район м. Києва. Померли від кривавого
проносу у віці 2 років Пуншина Паша; від туберкуль�
озу легенів у віці 2 років Максименко Люба; від запа�
лення легенів у віці 2,5 років Левчук Мотя, у віці 2 ро�
ків Сіренев Ваня, у віці 2 років Кравченко; від дизен�
терії Косенко Коля; від кору і коліту у віці 2 років
6 місяців Демченко Вова та з невідомої причини у
віці 2 років 6 місяців Пекар Нюся / ДА м. Києва. —
Ф.р.;1654. — Оп. 1. — Спр. 907.

Липень, 29

Книга записів актів громадянського стану. Пет�
рівський район м. Києва. Померли від кривавого про�
носу Опанасенко Опанас, від дизентерії у віці 2 років
Ігнатова Зоя; від пневмонії у віці 2 років Федоров Ігор
та Новикова Ольга, а також Кравчиня Степан, від ту�
беркульозу Чуєв Михайло та Козаченко Тiма / ДА
м. Києва. — Ф.р.;1654. — Оп. 1. — Спр. 907.

Липень, 30

Книга записів актів громадянського стану. Жовт�
невий район м. Києва. Помер від кору підкидьок Ро�
манов Іван (вік не встановлено) / ДА м. Києва. —
Ф.р.;1654. — Оп. 1. — Спр. 892.

Серпень, 1

Книга записів актів громадянського стану. Пет�
рівський район м. Києва. Померли від авітамінозу у
віці 2 років 6 місяців Смолова Таня, а від запалення
легенів у віці 3 років Залкін Іван / ДА м. Києва. —
Ф.р.;1654. — Оп. 1. — Спр. 907.

Книга записів актів громадянського стану. Ленін�
ський район м. Києва. Помер від черевного тифу у віці
66 років Аревич Володимир Якович / ДА м. Києва. —
Ф.р.;1654. — Оп. 1. — Спр. 825.

Книга записів актів громадянського стану. Жовт�
невий район м. Києва. Померла від геморогічного

коліту у віці 1 тижня підкидьок Богкуринська Галя / ДА
м. Києва. — Ф.р.;1654. — Оп. 1. — Спр. 892.

Доповідна записка керівника групи соціально�
побутової роботи міської контрольної комісії (КК) та
Робітничо�селянської інспекції (РСІ) до обласної
РСІ про результати перевірки закладів охорони ма�
теринства і дитинства Києва. Повідомлялося про
швидке зростання дитячої безпритульності в Києві
за рахунок дітей, які прибували до міста з районів та
областей. Зокрема, кількість дітей підкидьків ясель�
ного віку (1—4 роки) в січні становила 34 особи, лю�
тому — 98, березні — 103, квітня — 144, травні —
227, червні — 223, липні — 155 осіб. Кількість без�
притульних шкільного віку в травні дорівнювала 502
особи, червні — 1454, липні — 862. Для притулку
дітей ясельного віку було передано два заклади,
призначених для київських дітей. Однак через брак
бюджетних коштів, оскільки витрати на їх забезпе�
чення в бюджеті не передбачалися, діти утримува�
лися в жахливих умовах. Під час обстеження за�
кладів охорони материнства і дитинства міською
КК�РСІ було виявлено чисельні факти недбайливого
ставлення до вихованців ясель, їх велику скуп�
ченість та високу захворюваність і смертність. Зва�
жаючи на неспроможність міських закладів охорони
здоров’я та народної освіти надати допомогу без�
притульним, обласним організаціям охорони здо�
ров’я та народної освіти було запропоновано попе�
редити приток дітей з районів та області до Києва /
ДА м. Києва. — Ф.р.;323. — Оп. 1. — Спр. 548. — Арк.
76—77.

Серпень, 3

Книга записів актів громадянського стану. Ле�
нінський район м. Києва. Померла від загального ви�
снаження у віці 2 місяців Паначивина Ольга Іванівна /
ДА м. Києва. — Ф.р.;1654. — Оп. 1. — Спр. 825.

Книга записів актів громадянського стану. Пет�
рівський район м. Києва. Померли від запалення ле�
генів у віці 3 років Золотенко Маня; від запалення
легенів та кашлюка у віці 3 років Єршов Вася; від за�
палення легенів і кору у віці 2 років невідома Маня /
ДА м. Києва. — Ф.р.;1654. — Оп. 1. — Спр. 907.

Серпень, 5

Книга записів актів громадянського стану.
Жовтневий район м. Києва. Померли від інтоксик�
ації у віці 3 місяців підкидьок Коваленко Данило; від
кривавого проносу та атрофії у віці 1 року Поліщук
Белла / ДА м. Києва. — Ф.р.;1654. — Оп. 1. —
Спр. 837.

Книга записів актів громадянського стану. Пет�
рівський район м. Києва. Померла від запалення ле�
генів підкидьок Охрименко Параска у віці 3 років /
ДА м. Києва. — Ф.р.;1654. — Оп. 1. — Спр. 907.

Серпень, 6

Книга записів актів громадянського стану. Жовт�
невий район м. Києва. Помер від загального висна�
ження у віці 38 років Шатан Абрам Мусійович / ДА
м. Києва. — Ф.р.;1654. — Оп. 1. — Спр. 837.
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Серпень, 7
Міський відділ Наросвіти звернувся з клопотан�

ням до міського відділу постачання та міської Робіт�
ничо�селянської інспекції знизити ціни на гарячі снi�
данки для учнів трудових шкіл, яка зросла порівняно з
попереднім навчальним роком в три рази — з 32 коп.
до 95 коп. (в 1930/31р. становила 25 коп.) / ДА
м. Києва.—Ф.р.;323.—Оп.1.—Спр.548.—Арк.44.

Серпень, 8
Президія обласного виконкому затвердила річ�

ний план хлібозаготівлі в обсязі 5.297.783 ц (вклю�
чаючи страховку) з таким розподілом по культурах:
жито — 1.846.739 ц, пшениця — 1.148.461 ц, фу�
ражні культури — 1.132.851, а решта — круп’яні / ДА
м. Києва. — Ф.р.;1. — Оп. 1. — Спр. 4467. — Арк. 4.

Обласний виконавчий комітет ухвалив постано�
ву „Про перебіг хлібозаготівлі”. Зазначено, що тем�
пи хлібозаготівлі за першу п’ятиденку не відпо�
відали запланованим, оскільки у більшості районів
області заготівельна кампанія не розпочалася. Зва�
жаючи на це, районам запропоновано „негайно до�
могтися рішучого перелому у виконанні серпневого
плану хлібозаготівлі”. Заготзерну доручено переда�
ти всі справи про розтринькування мірчука прокура�
турі, яка мала в терміновому порядку розглянути їх
та організувати показові суди в районах. Крім того,
на голів райвиконкомів, сільрад та районних філій
„Заготзерно” покладався обов’язок постійного кон�
тролю за надходженням мірчука. Їм належало роз�
горнути рішучу боротьбу із зловживаннями та роз�
базарюванням мірчука, а також забезпечити повне
повернення натуральної позики до 1 вересня / ДА м.
Києва. — Ф.Р.;1. — Оп. 1. — Спр.4467. — Арк. 3 зв.

Серпень, 10
Делегати розширеної наради київської міськра�

ди з питань хлібозаготівлі констатували факти ма�
сового виїзду колгоспників до міст. За повідомлен�
ням голів колгоспів приміської смуги головними
причинами цього були: недотримання норм оплати
трудоднів, неповні виплати колгоспникам за горо�
дину, здану за планом контрактації; невчасне дове�
дення планових завдань хлібозаготівлі на місцях;
невідповідність планів засіву місцевим насіннєвим
ресурсам; незабезпеченість кооперативних та кол�
госпних крамниць товарами та ін. / ДА м. Києва. —
Ф.р.;1. — Оп. 1. — Спр. 3881. — Арк. 104—121.

Серпень, 11
Книга записів актів громадянського стану. Пет�

рівський район м. Києва. Померла від коліту у віці
3 років підкидьок Лікова Оля / ДА м. Києва. —
Ф.р.;1654. — Оп. 1. — Спр. 907.

Серпень, 12
Книга записів актів громадянського стану. Буль�

варний район м. Києва. Помер від черевного тифу
у віці 30 р. Ковальов Тимофій / ДА м. Києва. —
Ф.р.;1654. — Оп. 1. — Спр. 807.

Книга записів актів громадянського стану. Пет�
рівський район м. Києва. Померли підкидьки: від ви�
снаження Гобалюк Ваня у віці 3 років та Бобко Коля у
віці 2,5 р.; від запалення легенів Іваненко Маня у віці
2,5р./ДАм.Києва.—Ф.р.;1654.—Оп.1.—Спр.907.

Серпень, 13

Книга записів актів громадянського стану. Жовт�
невий район м. Києва. Помер від виснаження у віці
30 років Кучерук Нестор Володимирович / ДА м. Киє;
ва. — Ф.р.;1654. — Оп. 1. — Спр. 837.

Колегія міськради в справі перевірки практики
сільськогосподарського податку 1932 р. в приміській
смузі констатувала, що деякі сільради не виконали
постанови уряду про сільськогосподарський пода�
ток — не ознайомили колгоспників та середняків од�
ноосібників з цим законом, неправильно та не�
своєчасно провели облік об’єктів оподаткування та
не завершили оподаткування у встановлені строки.
До таких сільрад належали Великодимерська, Крю�
ківська, Бортницька, Княжицька, Жулянська, Літ�
кінська, Требухівська, Вишгородська, Бортницька,
Яблунівська, Валківська / ДА м. Києва. — Ф.р.;1. —
Оп. 1. — Спр. 186. — Арк. 23—26.

Серпень, 14

Відділ постачання міськради розглянув скарги
колгоспниць с. Будаївка С.І. Лахтадир та Г.С. Бон�
дар про незаконне усуспільнення їхніх корів. Вимогу
селян про повернення їм худоби задоволено / ДА
м. Києва. — Ф.р.;1. — Оп. 1. — Спр. 3881. — Арк. 96.

Серпень, 15

Книга записів актів громадянського стану. Буль�
варний район м. Києва. Помер від черевного тифу у
віці 20 років Савицький Казимир Йосипович / ДА
м. Києва. —Ф.р.;1654. — Оп. 1. — Спр. 807.

Секретаріат Київського міському ухвалив поста�
нову про перебіг хлібозаготівлі. Констатовано не�
припустиме затягування хлібозаготівлі по селах
приміської смуги, особливо по індивідуальному
сектору (за даними на 15 серпня місячний план ви�
конано на 7,4%, а загально річний — на 2,3%). Се�
ред тих, хто відстав, — с. Требухів, Віта�Литовська
та Лісники. Оголошено догану та також знято з ро�
боти голову сільради Віта�Литовська Прожейко. Го�
лові Лісняківської сільради Покладу висловлено за�
уваження. Фракції міськради запропоновано про�
вести переобрання голів сільрад с. Требухів та Віта�
Литовська, а агітаційному відділові провести відпо�
відну агітаційну роботу / ЦДАГО України. — Ф. 1. —
Оп. 20. — Спр. 6020. — Арк. 108.

Серпень, 17

За повідомленням інформаційної збірки Київ�
ського міського партійного комітету № 43 „Про хід
збиральної кампанії в селах Київської області”, в
колгоспі „ім. Сталіна” с. Богданівка зі 100 працюю�
чих колгоспників на роботу виходило 8—10, пере�
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важно — жінки та підлітки. Занепад трудової дис�
ципліни зумовлювався порушеннями при видачі
авансів на трудодні. Зокрема, на 15 липня в колгоспі
було нараховано 11 тис. трудоднів, з них 7 тис. — на
членів правління, які не працювали на ланах, але от�
римували по 1,25 трудодня за 1 відпрацьований
день. Колгоспники, які виробляли норму, отримува�
ли 0,5 або 3/4 трудодня. Через зрівнялівку в оплаті
праці в с. М. Рубежівка з 350 працездатних колгосп�
ників працювало в колгоспі лише 130, а решта зай�
малася торгівлею. Внаслідок поганої організації
громадянського харчування в колгоспі „ім. Леніна”
с. Семиполки з 180 працездатних чоловіків працю�
вало в колгоспі лише 35—40, а інші перейшли на ро�
боту до радгоспу / ЦДАГО України. — Ф. 1. — Оп. 20.
— Спр. 5849. — Арк. 163.

За повідомленням Київського міського партійно�
го комітету „Про хід збиральної кампанії в селах
Київської області”, в с. Шпитьки розпочався масовий
вихід колгоспників в колгоспу / ЦДАГО України. —
Ф. 1. — Оп. 20. — Спр. 5849. — Арк. 167.

За повідомленням міського партійного комітету
правління примушувало колгоспників працювати в
колгоспі, удаючись до репресивних заходів: прове�
дення „трусів” з конфіскацією знайдених харчів у
тих, хто не виходив на роботу. Колгоспникам також
погрожували засланням на Соловки / ЦДАГО Украї;
ни. — Ф. 1. — Оп. 20. — Спр. 5849. — Арк. 166.

Комісія по хлібозаготівлі при міськраді констату�
вала, що по колгоспному сектору зібрано 700,36 ц
хліба, або 9,4%, а по одноосібному — 29 ц та „твер�
доздавальниками” — 15,59 ц, або 0,3% річного за�
вдання. Досі не довели планів хлібозаготівлі до се�
лянських дворів в одноосібному секторі сільради
с. Жуляни, Троєщина, Софійська Борщагівка. Голо�
вам цих сільрад та уповноваженим міськради, що
працювали у вказаних селах, винесено зауваження
про недбайливе ставлення до виконання плану хлi�
бозаготівлі та запропоновано протягом доби до�
вести плани до кожного двору, розгорнувши орган�
iзаційно�масову роботу по хлібозаготівлі / ДА
м. Києва. — Ф.р.;1. — Оп. 1. — Спр. 3943. — Арк. 1.

Комісія по хлібозаготівлі при міськраді констату�
вала, що за останній час збільшилася кількість скарг
селян, особливо від „твердоздавальників” про не�
правдиве доведення до них сільрадами завдань по
хлібозаготівлі. Зважаючи на це, створено спеціальну
комісію, якій доручено впродовж доби розглянути
скарги „твердоздавальників”, а також негайно виїха�
ти до с. Рожівки для з’ясування правомочності по�
станови загальних зборів селян про зменшення пла�
ну хлібозаготівлі / ДА м. Києва. — Ф.р.;1. — Оп. 1. —
Спр. 3943. — Арк. 2.

Комісія по хлібозаготівлі при міськраді констату�
вала, що за останній час по селах приміської смуги
розпочалася скупка хліба перекупниками (с. Мок�
рець) та продаж хліба на приватних ринках селяна�
ми, які не виконали завдань по хлібозаготівлі. Також
спостерігалися факти помолу зерна млинами без
пред’явлення селянами довідок від сільрад. Кон�
статовано випадки помолу озимих культур вище

норми річного споживання, що мали місце в с. За�
воричі та Калита / ДА м. Києва. — Ф.р.;1. — Оп. 1. —
Спр. 3943. — Арк. 2.

По колгоспному сектору приміської смуги зібра�
но зернові культури з площі 10.392 га, що становило
89,3% плану, а заскиртоване з 6.369 га, або 46% від
запланованого. По багатьох селах бракувало моло�
тарок (с. Семиполки, Троєщина, Романівка, Рубе�
жівка, Жердова, Яблунівка, Калита), а в деяких вони
були зіпсовані, що перешкоджало обмолоту зерна /
ДАм.Києва.—Ф.р.;1.—Оп.1.—Спр.3943.—Арк.3.

Серпень, 18

Книга записів актів громадянського стану. Жовт�
невий район м. Києва. Помера від атрофії у віці 5 міся�
ців Швигальова Людмила Василівна / ДА м. Києва. —
Ф.р.;1654. — Оп. 1. — Спр. 837.

Серпень, 21

Книга записів актів громадянського стану. Пет�
рівський район м. Києва. Померли від дизентерії у
віці 2 місяців Книшенко Петро та Артюшенко Іван;
від ентероколіту Нодельман Льова / ДА м. Києва. —
Ф.р.;1654. — Оп. 1. — Спр. 907.

Президія міськради у розвиток постанови обл�
виконкому від 8 серпня 1932 р. про порядок пере�
молу зерна на млинах приміської смуги конкретизу�
вала рішення виконкому. Ухвалено проводити пе�
ремол зерна для колгоспників за дозволом (до�
відками) сільрад, а для одноосібників, які акуратно
виконували зобов’язання по хлібозаготівлі, за запи�
сами в контрактаційних книжках контрактантів та
копіями квитків приймальних пунктів „Заготзерно”.
Причому для колгоспників дозволявся безкоштов�
ний перемол зерна харчових культур (жито та пше�
ниця) із розрахунку пересічно не більше 20 кг на
місяць на їдця, а для одноосібників — не більше
16 кг. Встановлені норми мали залишатися до пов�
ного виконання державного плану хлібозаготівлі.
При видачі сільрадами дозволу на перемол зерна
рекомендувалося враховувати розміри натура�
вансів, виданих окремим селянам, а також зазнача�
ти в довідках на якому млині належало молотити
хліб. Для реєстрації виданих довідок та фіксації
терміну і кількість хліба, зданого селянами в поряд�
ку хлібозаготівлі на момент видачі довідки, пропо�
нувалося завести спеціальні книжки. Після перемо�
лу зерна видані довідки мали залишатися для
зберігання в справах млинів. Районній філії „Загот�
зерно” та сільрадам належало систематично пе�
ревіряти млини та стежити за дотриманням ними
встановлених правил / ДА м. Києва. — Ф.р.;1. —
Оп. 1. — Спр. 3943. — Арк. 6.

Президія міськради та правління київської ра�
йонної „Колгоспспілки” констатували, що виконан�
ня серпневого плану хлібозаготівлі в приміській
смузі знаходилось в катастрофічному стані — сер�
пневий план виконано на 17,1%, річне завдання —
на 5,3%, причому твердоздавальники виконали річ�
ний план лише на 2%. Найгірша ситуація — в с. Тре�
бухів, Велика Миронівка, Лісники, Красилівка, Боб�
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риця, Троєщина та Білогородка, а також в колгоспах
цих сіл. Зважаючи на це, сільрадам та колгоспам
вказаних сіл запропоновано під персональну від�
повідальність голів завершити до 1 вересня серпне�
вий план хлібозаготівлі, організувавши зустрічну
здачу хліба в рахунок виконання річного завдання.
За гальмування та зрив в прийнятті плану хлібоза�
готівлі, який після економічного обґрунтування виз�
наний як цілком реальний, знято з роботи та притяг�
нуто до судової відповідальності заступника голови
Бобрицької сільради, голову бобрицького колгоспу
та голову Требухівської сільради Погребного. Го�
лові Красилівської сільради Марченку оголошено
сувору догану, а голові Лісниківської сільради Пок�
ладу — зроблено зауваження. Щодо голови Вели�
ко�Миронівської сільради Проженка вжито більш
суворих заходів — його знято з роботи з оголошен�
ням догани / ДА м. Києва. — Ф.р.;1. — Оп. 1. —
Спр. 3942. — Арк. 13 зв.

Нарада радгоспів приміської смуги, скликана
при міськраді, констатувала незадовільне прове�
дення збиральної кампанії у цих радгоспах: озимі та
ярі посіви залишилися не заскиртованими, а за�
скиртовані не забезпечувалися охороною. Зважаю�
чи на це, радгоспам запропоновано протягом 3�х
днів зібрати та заскиртувати засіви зернових та за�
безпечити охороною заскиртоване / ДА м. Києва. —
Ф.р.;1. — Оп. 1. — Спр. 3881. — Арк. 123.

Серпень, 22

Книга записів актів громадянського стану. Пет�
рівський район м. Києва. Помер від запалення ле�
генів у віці 1 року 6 місяців підкидьок Іванов Коля /
ДА м. Києва. — Ф.р.;1654. — Оп. 1. — Спр. 907.

Книга записів актів громадянського стану. Жовт�
невийрайонм. Києва. Померлавід загальної кволості
у віці 3 тижнів Левицька Надія Олександрівна / ДА
м. Києва. — Ф.р.;1654. — Оп. 1. — Спр. 910.

Управління торговельних закладів Київського
тресту промислового хлібопечення надіслало
інструкцію про порядок прийому хліба до крамниць.
Не дозволялося відправляти хліб до крамниць по�
над нормою (без розпорядження управління ме�
режі) та раніше, ніж за 4 години після виходу з пе�
чей. В першу чергу належало забезпечувати хлібом
бази доставки хліба додому, тому 2/3 хліба мали ви�
возитися до крамниць уночі. Крамницям забороня�
лося приймати хліб недоброї якості (горілий, сирий,
обламаний й т. ін.) та нестандартної ваги (буханці
менше 1950 г). Хліб нестандартної ваги дозволяло�
ся продавати тільки тим крамницям, які його різали
та продавали за вагою. На приймачів хліба покла�
дався обов’язок прийому хлібних виробів для крам�
ниць тресту міської спілки споживчих товариств, за�
водських робітничих кооперативів заводів „Більшо�
вик”, „Ленінська кузня”, КРЗ, деревообробного
комбінату, підприємства „Дереволісосплав”, цеге�
лень, а також для міліції / ДА м. Києва. — Ф.р.;323. —
Оп. 1. — Спр. 561. — Арк. 75—75 зв.

Серпень, 23

Книга записів актів громадянського стану. Жовт�
невий район м. Києва. Померла від висипного тифу у
віці 6 років Науменко Галина Василівна / ДА м. Киє;
ва. — Ф.р.;1654. — Оп. 1. — Спр. 910.

Ревізійна комісія виявила факт псування зерна
на станції Київ�Петрівка через недотримання пра�
вил зберігання. Через брак вільного місця на складі
та брезенту для прикриття вагонів, зерно зберігало�
ся на станції просто неба та намокало під дощем.
Після перевантаження до зерносховища Київського
елеватору воно не підлягало перемелюванню через
некондиційну вологість, нагрівалося та „згорало” /
ДА м. Києва. — Ф.р.;323. — Оп. 1. — Спр. 295. —
Арк. 35—36.

Серпень, 24

Книга записів актів громадянського стану. Пет�
рівський район м. Києва. Померли від дизентерії
діти — невідомий Ваня та у віці 3 років Брешко Іван /
ДА м. Києва. — Ф.р.;1654. — Оп. 1. — Спр. 907.

Лист заступника голови обласного організацій�
ного комітету Всеукраїнського товариства охорони
дітей та сприяння комуністичному вихованню до
Київського облвиконкому з клопотанням про надан�
ня матеріальної допомоги в боротьбі з дитячою без�
доглядністю та безпритульністю. Зазначалося, що
перед комітетом поставлено завдання організації
трудової колонії для розміщення безпритульних ре�
цидивістів, а також організації невеликого інтернату
для інших безпритульних, в якому вони мали прохо�
дити соціальну адаптацію перед розміщенням в кол�
госпах. Повідомлялося, що для цих закладів потре�
бувалися спеціальні приміщення, оскільки єдиний в
місті тимчасовий приймальник�гуртожиток (ізоля�
тор) для безпритульних на Вознесенському узвозі, 4
розташовувався в приміщенні колишнього кінотеат�
ру, не пристосованому для житла. В ньому не було
вікон, вентиляції, освітлення, опалення, до того ж
воно вимагало капітального ремонту. Відсутність
вільної території поруч з ізолятором унеможливлю�
вала організацію при ньому підсобних майстерень
та сільського господарства, тобто перешкоджала
перетворенню ізолятору на трудовий інтернат. Зва�
жаючи не це, висловлювалося клопотання надати
садибу з будинками для організації трудової колонії
та інтернату для 500 безпритульних, надати бу�
дівельні матеріали для ремонту приміщень, а устат�
кування — для влаштування майстерень та сільсько�
го господарства трудової колонії, налагодити по�
стачання колонії та інтернату продовольством. Зау�
важувалося, що організація цих закладів мала за�
побігти спалаху епідемії тифу / ДА м. Києва. —
Ф.р.;1. — Оп. 1. — Спр. 3879. — Арк. 41, 41 зв.

Серпень, 25

Секретаріат міськпарткому ухвалив постанову
про хлібозаготівлю. Визнано за незадовільну робо�
ту парторганізацій по виконанню хлібозаготівлі в
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с. Бобриця, Красилівка, Рубежівка, Білогородка,
Гостомель, Валки і Гоголів. Зважаючи на те, що бю�
ро партосередку с. Гоголів, намагалося необґрун�
товано довести нереальність плану хлібозаготівлі
(подало партосередку збільшені відомості про за�
гибель озимини та зменшені про засів озимих куль�
тур), ухвалено скасувати постанову Гоголівського
осередку від 3 липня про план хлібозаготівлі. Бюро
осередку оголошено догану, а голову партосередку
Михая знято з роботи та притягнуто до партійної
відповідальності. Окрім того, оголошено догану
партосередку с. Бобриця, а його голову Люляєва
знято з роботи за зволікання в доведенні плану хлi�
бозаготівлі до селянських дворів та несвоєчасне
розгортання організаційно�масовї роботи по хлібо�
заготівлі. З цієї ж причини зняття з роботи голову
Бобринецької сільради Данченка / ЦДАГО Украї;
ни. — Ф. 1. — Оп. 20. — Спр. 6020. — Арк. 119—120.

Серпень, 26

Книга записів актів громадянського стану. Ле�
нінський район м. Києва. Помер від загального вис�
наження, паралічу серця у віці 10 місяців Коцюченко
Борис Трохимович / ДА м. Києва. — Ф.р.;1654. —
Оп. 1. — Спр. 825.

Нарада голів сільрад, колгоспів та секретарів
сільських партосередків приміської смуги ухвалила
постанову про виконання господарсько�політичних
кампаній в селах приміської смуги. Констатовано ка�
тастрофічний стан їх виконання. План хлібозаготівлі
виконано на 10,2% річного завдання та 32% — місяч�
ного, позику індустріалізації реалізовано на 37,9%, а
завдання третього кварталу 1931/32 р. по м’ясоза�
готівлі — на 10,1%. Лише одна сільрада (Петро�
павлівська Борщагівка) розгорнула осінню засівну
кампанію.Зважаючинаце,запропоновано розгорну�
ти масову організаційну роботу, спрямовану на
мобілізацію селян на дострокове виконання всіх гос�
подарсько�політичних кампаній / ДА м. Києва. —
Ф.р.;1, — Оп. 1. — Спр. 3881. — Арк. 125.

Серпень, 27

Книга записів актів громадянського стану. Пет�
рівський район м. Києва. Померла від коліту під�
кидьок Коломінська Ніна (вік не встановлено) / ДА
м. Києва. — Ф.р.;1654. — Оп. 1. — Спр. 907.

Серпень, 28

Книга записів актів громадянського стану. Ле�
нінський район м. Києва. Померли від виснаження
Носов Микола Осипович у віці 52 років, а від черев�
ного тифу Груба Марія Семенівна у віці 32 років та
Розельман Клара Зельманівна у віці 4 років / ДА
м. Києва. — Ф.р.;1654. — Оп. 1. — Спр. 825.

В інформаційній збірці міськпарткому № 51 „Про
перебіг хлібозаготівлі в Київській приміській смузі”
зазначалося, що в окремих селах план хлібозаготівлі
доводився до селянських господарств без урахуван�
ня розміру засівної площі по одноосібному сектору.
Між тим, в с. Шпитьки, де засіви не оброблялися,
лани не вродили. В низці сіл селяни намагалися доз�

волу на заміну сплати жита іншими культурами, поси�
лаючись на те, що їм надано план лише по городині.
Інші ж вимагали зменшення хлібозаготівельних за�
вдань, вказуючи на брак насіння зернових. Так, в
с. Петрушки одноосібники казали: „Картоплю може�
мо здавати, а жита не дамо, потрібно залишити на
засів”. В с. Рубежівка голова сільради Преподобний
заявив, що план хлібозаготівлі нереальний, оскільки
одноосібники засіяли лише по 0,6 га зернових, а се�
ляни запропонували „організовувати комісію захисту
селян,анесприянняхлібозаготівлі”.Вс.Петрушкидо
категорії „твердоздавальників”, які мали задати дер�
жаві по 18 пудів зернових, помилково зарахували ті
господарства, які засіяли по 0,9 га та зібрали по
7 пудів зерна. У відповідь на такі дії влади селяни за�
кликали односельців розбирати колгоспних коней та
„кидати землю, яка нічого не дає” / ЦДАГО України. —
Ф. 1. — Оп. 20. — Спр. 5849. — Арк. 181—182.

Серпень, 29

Книга записів актів громадянського стану. Ленін�
ський район м. Києва. Померли від черевного тифу у
віці 54 років Нікітін Андрій Микитович, а у віці 1 року 8
місяцівСкваокаШелошійМиколайович/ДАм.Києва.
— Ф.р.;1654. — Оп. 1. — Спр. 825.

Книга записів актів громадянського стану. Жов�
тневий район м. Києва. Померли безпритульні: від
дизентерії та виснаження у віці 4 років Терентьєва
Ліда; авітамінозу та коліту у віці 14 років Захарчук Іван
та Ушко Петя / ДА м. Києва. — Ф.р.;1654. — Оп. 1. —
Спр. 892.

Серпень, 30

Книга записів актів громадянського стану. Пет�
рівський район м. Києва. Померли від туберкульозу
легенів у віці 2 років Петрова Тоня, від пневмонії у
віці 2 років Котов Володя та у віці 3 років Данилова
Дуся, від коліту у віці 1 року 6 місяців Ніколаєнко
Надія, від кору та пневмонії у віці 2 років. Власенко
Іван, від запалення легенів Опанасенко Опанас (вік
не встановлено) / ДА м. Києва. — Ф.р.;1654. —
Оп. 1. — Спр. 907.

Книга записів актів громадянського стану. Жовт�
невий район м. Києва. Помер від дизентерії у віці
11 років безпритульний Васильченко Михайло / ДА
м. Києва. — Ф.р.;1654. — Оп. 1. — Спр. 892.

Серпень, 31

Книга записів актів громадянського стану. Пет�
рівський район м. Києва. Померли від коліту діти у віці
2 років Толчан Тося, а у віці 3 років Нікітіна Ніна / ДА
м. Києва. — Ф.р.;1654. — Оп. 1. — Спр. 907.

Книга записів актів громадянського стану. Жовт�
невий район м. Києва. Померли від дизентерії без�
притульний Пушкаренко Андрій у віці 7 років та жеб�
рак Дудка Василь у віці 53 років / ДА м. Києва. —
Ф.р.;1654. — Оп. 1. — Спр. 892.

Вересень, 1

Книга записів актів громадянського стану. Жовт�
невий район м. Києва. Померли безпритульні діти від
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дизентерії Гуща Володя у віці 11 років, Петров Іван у
віці 4 років, Стріха Семен у віці 6 років, від дизентерії
та від авітамінозу Вікторова Оксана у віці 9 років, від
коліту підкидьок Клименко Валя у віці 8 місяців / ДА
м. Києва. — Ф.р.;1654. — Оп. 1. — Спр. 892.

Вересень, 2

Книга записів актів громадянського стану. Жов�
тневий район м. Києва. Померли безпритульні діти
від авітамінозу та дизентерії Дудаленко Ганна у віці
7 років, від авітамінозу Нерада Микола та невідома
глухоніма дівчинка, від дизентерії невідомий хлоп�
чик Шура у віці 4 років / ДА м. Києва. — Ф.р.;1654. —
Оп. 1. — Спр. 892.

Ст. Київ�Петрівка. Державна хлібна інспекція вия�
вила факт недотримання правил зберігання зерна в
зерносховищі Київського елеватору. Через зберіган�
ня під відкритим небом, змішування вологого зерна
з сухим та інші порушення — зерно псувалося / ДА
м. Києва.—Ф.р.;323.—Оп.1.—Спр.295.—Арк.24.

Вересень, 3

Книга записів актів громадянського стану. Жов�
тневий район м. Києва. Померла від дизентерії у віці
6 р. безпритульна Коновалова Надя / ДА м. Києва. —
Ф.р.;1654. — Оп. 1. — Спр. 892.

Колегія міської Контрольної комісії РСІ ухвалила
постанову за наслідками обстеження забезпечення
безпритульних дітей в закладах Охматдиту. Конста�
товано, що відділ охорони здоров’я не забезпечив їх
кваліфікованою медичною допомогою та доглядом
через високу плинність допоміжного персоналу, який
мав низькі заробітки. Через житлову кризу бракувало
приміщень для облаштування дитячих закладів для
безпритульних, а внаслідок мізерності державних
асигнувань ці заклади перебували в занедбаному
стані.Тіснотатаантисанітаріявдитячихізоляторахпо
вул. Кирилівській та в Інституті Охматдиту спричиня�
ли високу смертність дітей, яких ховали в колектив�
них могилах. Щоб покращити умови утримування
безпритульних в закладах Охматдиту та Наросвіти,
було запропоновано: створити умови для закріплен�
ня технічного персоналу цих закладів; призначити
працівника для догляду за роботою дитячих каран�
тинних закладів; забезпечити фінансування цих за�
кладів за рахунок обласного бюджету; протягом тиж�
ня знайти в приміській смузі (с. Святошин, Буча, Ір�
пінь та ін.) необхідні для дитячих закладів приміщен�
ня; провести перевірку умов життя безпритульників в
міських закладах Охматдиту та притягнути до відпо�
відальності осіб, винних у недбайливому ставленні до
їх обслуговування; залучити до боротьби з безпри�
тульністю Український Червоний Хрест, який не брав
участівційкампанії /ДАм.Києва.—Ф.р.;323,—Оп.1.
— Спр. 551. — Арк. 4—6.

Міський відділ постачання затвердив план м’ясо�
заготівлі по селах приміської смуги на друге півріччя
1932 р. План визначено в обсязі 910 ц м’яса, або 1,7%
від загальної ваги поголів’я в приміській смузі

(51.114 ц). Зокрема, для усуспільненого сектору
планвизначеновкількості143ц,або15,7%дозагаль�
ного плану, колгоспників — 170 ц, або 18,7% плану,
одноосібників — 597 ц, або 65,6% плану / ДА м. Киє;
ва. — Ф.р.;1, — Оп. 1. — Спр. 3945. — Арк. 21.

Вересень. 5

Книга записів актів громадянського стану. Жовт�
невий район м. Києва. Помер від авітамінозу у віці
65 років Онуфріїв Іван Васильович / ДА м. Києва. —
Ф.р.;1654. — Оп. 1. — Спр. 892.

Книга записів актів громадянського стану. Жовт�
невий район м. Києва. Померли безпритульні діти від
дизентерії та дифтериту у віці 8 років Марченко Толя,
від авітамінозу та дизентерії Герман Семен / ДА
м. Києва. — Ф.р.;1654. — Оп. 1. — Спр. 892.

Книга записів актів громадянського стану. Жовт�
невий район м. Києва. Помер від авітамінозу та ди�
зентерії безпритульний Зубов Вася / ДА м. Києва. —
Ф.р.;1654. — Оп. 1. — Спр. 892.

С. Заворичі. Контрольна комісія міськради, на�
діслана для перевірки хлібозаготівлі, виявила, що на
полі під дощем проросло близько 200—250 пудів не�
заскиртованої пшениці, згнило 300—350 пудів віки та
80—70 пудів картоплі / ДА м. Києва. — Ф.р.;323, —
Оп. 1. — Спр. 298. — Арк. 36—38.

Вересень, 6

Книга записів актів громадянського стану. Жов�
тневий район м. Києва. Померли безпритульні діти
від авітамінозу та дизентерії у віці 11 років Забігайло
Федір, від авітамінозу та коліту Щегловець (ім’я та
по батькові невідомі), від дизентерії у віці 6 років
Світович Параска / ДА м. Києва. — Ф.р.;1654. —
Оп. 1. — Спр. 892.

За зведеннями „Заготзерно”, села приміської
смуги виконали річний план хлібозаготівлі на 19,4%.
По окремих секторах сільського господарства: кол�
госпники — на 36%, одноосібники — 9,4%, „твер�
доздавальники” — 4,04%. Не розпочинали хлібоза�
готівлю в с. Михайлівська Борщагівка, Петропавлів�
ська Борщагівка, Яблунівка, Кулажинці та деяких
інших / „Більшовик”. — Київ, 1932, — 6 вересня.

Села приміської смуги виконали план осінньої
сівби на 2,5%. З них радгоспи — 4,5%, колгоспи —
2,4, одноосібники — 2%. У с. Требухів та Семиполки
сівбу не розпочинали / „Більшовик”. — Київ, 1932, —
6 вересня.

Вересень, 7

Книга записів актів громадянського стану. Жовт�
невий район м. Києва. Помер від дизентерії у віці
7 років безпритульний Тищенко Ваня / ДА м. Києва. —
Ф.р.;1654. — Оп. 1. — Спр. 892.

Президія міської контрольної комісії констату�
вала непідготовленість склепів „Заготзерно” та
„Союзборошно” до прийому зерна. Через відсут�
ність навісів над буртами, де зберігалося зерно,
воно намокало під дощем, а внаслідок браку вільних
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площ на елеваторі перед засипкою до зерносховищ
не просушувалося. Погана оснащеність зерносхо�
вищ термометрами не дозволяла контролювати во�
логість в складських приміщеннях. Крім того, через
поставку зерна до елеватору без належної доку�
ментації, воно не сортирувалося у відповідності з
вологістю, засміченістю, зараженістю рижками та
іншими шкідниками. Порушення правил зберігання
зерна спричиняло його зігрівання та затхлість / ДА
м. Києва. — Ф.р.;323, — Оп. 1. — Спр. 295. — Арк.
4—6; спр. 561. — Арк. 17—18.

В інформаційній збірці Київського міського
партійного комітету № 51 „Про перебіг підготовки та
переведення „партднів” повідомлялося про неза�
доволення членів партії — робітників київських
підприємств низькою оплатою праці та поганим
продовольчим постачанням, що призводило до го�
лодування. Зокрема під час партійних зборів лунали
виступи: „Був раніше активним, витриманим, а те�
пер я не активний. Матеріальне становище катас�
трофічне, все продав. Думки плутаються від голо�
ду”. „Коли був на курорті, то гадав як красти вугіль,
щоб не сидіти в холодній квартирі. Я їм зараз таку
їжу, що поступово вмираю.” „Молодь, що працює,
погано оплачується, відсіль в неї поганий настрій й
нічого зробити не можна. Молодь розбігається й не
хоче працювати” / ЦДАГО України. — Ф. 1. — Оп. 20.
— Спр. 5849. — Арк. 217—218.

Вересень, 8

Книга записів актів громадянського стану. Жовт�
невий район м. Києва. Померли безпритульні діти від
дизентерії Невідомий Ваня (вік хлопчичка не встанов�
лено), від дифтерії та декомпенсації серця у віці 1 ро�
ку6місяцівЗозуляМаня/ДАм.Києва.—Ф.р.;1654.—
Оп. 1. — Спр. 892.

Вересень, 9

Книга записів актів громадянського стану. Жовт�
невий район м. Києва. Померли безпритульні діти від
дизентерії Шевченко Сергій у віці 6 років, Алілова
Марфа у віці 8 років, невідомий хлопчик Вася у віці
4 років,відменінгітуЗубкоТамараувіці5років.Також
померли від водянки у віці 27 років Мартинюк Лариса
Михайлівна, а від черевного тифу у віці 23 років Басан
Дарія Варфоломіївна / ДА м. Києва. — Ф.р.;1654. —
Оп. 1. — Спр. 892.

Вересень, 10

Книга записів актів громадянського стану. Жовт�
невий район м. Києва. Померли безпритульні діти від
авітамінозу та дизентерії Грищенко Єва у віці 7 років,
від дизентерії невідомий Коля у віці 5 років та від корі
невідомий Петро у віці 5 років. Також померли від че�
ревного тифу у віці 45 років Захарова Ганна Іванівна, у
віці 60 років Берлінська Фрейда Аврамівна, а у віці 10
років Ярошенко Володимир Костянтинович / ДА М.
Києва. — Ф.р.;1654. — Оп. 1. — Спр. 892, 910.

ВінформаціїКиївськогоміськпарткому№51„Про
хід хлібозаготівлі по Київській приміській смузі” по�
відомлялося про пропозиції керівників колгоспів та

радгоспів, які не впоралися з виконанням хлібоза�
готівлі, зменшити для них планові завдання / ЦДАГО
України. — Ф. 1. — Оп. 20. — Спр. 5849. — Арк. 207.

Вересень, 11
Книга записів актів громадянського стану. Жовт�

невий район м. Києва. Померли від авітамінозу та
дизентерії у віці 42 років Бойченко Марія, а від диф�
терії, кору, ентероколіту у віці 4 років безпритульна
невідома Маша / ДА м. Києва. — Ф.р.;1654. — Оп. 1. —
Спр. 892.

Книга записів актів громадянського стану. Ленін�
ський район м. Києва. Помер від черевного тифу у віці
7 років Коваль Борис Петрович / ДА м. Києва. —
Ф.р.;1654. — Оп. 1. — Спр. 825.

В інформації міськпарткому № 51 „Про перебіг
готування до поклику 1920 р.” повідомлялося про
незадоволення призовників низькою оплатою праці
та поганим продовольчим постачанням на промис�
лових підприємствах. Вони обурювалися: „Скоро
нас заставлять працювати без грошей і всі з голоду
попухнуть”, „Не бажаємо працювати на заводі,
тому, що там багато вирахувань на позику індуст�
ріалізації, а хліба дають мало, їсти немає чого, хоча
село грабують”. / ЦДАГО України. — Ф. 1. — Оп. 20.
— Спр. 5849. — Арк. 212.

Вересень, 12
Книга записів актів громадянського стану. Ле�

нінський район м. Києва. Помер від виснаження у
віці 63 років Мешковський Володимир Вікторович /
ДА м. Києва. — Ф.р.;1654. — Оп. 1. — Спр. 825.

Книга записів актів громадянського стану. Жов�
тневий район м. Києва. Померли від дизентерії без�
притульні Туфлєв Толя у віці 5 років, Шемберко Фе�
дір у віці 10 років, Яценко Таня у віці 6 років, Лук’я�
ненко Ніна у віці 9 років та невідома дівчинка Роза, а
також жебрак Максимчук Кость у віці 25 років. По�
мерла від дизентерії, скарлатини та дифтерії без�
притульна Лосєва Валентина у віці 4 років, а від кору
та дифтерії у віці 6 років Дмитрієва Катя. Також по�
мерла від черевного тифу у віці 68 років Третьякова
Марфа Григорівна, а від загальної водянки у віці
55 років Артахов Ілля Тимофійович / ДА м. Києва. —
Ф.р.;1654. — Оп. 1. — Спр. 892, спр. 910.

С. Шпитьки. Одноосібники виконали план хлібо�
заготівлі на 200% / „Більшовик”. — Київ, 1932, — 12
вересня.

Вересень, 13
Книга записів актів громадянського стану. Ленін�

ський район м. Києва. Помер від черевного тифу у віці
10 років Іванов Василь Микитович / ДА м. Києва. —
Ф.р.;1654. — Оп. 1. — Спр. 825.

Книга записів актів громадянського стану. Жовт�
невийрайонм. Києва. Помер від черевного тифуувіці
21 років Дубинський Мирон Мусійович / ДА м. Києва.
— Ф.р.;1654. — Оп. 1. — Спр. 910.

Вересень, 14
Книга записів актів громадянського стану. Жовт�

невий район м. Києва. Померли безпритульні діти від

ХРОНІКА  ГОЛОДОМОРУ

335



коліту у віці 4 років Крищенко Наталка, від кору у віці
6 років безпритульний невідомий хлопчик Коля, від
пневмонії підкидьок Чернова Валя (вік дівчинки не
встановлено) / ДА м. Києва. — Ф.р.;1654. — Оп. 1. —
Спр. 892, 910.

Вересень, 15

Книга записів актів громадянського стану. Ле�
нінський район м. Києва. Помер від черевного тифу і
запалення легенів у віці 26 років Бухало Іван Ти�
мофійович / ДА м. Києва. — Ф.р.;1654. — Оп. 1. —
Спр. 825.

Книга записів актів громадянського стану. Жов�
тневий район м. Києва. Померли безпритульні діти
від дизентерії у віці 5 років Горобець Маня, від авіта�
мінозу у віці 9 років Захарчук Антон / ДА м. Києва. —
Ф.р.;1654. — Оп. 1. — Спр. 892.

Постанова секретаріату міськпарткому „Про су�
воре покарання класових ворогів за розкрадання
соціалістичної власності”. Районним та заводським
партійним комітетам та облпрофраді запропоновано
провестиширокумасово�роз’яснювальнуроботусе�
ред робітників і селян з проводу постанови ЦК РКП(б)
та уряду про охорону соціалістичної власності. Ре�
дакції газети „Більшовик” та інших багатотиражок до�
ручено включитися у роботу по мобілiзації трудових
верств села та міста щодо реалізації вказаної поста�
нови. На прокуратуру, суди та міліцію покладено об�
ов’язок активізувати боротьбу з карними елемента�
ми та крадіжками, влаштувавши низку показових су�
дових процесів. Редакції газети „Пролетарская прав�
да” запропоновано висвітлювати ці процеси в пресі /
„Більшовик”. — Київ, 1932, — 24 вересня.

В інформації міськпарткому № 51 „Про перебіг
осінньої засівної кампанії” зазначалося, що постано�
вупро завершення сівбиранніх культур до 10 вересня
не виконано: сівбу розпочали лише 9 сільрад і один
радгосп приміської смуги. Зокрема, в с. Семиполки
голови колгоспів зайнялися торгівлею, а в с. Погреби
ніхто з колгоспників не виходив на колгоспні лани. Не
розпочинали оранку та сівбу в с. Троєщина та с. Пет�
рівка, де аванси на трудодні сплачувалися огірками й
помідорами замість хліба. У с. Вишгород сіяли вик�
лючно одноосібники, а колгоспники не виходили на
лани. Вони закликали односельців виходити з кол�
госпу, „забирати коней та хазяйнувати самим,
оскільки в колгоспі падають з голоду”. В с. Богданівка
через незавершеність землевпорядкування одно�
осібники та колгоспники не знали, де їх земля та сівбу
не розпочинали. У с. Велика Димерка причиною за�
тримкисівбибулозволіканнязіскладаннямзасівного
плану. В с. Гоголів колгоспники зрізали колосся на
полі та передавали до дому через дітей, кажучи: „Все
це не наше, заберуть усе” / ЦДАГО України. — Ф. 1. —
Оп. 20. — Спр. 5849. — Арк. С. 199—200.

Вересень, 16

Книга записів актів громадянського стану. Жовт�
невийрайонм. Києва. Помер від черевного тифуувіці

23 років Мартильов Василь Омелянович / ДА м.
Києва. — Ф.р.;1654. — Оп. 1. — Спр. 910.

С. Красилівка. Голова сільради Марченко, сек�
ретар сільради Проценко, секретар комсомольсь�
кого осередку Гусак та голова колгоспу „Червоний
прапор” Зінченко висунули на загальному зібрані
колгоспників пропозицію не приймати план хлібо�
заготівель, а зменшити його наполовину. Збори
ухвалили рішення про скорочення плану на 90% /
„Більшовик”. — Київ, 1932, — 16 вересня.

Для активізації хлібозаготівлі до сіл, що відстава�
ли, виїхали „буксирні бригади” з сіл�передовиків: з
Будаївки—до Білогородки, зБроварів таПирогова—
до Гоголєва, з Михайлівської Борщагівки — до Кра�
силова, з Рожівки — до Калити, з Валків — до Великої
Димерки / „Більшовик”. — Київ, 1932, — 16 вересня.

Вересень, 17

Книга записів актів громадянського стану. Жовт�
невийрайонм. Києва. Помер від черевного тифуувіці
35 років Шведов Михайло Петрович / ДА м. Києва. —
Ф.р.;1654. — Оп. 1. — Спр. 910.

Постанова президії облвиконкому „Про перебіг
виконання планів заготівлі продуктів тваринництва
та птахівництва”. Констатовано незадовільне вико�
нання планів за даними на 1 вересня 1932 р.:
18,3% — по м’ясу, 12% — яйцям, 5,8% — птиці,
22,8% — молоку. Заготівельним організаціям дору�
чено впродовж декади провести переконтрактацію
селянських господарств відповідно до нових норм
по молоку, яйцям та птиці, а президіям виконкомів
районів, що відстали в заготівлі, — перевірити вико�
нання планів по окремих радгоспах і МТС та заслуха�
ти звіти маслозаводів, заготконтор та Робітничо�се�
лянської інспекції про хід заготівлі / ДА м. Києва. —
Ф.р.;1, — Оп. 1. — Спр. 4474. — Арк. 7.

Вересень, 18

Книга записів актів громадянського стану. Жовт�
невий район м. Києва. Померли безпритульні діти від
авітамінозу Ігнатуша Палажка у віці 9 років, від дизен�
теріїтаменінгітуКуделяГаляувіці4років,віддифтерії
та кору невідомий Коля у віці 3 років, від дифтерії та
скарлатини Курінний Петро у віці 4 років. Також по�
мерлаувіці13роківВодянюкТетянаНиканорівна/ДА
м. Києва. — Ф.р.;1654. — Оп. 1. — Спр. 892.

С. Білогородка. Колгоспи виконали план озимої
сівби на 13%. Підготовано до ріллі 35% посівних
площ. На роботу виходило не більш 200 колгоспників
з 950 / „Більшовик”. — Київ, 1932, — 18 вересня.

С. Білгородка. План хлібозаготівлі виконано на
7,3%, в тому числі одноосібниками — на 4,5% та
„твердоздавальниками” — на 18%. Голова сільради
Бричка заявив, що план для „твердоздавальників”
нереальний, оскільки селяни, оподатковані тверди�
ми завданнями, не були „куркулями” / „Більшовик”. —
Київ, 1932, — 18 вересня.

Лист одноосібника О. Царика зі скаргою на те,
що в нього двічі незаконно забирали коня. Перший

ÍÀÖ²ÎÍÀËÜÍÀ ÆÅÐÒÂ ÃÎËÎÄÎÌÎÐÓ Â ÓÊÐÀ¯Í²

336

К
И

ЇВ



раз — правління колгоспу за невиконання плану
контрактації картоплі, а вдруге — колишній власник
коня, якого йому повернув колгосп після виконання
плану контрактації (його кінь здох в колгоспі від вис�
наження). О. Царик звернувся з проханням до газе�
ти допомогти йому у розв’язанні питання щодо за�
безпечення його господарства тягловою силою /
„Більшовик”. — Київ, 1932, — 18 вересня.

с. Пирогів. Голова колгоспу Сидоренко та голо�
ва сільради Босіков відмовилися від виконання пла�
ну контрактації овочів, чим поставили під загрозу
забезпечення сировиною київського консервного
заводу / „Більшовик”. — Київ, 1932, — 18 вересня.

С. Требухів та Гоголів. Сільради не довели план
заготівлі городини до селянських господарств /
„Більшовик”. — Київ, 1932, — 18 вересня.

С. Тарасівка. Колгосп не виконав договір кон�
трактації на засівів овочевих культур, укладений з
київським консервним заводом / „Більшовик”. —
Київ, 1932, — 18 вересня.

Вересень, 19

Книга записів актів громадянського стану. Ле�
нінський район м. Києва. Померла від гострого ко�
літу, міокардиту та виснаження у віці 64 років Кокот
Ема Карлівна / ДА м. Києва. — Ф.р.;1654. — Оп. 1. —
Спр. 825.

Книга записів актів громадянського стану. Жов�
тневий район м. Києва. Помер від дистрофії під�
кидьок Львівський Кость (вік не встановлено) / ДА
м. Києва. — Ф.р.;1654. — Оп. 1. — Спр. 892.

В інформації міськпарткому № 51 „Про перебіг
підготовки та переведення „партднів” повідомляло�
ся, що під час проведення партійних зборів на
підприємствах м. Києва лунали такі виступи: „Лінія
партії неправильна, наш план нереальний, тому ми
голодуємо”, „Партактив у нас постачається добре,
через те він часто забуває постачати робітників.
Дружини партійців торгують на базарах хлібом,
коли ми голодуємо”, „Кооперація кричить про паї,
давай гроші, а там пусті полиці” / ЦДАГО України. —
Ф. 1. — Оп. 20. — Спр. 5849. — Арк. 219.

Вересень, 20

Книга записів актів громадянського стану. Жовт�
невий район м. Києва. Померли безпритульні діти від
авітамінозу та дизентерії Костюк Явдоха у віці 7 років,
від дизентерії Бараболь Петро увіці9 років, від дизен�
терії та скарлатини невідома Фаня у віці 4 років, від ге�
морогічного коліту Барандич Михайло у віці 7 років,
від дизентерії та корі невідомий хлопчик у віці 6 років.
Також помер від пневмонії у віці 1 року 6 місяців під�
кидьок Гронкін Льоня / ДА м. Києва. — Ф.р.;1654. —
Оп. 1. — Спр. 892.

Вересень, 21

Книга записів актів громадянського стану. Ле�
нінський район м. Києва. Померли від черевного ти�
фу у віці 61 років Подільський Яків Борисович, а у
віці 30 років Земляков Микола Гаврилович / ДА
м. Києва. — Ф.р.;1654. — Оп. 1. — Спр. 825.

Книга записів актів громадянського стану. Жов�
тневий район м. Києва. Померли безпритульні діти
від авітамінозу Зелінська Валя у віці 9 років та Кичок
Митя у віці 5 років, від дизентерії Міна Надія у віці
5 років та Шевченко Вітя у віці 7 років. Помер від ви�
сипного тифу у віці 52 років Ригитов Михайло / ДА
м. Києва. — Ф.р.;1654. — Оп. 1. — Спр. 892.

С. Яблунівка. Колгоспи виконали план озимої
посівної кампанії на 41%, одноосібники — на 20%.
Причини невиконання планових завдань — відсут�
ність вільної ріллі, оскільки колгоспи вчасно не ви�
копали картоплю, а також брак тягла, через що засів
на звільнених площах проводився вручну / „Більшо;
вик”. — Київ, 1932, — 21 вересня.

С. Михайлівська Борщагівка. План сівби озими�
ни визначено в 240 га, засіяно 63 га, ще 50 га підго�
товані під ріллю, решту посівних площ не увільнено з
під городини / „Більшовик”. — Київ, 1932, — 21 ве;
ресня.

Радгосп заводу „Ленінська кузня” не розпочав
сівбу через незабезпеченість робочою силою / „Біль�
шовик”. — Київ, 1932, — 21 вересня.

С. Троєщина. Правління колгоспів та сільради
домагалися від міськради зменшення плану сівби
через брак насіння та придатної для засіву землі /
„Більшовик”. — Київ, 1932, — 21 вересня.

До „червоної дошки” занесено колгоспи, що ви�
конали сівбу, — „м. Ілліча” (Бровари), „Новий світ”
(Пирогіво), „Нове життя” (Мокрець), „ім. Василенка”
(Велика Димерка). До „чорної дошки” навпаки — кол�
госпи та села, що відставали в сівбі: с. Жуляни, Гатне,
Бортничі, Нові Петрівці, Вишгород, Яблунівка, а та�
кож колгоспи „ім. Молотова” (Гоголів), „ім. ХІІІ річниці
Жовтня” (Лісники) та „ім. Жовтневої революції” (Жер�
дова) / „Більшовик”. — Київ, 1932, — 21 вересня.

За даними на 19 вересня, радгоспи приміської
смуги виконали план збирання картоплі на 12%,
колгоспи — на 17,8%, одноосібники — на 19,9%, а
разом — на 17,8% / „Більшовик”. — Київ, 1932, —
21 вересня.

С. Русанів. Голова колгоспу Дейнека став на за�
хист одноосібників, які виконали плану хлібоза�
готівлі лише 5,6% / „Більшовик”. — Київ, 1932, —
21 вересня.

За даними на 19 вересня, радгоспи приміської
смуги виконали план збирання городини на 19%,
колгоспи — на 23,4%, одноосібники — на 36,3%, а
разом — на 24,4% / „Більшовик”. — Київ, 1932, —
21 вересня.

Колгосп „ім. Шевченка”. На полях площею в
13 га загинули незібрані помідори. Через відсут�
ність тари київський кабельний завод, з яким було
укладено договір контрактації, городину не забирав
/ „Більшовик”. — Київ, 1932, — 21 вересня.

С. Микільська Борщагівка. Правління колгоспу
„Комуніст” не відвезло зібрану городину до київ�
ського консервного заводу через відсутність тари,
робочої сили та коней / „Більшовик”. — Київ, 1932, —
21 вересня.

С. Лиськів. В артілі „ім. 14�ої річниці Жовтня” на
полях погнила незібрана городина, а через відсут�
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ність охорони розкрадено 13 кіп ячменю та стільки ж
жита / „Більшовик”. — Київ, 1932, — 21 вересня.

Вересень, 22

Книга записів актів громадянського стану. Жовт�
невий район м. Києва. Померли безпритульні діти від
дизентерії Величко Уляна у віці 15 років та невідомий
Василь у віці 6 років, від авітамінозу Землянський
Альоша у віці 10 років, Шульга Варя і Медведський
Альоша у віці 6 років / ДА м. Києва. — Ф.р.;1654. —
Оп. 1. — Спр. 892.

Нарада при міській інспекції охорони здоров’я
ухвалила заходи розгортання ліжок для інфекційних
хворих. Констатовано, що в інфекційних відділеннях
для їх лікування розгорнуто 750 ліжок, в тому числі
330 — для хворих на черевний тифу, 170 — на дизен�
терію, 100 — на скарлатину, 100 — на дифтерію та
50 — на інші інфекційні хвороби. Зауважено, що через
стрімке зростання кишкових інфекцій (десятки шпи�
талізованих хворих), лікарняних ліжок не вистачало.
Для розширення лікарняної допомоги інфекційним
хворим запропоновано скоротити мережу ліжок для
стоматологічних хворих та цілковито передати ліжка,
зайняті терапевтичними хворими, а також перевезти
хворих з туберкульозного диспансеру до нічного про�
філакторію(с.Покровка).Длявиявленнявільнихліжок
в лікарнях головлікарі мали щодня робити обходи та
подавати відповідні зведення до Епідеміологічного
бюро та Інспектури охорони здоров’я / ДА м. Києва. —
Ф.р.;583. — Оп. 1. — Спр. 73. — Арк. 114, 114 зв.

В приміській смузі Києва засіяно 16.016 га, ви�
конано 57,2% плану. Радгоспи виконали план на
57,6%, колгоспи — на 56,2%, одноосібники — на
58,5% / „Більшовик”. — Київ, 1932, — 24 вересня.

Вересень, 23

Книга записів актів громадянського стану. Жовт�
невий район м. Києва. Померли безпритульні діти від
дифтерії невідомий Іван у віці 5 років, від дизентерії
невідома Таня у віці 4 років, від кору у віці 9 років Крав�
ченко Гнат, від пневмонії підкидьок Силенко Галя у
віці 4 років / ДА м. Києва. — Ф.р.;1654. — Оп. 1. —
Спр. 892.

Вересень, 24

Книга записів актів громадянського стану. Ле�
нінський район м. Києва. Помер від черевного тифу
у віці 18 років Каплан Ісак Гершович / ДА м. Києва. —
Ф.р.;1654. — Оп. 1. — Спр. 825.

Книга записів актів громадянського стану. Жовт�
невий район м. Києва. Померли від висипного тифу у
віці 44 років Прокопенко Іван та у віці 45 років Краць�
кий Уля, від авітамінозу та дизентерії безпритульна
Патлак Маня, від пневмонії підкидьок у віці 5 тижнів
Бойко Ваня / ДА м. Києва. — Ф.р.;1654. — Оп. 1. —
Спр. 892.

С. Гатне та Вигуровщина. Колгоспами засіяно
лише 10% озимого клину / ”Більшовик”. — Київ,
1932, — 24 вересня.

Зважаючи на невиконання плану по силосуван�
ню у селах приміської смуги Києва, термін місячни�
ка по силосуванню подовжено до 15 жовтня / „Біль;
шовик”. — Київ, 1932, — 24 вересня.

с. Рудня. У колгоспі „Більшовик” засилосовано
32 т сіна замість 300 т за планом. 84 корови та 180
коней не забезпечено кормами / „Більшовик”. —
Київ, 1932, — 24 вересня.

с. Заворичі. Колгосп „ім. П’ятирічки” засилосу�
вав 25 т сіна замість передбачених планом 400 т /
„Більшовик”. — Київ, 1932, — 24 вересня.

Будаївський технікум, баланівський радгосп, кол�
госп „ім. Кагановича” та красилівський радгосп „Нове
життя” самочинно витратили на внутрішньоколгоспні
потреби 100 ц мірчука, призначеного для здачі по
хлібозаготівлі / „Більшовик”. — Київ, 1932, — 24 верес;
ня.

Річнийпланмірчукавприміськійсмузі,якийзапла�
ном мав забезпечити 75% надходжень по хлібозаго�
тівлі, виконано на 15%. „Міськпостач” не довів план
здачі мірчука до сіл. Облік мірчука не налагоджено.
Щомісячне виконання плану мірчука становило: за ли�
пень—42%,серпень—31%,першуполовинувересня
— 23,3% / „Більшовик”. — Київ, 1932, — 24 вересня.

Млини колгоспів Літки, Рожни, Пухівка, Брова�
ри, Требухів, Княжичі, Бортничі, Красилівка забор�
гували державі 65 т мірчука. Зокрема Літки — 12,6 т,
Рожни — 11,7 т, Бровари — 11 т, Пухівка — 9,7 т. Як
правило, колгоспи або не брали мірчук за перемел
зерна на своїх млинах (с. Бортничі, Княжичі та Кра�
силівка), або не обраховували зібраний мірчук та
незаконно витрачали його / „Більшовик”. — Київ,
1932, — 24 вересня.

Наркомюст УСРР виніс сувору догану за „недо�
оцінкуборотьбизамірчук”прокурорамПирятинсько�
го району Дьоміну та Ново�Бузького — Данилевичу, а
також народним суддям Петрівського району Крас�
нокутському, Печенізького — Горюнову, Карлівсько�
го — Нікітіної. Голові Київського обласного суду
Білецькому оголошено зауваження. Для поперед�
ження допущених помилок запропоновано „забезпе�
чити правильне, чітке і вчасне реагування на справи
промірчук”/„Більшовик”.—Київ,1932,—24вересня.

С. Білогородка. Поширення позики індустріа�
лізації серед колгоспників не перевищувало 14%
плану. Одноосібники відмовлялися підписуватися
на позику / „Більшовик”. — Київ, 1932, — 24 вересня.

Лист селянина с. Заворичі зі скаргою на те, що
він був незаконно оштрафований сільрадою за не�
сплату податку на городину. Автор листа повідом�
ляв, що він вчасно здав податок з 0,10 га городу,
який мав, але на нього було безпідставно накладено
новий податок — ще на 0,10 га. За несплату саме
цього податку його і було оштрафовано / „Більшо;
вик”. — Київ, 1932, — 24 вересня.

Вересень, 25

Книга записів актів громадянського стану. Жовт�
невий район м. Києва. Померли безпритульні діти не�
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відомий Коля у віці 4 років від авітамінозу, кору та
дифтерії, Рубін Коля у віці 6 років від авітамінозу та
дизентерії, невідома Оля у віці 5 років від дифтерії,
Остапова Люба у віці 6 років від пневмонії, підкидьок
Гапчан Вася у віці 1 року 6 місяців від запалення ле�
генів та безбілкових набряків. Також помер від черев�
ного тифу у віці 30 років Бойченко Борис Сергійович /
ДА м. Києва. — Ф.р.;1654. — Оп. 1. — Спр. 892, 910.

За повідомленням міськпарткомітету у Жовтне�
вому районі Києва делегати скаржилися на систе�
матичне недоїдання через погане постачаня закри�
тими робітничими кооперативами (ЗРК). Вони об�
урювалися: „Йде зима, робітники не мають палива
та картоплі, а ЗРК торгує пудрою та духами. Дорож�
че, ніж базар, торгує заводський буфет. Дітям нічо�
го не даємо, бо зараз нічого немає, а раніше давали
крупу та яйця. Хлібозаготівлі не виконують, цифри
дуті”. „Що ж нам робити?” — запитували вони —
„Піти красти чи що?” / ЦДАГО України. — Ф. 1. —
Оп. 20. — Спр. 5849. — Арк. 226.

Вересень, 26

Книга записів актів громадянського стану. Ле�
нінськийрайонм.Києва.Померливідчеревноготифу
у віці 19 років Коваль Ганна Миронівна, а у віці 39 років
Молодько Гнат Онисимович / ДА м. Києва. —
Ф.р.;1654. — Оп. 1. — Спр. 825.

Книга записів актів громадянського стану. Пет�
рівський район м. Києва. Помер від дизентерії під�
кидьок Дьомін Толя / ДА м. Києва. — Ф.р.;1654. —
Оп. 1. — Спр. 907.

Книга записів актів громадянського стану. Жовт�
невий район м. Києва. Померли безпритульні діти від
корі,дифтеріїтапневмоніїФомінаОляувіці7роківвід
корі та дизентерії у віці 2 років Суслова Поля від
авітамінозу та грипу Дзюба Соня. Також померла віж
пневмонії у віці 6 місяців підкидьок Якубовська Люба /
ДА м. Києва. — Ф.р.;1654. — Оп. 1. — Спр. 892.

Секретаріат міськпарткому ухвалив скликати
впродовж вересня—жовтня конференції членів за�
критих робітничих кооперативів заводів „Більшо�
вик”, „Ленінська кузня”, КЧЗ, КПВРЗ, „Укркабель”, а
також цукеркової та одежної фабрик з питання
організації громадянського харчування робітників в
заводських їдальнях / ЦДАГО України. — Ф. 20. —
Оп. 1. — Спр. 6020. — Арк. 158.

Вересень, 27

Книга записів актів громадянського стану. Жовт�
невий район м. Києва. Померли безпритульні діти від
авітамінозу та дизентерії у віці 8 років Єрмоленко
Віта, від дизентерії у віці 7 років Василевська Шура та
увіці6роківневідомаНастя,відскарлатинитаекземи
у віці 4 років Макаренко Надя / ДА м. Києва. —
Ф.р.;1654. — Оп. 1. — Спр. 892.

В селах приміської смуги не виконано постанову
уряду про перекидання 70% живої тяглової сили на
сівбу. У с. Софіївська Борщагівка на сівбі викорис�
товувалося 20% колгоспних коней, не залучалися
до засіву колгоспних ланів коні одноосібників. У Но�
вопетрівському колгоспі „Нова комуна”, де на сівбі

використовувалося менше половини тягла, засіяно
70 га з 240 — передбачених планом / „Більшовик”. —
Київ, 1932, — 27 вересня.

В селах приміської смуги річний план хлібозаго�
тівлі виконано колгоспниками на 63,3%, одноосіб�
никами — 27,9%, в тому числі „твердоздавальника�
ми” — 34,6%. В с. Вигурівщина, Мощун, Михайлів�
ська Борщагівка хлібозаготівлю не розпочато.
Найбільше відставали індивідуальні селянські гос�
подарства по с. Лука — 4,7%, Тарасівка — 7,6%, Ру�
санів — 7,8%, Княжичі — 8%, Требухів — 8,7%,
Білогородка — 9,6%, Гоголів — 11%, Красилівка —
16,1%, Плоське — 21%, Велика Димерка — 23,6%.
У с. Білогородка, Русанів та Красилівка голови кол�
госпів стали на захист „твердоздавальників”, які не
виконали план хлібозаготівлі / „Більшовик”. — Київ,
1932, — 27 вересня.

С. Пухівка. Річний план здачі фуражних культур
виконано на 36,8%, в тому числі „твердоздавальни�
ками” — на 50%. Розподіл плану по господарствах
проведено за зрівняльним принципом — по 1 пуду з
кожного господарства, незалежно від площі засіву /
„Більшовик”. — Київ, 1932, — 27 вересня.

Рожівська сільрада не отримала грошей за хліб,
зданий понад планом на броварський зсипний
пункт в січні 1932 р. / „Більшовик”. — Київ, 1932, —
27 вересня.

Колегія міської контрольної комісії та Робітни�
чо�селянської інспекції розпустила правління кол�
госпу с. Бервиці та притягнула до судової відпо�
відальності голову колгоспу, рахівника та агронома
за звинуваченням у посадових злочинах. Їм інкри�
мінували утворення зайвих зернових фондів в кол�
госпі (35% врожаю); засів ярого клину прілим зер�
ном (зійшла чверть засівів); штучне зменшення
оплати праці колгоспникам (виплатили за трудо�
день 55—60 коп. замість 1 руб. 50 коп.) та необґрун�
товане підвищення — членам правління (нарахува�
ли зайві трудодні головному рахівнику та комірнику)
/ ДА м. Києва. — Ф.р.;323, — Оп. 1. — Спр. 355. —
Арк. 88—89.

Вересень, 28

Книга записів актів громадянського стану. Пет�
рівський район м. Києва. Померла від загальної кво�
лості, виснаження і туберкульозу Коломієць Олена
Павлівна (вік не встановлено) / ДА м. Києва. —
Ф.р.;1654. — Оп. 1. — Спр. 907.

Книга записів актів громадянського стану. Жовт�
невий район м. Києва. Померли безпритульні діти від
дизентерії увіці18 роківПасинок Микола,від бронхіту
та грипу у віці 7 років невідомий Ваня, від пневмонії
підкидьки Мельников Коля у віці 1 місяць, Журавльо�
ва Нона у віці 3 тижні та Гуць Сара у віці 1 місяць / ДА
м. Києва. — Ф.р.;1654. — Оп. 1. — Спр. 892.

Вересень, 29

Книга записів актів громадянського стану. Пет�
рівський район м. Києва. Помер від вродженої слаб�
кості у віці 2 тижнів Сєдов Юрій Олександрович / ДА
м. Києва. — Ф.р.;1654. — Оп. 1. — Спр. 907.
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Книга записів актів громадянського стану. Жовт�
невий район м. Києва. Померли від авітамінозу та
дизентерії безпритульні Свижук Настя у віці 7 років,
Кут Іван у віці 4 років, Суходольський Володя у віці
5 років та Мелешко Дуня у віці 8 років, Трохименко
Толя у віці 5 років та невідомий хлопчик Толя у віці
6 років, від кору та пневмонії підкидьок Чернецька Та�
мара, від пневмонії та коліту підкидьки Дубнов Алик у
віці 5 тижнів, Зозуля Аня у віці 2 тижнів, Спиридонова
Зоя у віці 1 року, Куропаткіна Шура у віці 2 тижнів та
Горька Оля (вік не встановлено) / ДА м. Києва. —
Ф.р.;1654. — Оп. 1. — Спр. 892.

Секретаріат міськпарткому ухвалив постанову
про хід хлібозаготівлі та стан прийому хліба на пунк�
тах „Заготзерно”. Виключено з партії та залучено до
судової відповідальності за опір у виконанні хлібо�
заготівлі голову колгоспу „Передовик” с. Гоголів
С. Линека / ЦДАГО України. — Ф. 1. — Оп. 20. — Спр.
6020. — Арк. 150.

Відділ постачання міськради ухвалив, щоб кол�
госп с. Красилівка повернув біднячці Х.В. Гордієнко
корову, незаконно вилучену в неї та передану до
сусіднього колгоспу с. Юрівка / ДА м. Києва. —
Ф.р.;1, — Оп. 1. — Спр. 3881. — Арк. 147.

Вересень, 30

Книга записів актів громадянського стану. Ле�
нінський район м. Києва. Помер від черевного тифу
у віці 34 років Романов Микола Полікарпович / ДА
м. Києва. — Ф.р.;1654. — Оп. 1. — Спр. 825.

Книга записів актів громадянського стану. Жовт�
невий район м. Києва. Померли безпритульні діти від
авітамінозу та дизентерії у віці 8 років невідомий
хлопчик Коля, від дистрофії і пневмонії у віці 1 року
6 місяців Краснопольська Оля, а також Іванова Дуня
та Скребенський Юліан / ДА м. Києва. — Ф.р.;1654. —
Оп. 1. — Спр. 892.

С. Крюківщина. Колгосп „Червоний партизан”
виконав план сівби та хлібозаготівлі. Одноосібники
виконали відповідні планові завдання на 100% та
65% / „Більшовик”. — Київ, 1932, — 30 вересня.

Колгоспи приміської смуги виконали план здачі
картоплі на 28%, а городини — 19%. Одноосібники
відповідно — на 45,6% та 46,5%. Серед тих, хто
відставав — колгоспи с. Гоголів, Яблунівка, Вишго�
род (7,5%). Передовики — с. Мостище, Заворичі,
Велика Димерка. У с. Пирогів та Заворичах врожай
городнни не компенсував навіть витрат на насіння /
„Більшовик”. — Київ, 1932, — 30 вересня.

Колгоспи приміської смуги не організували про�
сапну кампанію. У с. Семиполки прополку буряків
проводили наймити з одноосібників, в той час як
колгоспники не виходили на роботу (щоденно пра�
цювало 40 зі 120 колгоспників). Буряки заросли
бур’яном, а капуста пропала. Зібрані баклажани, що
призначалися для сплати авансу колгоспникам на
трудодні, не вивозилися й згнили на полі / „Більшо;
вик”. — Київ, 1932, — 30 вересня.

Лист селянина Кузьми Прохоровича про непра�
вильне оподаткування. Він скаржився, що його
необґрунтовано зарахували до „твердозавдаваль�
ників” й надали нереальні податкові завдання — зо�
бов’язали здати державі 15 пудів зерна, 24 пуди
сіна та 3 пуди м’яса, хоча він належав до незамож�
ників — мав лише одного коня, корову, 0,9 га ріллі та
0,29 га саду на п’ять душ сім’ї. Незважаючи на не�
одноразові клопотання до сільської та Київської
міської рад про необхідність перегляду оподатку�
вання його господарства, відповіді Прохорович від
радянських органів не отримав / „Більшовик”. —
Київ, 1932, — 30 вересня.

Жовтень, 1

Книга записів актів громадянського стану. Жов�
тневий район м. Києва. Померли від пневмонії у віці
7 років безпритульна Будова Маня та підкидьки
Борштейн Іван у віці 3 років 6 місяців, Мазуренко
Ліда та Бурова Оля у віці 3 місяців / ДА м. Києва. —
Ф.р.;1654. — Оп. 1. — Спр. 892.

У селах київської приміської смуги план засіву
найгірше виконано по пшениці. Якщо жита засіяно
18.465 га, або 80,6% від запланованого, то пшениці —
3020 га, або 59,2% від запланового. Через відсутність
насіння не провели засіву пшениці с. Крюковщина,
Біличі, Петропавлівська Борщагівка, Гатне. Виконали
план тільки три села — Ходосіївка, Требухів та
Світильне, причому останнє — на третину перевико�
нало / „Більшовик”. — Київ, 1932, — 3 жовтня.

С. Тарасівка. Одноосібники виконали план хлібо�
заготівлі на 11%. Голова сільради Погребний, секре�
тар сільського партосередку Мімрюк та секретар
комсомольського осередку Щоголь визнали нере�
альність хлібозаготівельних завдань для одноосіб�
ників.Збірхліба„покутках”поповниввиконанняплану
лишена1пуд/„Більшовик”.—Київ,1932,—3жовтня.

Жовтень, 2

Книга записів актів громадянського стану. Жовт�
невий район м. Києва. Померли безпритульні діти від
дизентерії та авітамінозу у віці 10 років Купенко Надія
та у віці 7 років Пальчевська Віра, від пневмонії у віці
8 місяців підкидьок Михайлін Влас, у віці 1 місяця Бе�
рнштейн Діма та у віці 1 року 6 місяців Войтенко Кос�
тя, від пневмонії та коліту у віці 9 місяців Степанченко
Рома, від дизентерії у віці 6 років невідома дівчинка
Шура, від коліту у віці 1 року підкидьок Артемов Сергій
/ ДА м. Києва. — Ф.р.;1654. — Оп. 1. — Спр. 892.

Жовтень, 3

Книга записів актів громадянського стану. Ле�
нінський район м. Києва. Помер від черевного тифу
у віці 25 років Войтенко Михайло Михайлович / ДА
м. Києва. — Ф.р.;1654. — Оп. 1. — Спр. 825.

Книга записів актів громадянського стану. Ленін�
ський район м. Києва. Померла від черевного тифу та
менігіту у віці 5 років Павловець Рената Миколаївна /
ДА м. Києва. — Ф.р.;1654. — Оп. 1. — Спр. 825.
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Книга записів актів громадянського стану. Жовт�
невий район м. Києва. Померли від пневмонії під�
кидьки Іванов Деніс та невідома дівчинка Віта у віці
1 року, а від кору та пневмонії невідома дівчинка Ка�
терина у віці 2 років / ДА м. Києва. — Ф.р.;1654. —
Оп. 1. — Спр. 892.

Жовтень, 4

Книга записів актів громадянського стану. Пет�
рівський район м. Києва. Померли підкидьки діти
від дизентерії невідома Варя, від запалення легенів
у віці 2 років Кудлатий Прохор / ДА м. Києва. —
Ф.р.;1654. — Оп. 1. — Спр. 907.

Книга записів актів громадянського стану. Жовт�
невий район м. Києва. Померла від висипного тифу у
віці 43 років Прибиток Камелія Іванівна / ДА м. Киє;
ва. — Ф.р.;1654. — Оп. 1. — Спр. 892.

Жовтень, 5

Книга записів актів громадянського стану. Ленін�
ський район м. Києва. Померли від черевного тифу у
віці 43 років Краснянський Яків Абрамович, а у віці
50 років Гітерман Рахіль Лейбівна / ДА м. Києва. —
Ф.р.;1654. — Оп. 1. — Спр. 825.

Книга записів актів громадянського стану. Жовт�
невий район м. Києва. Помер ли від пневмонії у віці
1 року Данова Нюся, Бохан Галя та Барабаш Ніна (вік
дівчинки не встановлено), від пневмонії та коліту —
Полянська Марія у віці 1 року 6 місяців, від грипу —
Іванов Льоня у віці 1 місяця 1 тижня / ДА м. Києва. —
Ф.р.;1654. — Оп. 1. — Спр. 892.

Жовтень, 6

Книга записів актів громадянського стану. Ленін�
ський район м. Києва. Помер від черевного тифу у віці
24 років Титаренко Сергій Данилович / ДА м. Києва. —
Ф.р.;1654. — Оп. 1. — Спр. 825.

Книга записів актів громадянського стану. Жовт�
невий район м. Києва. Померли від дизентерії без�
робітні: Коваленко Олена у віці 37 років та Чорнобай
Семен у віці 23 років, а від авітамінозу у віці 4 років
безпритульна невідома Маня / ДА м. Києва. —
Ф.р.;1654. — Оп. 1. — Спр. 892.

План першої п’ятиденки жовтня по збору кар�
топлі (15% від загальної суми) зірвано — не зібрано
жодного пуду. Для приміської смуги загальний план
по здачі картоплі на 1932 р. визначено в обсязі
14 тис. пудів, але на 5 жовтня виконано на 30%. Досі
не оголошено планових завдань контрактації засівів
картоплі по селах Крюковщина, Позняки, Жуляни /
„Більшовик”. — Київ, 1932, — 3 жовтня.

С. Петрушки. На копанні колгоспної картоплі пра�
цювали наймити з одноосібників, а колгоспники — на
власних ділянках. З 76 га колгоспних кагатів, засад�
жених картоплею, зібрано врожай лише з 15 га /
„Більшовик”. — Київ, 1932, — 3 жовтня.

У київській приміській смузі план посівної кампанії
виконано на 82,1%, в тому числі по житу — на 85,8%, а
по пшениці — на 65,7%. Зокрема радгоспами на
91,2%, в тому числі по житу — на 90,1%, а по пшениці
— 94,2%; колгоспами — на 81,3%, в тому числі по

житу — 86,2%, пшениці — 63,7%; колгоспами МТС —
на 65,6%; одноосібниками — на 80,6%, зокрема, по
житу — 84,1%, пшениці — 50,3% / „Більшовик”. —
Київ, 1932, — 3 жовтня.

Жовтень, 7

Книга записів актів громадянського стану. Ле�
нінський район м. Києва. Помер від коліту після че�
ревного тифу у віці 25 років Мітін Олександр / ДА
м. Києва. — Ф.р.;1654. — Оп. 1. — Спр. 825.

Книга записів актів громадянського стану. Пет�
рівський район м. Києва. Померла від висипного
тифу у віці 38 років Харитон Марія / ДА м. Києва. —
Ф.р.;1654. — Оп. 1. — Спр. 907.

Жовтень, 8

Книга записів актів громадянського стану. Ленін�
ський район м. Києва. Померла від загального висна�
ження у віці 97 років Іванова Акуліна Михайлівна / ДА
м. Києва. — Ф.р.;1654. — Оп. 1. — Спр. 825.

Книга записів актів громадянського стану. Пет�
рівський район м. Києва. Померли від висипного ти�
фу у віці 67 років Деребера Наталка Павлівна та у віці
52 років Маняков Дмитро Петрович / ДА м. Киє;
ва. — Ф.р.;1654. — Оп. 1. — Спр. 907.

Книга записів актів громадянського стану. Жовт�
невий район м. Києва. Померли безпритульні діти від
дифтерії та кору у віці 3 місяців Ауркіна Степанида, від
дизентерії увіці9роківСавченкоВасиль.Померливід
пневмонії у віці 11 місяців Буганська Мотя, від дизен�
терії та пневмонії у віці 1 року Луценко Ніна, від кору та
пневмонії у віці 3 років Петров Ізя / ДА м. Києва. —
Ф.р.;1654. — Оп. 1. — Спр. 892.

Річний план хлібозаготівлі по київській приміській
смузі виконано на 51,1%, в тому числі колгоспниками
— на 77,5%, одноосібниками — на 34,8%, „твердо�
здавальниками” — на 37,6% / „Більшовик”. — Київ,
1932, — 10 жовтня.

Річний план заготівлі городини по київській при�
міській смузі виконано радгоспами — на 63%, кол�
госпами — 47,3%, одноосібниками — 81,9%, а по
заготівлі картоплі відповідно — на 18,3%, 40,1% та
57,9% / „Більшовик”. — Київ, 1932, — 10 жовтня.

Жовтень, 9

Книга записів актів громадянського стану. Ле�
нінський район м. Києва. Помер від черевного тифу
у віці 28 років Туров Павло Антонович / ДА м. Киє;
ва. — Ф.р.;1654. — Оп. 1. — Спр. 825.

Книга записів актів громадянського стану. Жовт�
невий район м. Києва. Померли від дизентерії та за�
гальної водянки у віці 58 років Першинко Борис Воло�
димирович, від водянки у віці 45 років Луніна Олек�
сандра Степанівна / ДА м. Києва. — Ф.р.;1654. —
Оп. 1. — Спр. 892, 816.

Книга записів актів громадянського стану. Жовтне�
вий район м. Києва. Померли безпритульні діти від
авітамінозуувіці10роківКабановОлег,віддизентерії
та авітамінозу Іванова Маня. Від пневмонії померли
підкидьки Попов Валентин та у віці 1,5 р. Сакуров Ми�
хайло/ДАм.Києва.—Ф.р.;1654.—Оп.1.—Спр.892.
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Президія міськради ухвалила постанову про
хлібозаготівлю та сінозаготівлю. Констатовано, що
виконання плану хлібозаготівлі знаходилось під за�
грозою зриву. Оголошено догану сільрадам, які не
забезпечили виконання податкових завдань „твер�
доздавальниками”. Для вчасного завершення
хлібозаготівлі сільрадам запропоновано, по�пер�
ше, описувати та продавати майно „твердоздаваль�
ників”, які не впоралися з податковими завданнями;
а, по�друге, направити буксирні бригади з передо�
вих сіл до відсталих. Районному відділенню „Кол�
госпспілки” доручено з’ясувати причини, з яких
окремі села не розпочинали хлібозаготівлю, а також
виявити факти розкрадання колгоспного майна та
відмови здавати хліб державі. Зауважено на непри�
пустимості арештів селян „середняків” за невико�
нань завдань по хлібозаготівлі, що мали місце в
низці сіл. Рекомендовано застосувати репресивні
заходи щодо „куркулів”, які відмовлялися виконува�
ти „тверді завдання”. Зауважено, що прокуратурою
вже розглянуто 14 справ по 14 селах про невико�
нання „твердих завдань”. Запропоновано надавати
до прокуратури для розгляду у показовому порядку
й матеріали про невиконання плану хлібозаготівлі
колгоспами / ДА м. Києва. — Ф.р.;1. — Оп. 1. — Спр.
3946. — Арк. 17.

Президія міськради констатувала зволікання з
виконанням плану сінозаготівлі. Притягнуто до су�
дової відповідальності голів сільрад, які не присту�
пили до виконання плану. Ухвалено завершити за�
готівлю сіна до 1 листопада, а „тверді завдання” ви�
конати протягом п’ятиденки / ДА м. Києва. —
Ф.р.;1. — Оп. 1. — Спр. 3946. — Арк. 18.

Президія міськради констатувала невиконання
плану засівної кампанії. Головам сільрад і колгоспів
під персональну відповідальність доручено протя�
гом 3�х днів закінчити обмін насіння для покриття
дефіциту / ДА м. Києва. — Ф.р.;1. — Оп. 1. —
Спр. 3946. — Арк. 19.

Жовтень, 10

Книга записів актів громадянського стану. Жовт�
невийрайонм. Києва. Померливід дизентирії увіці10
років безпритульний Лагоцький Олександр, а від
пневмонії підкидьок Фещенко Федя у віці 1 місяця /
ДА м. Києва. — Ф.р.;1654. — Оп. 1. — Спр. 892.

В приміській смузі виявлено 1840 підпільних мли�
нів, які таємно перемелювали зерно. Тільки у с. Бу�
даївка діяло 11 підпільних млинів. В результаті багато
колгоспів та радгоспів не сплачували державі мірчук.
Зокрема, не здав державі 200 пудів мірчука буд�
аївський колгосп, який залишив 120 пудів зерна на
фураж. Аналогічна ситуація — в Петропавлівсько�
Борщагівському колгоспі, який заборгував 221 пуд
мірчука, але 363 пуди залишив на корм коням. Прав�
ління баланівського радгоспу роздало 389 т мірчука
по потреби робітників. Заборгували державі 400 пу�
дів Шпитьківський, 180 пудів — Гореницький, 120 —
Софійсько�Борщагівський, 312 — Куренівський рад�

госпи. Не проводив збір мірчука Валківський радгосп
/ „Більшовик”. — Київ, 1932, — 10 жовтня.

Жовтень, 11

Книга записів актів громадянського стану. Ле�
нінськийрайонм.Києва.Померливідчеревноготифу
у віці 19 років Якубович Надія Лаврентіївна, від черев�
ного тифу, пневмонії та кишкової кровотечі у віці 29
років Розенман Імануїл Ісакович / ДА м. Києва. —
Ф.р.;1654. — Оп. 1. — Спр. 825.

Книга записів актів громадянського стану. Жовт�
невий район м. Києва. Померли безпритульні діти від
дизентерії у віці 7 років Грищенко Єва, від дифтерії,
корі та ентероколіту у віці 4 років невідома Маша. По�
мерли від пневмонії у віці 10 місяців Срубач Дора, у
віці 11 місяців Притула Оля, у віці 4 років Розенфельд
Клара та Тарасенко Михайло, від висипного тифу у
віці 69 років Соколова Марія Павлівна, від черевного
тифу у віці 18 років Старченко Марія Кіндратівна, від
дистрофії у віці 1 року Козюліна Дуня / ДА м. Києва. —
Ф.р.;1654. — Оп. 1. — Спр. 892, 816.

Жовтень, 12

Книга записів актів громадянського стану. Ле�
нінський район м. Києва. Померли від загального
виснаження і коліту у віці 52 років Мітульоні Кон�
станція Мартинівна, від черевного тифу у віці 50 ро�
ків Чижевський Петро Іванович, від виснаження та
міокардиту після дизентерії Шорніков Андрій Івано�
вич, від черевного тифу та безбілкового набряку
Сергєєва Федора Трохимівна / ДА м. Києва. —
Ф.р.;1654. — Оп. 1. — Спр. 825.

Книга записів актів громадянського стану. Жовт�
невий район м. Києва. Померли від дизентерії без�
робітні Коваленко Олена у віці 37 років та Чорнобай
Семен у віці 23 років, від висипного тифу Гренадер
Центра Зельманівна, від авітамінозу та дизентерії у
віці 50 років Щербаков Павло. Також померла від ди�
зентеріїбезпритульнаНікітенкоНінаувіці20років,від
пневмонії підкидьок Слепенко Женя у віці 9 місяців,
від пневмонії та кору у віці 3 років підкидьок Вейс Віра
/ ДА м. Києва. — Ф.р.;1654. — Оп. 1. — Спр. 892.

Жовтень, 13

Книга записів актів громадянського стану. Ле�
нінський район м. Києва. Померли від черевного
тифу та кишкової кровотечі у віці 20 років Брацлав�
ська Марія Юхимівна та Кривіцький Петро Юрійович
у віці 18 років / ДА м. Києва. — Ф.р.;1654. — Оп. 1. —
Спр. 825.

Книга записів актів громадянського стану. Жовт�
невийрайонм.Києва.ПомерлиЧинжисаЛарисаувіці
1 року від коліту та Боровський Володимир у віці 4 мi�
сяців/ДАм.Києва.—Ф.р.;1654.—Оп.1.—Спр.892.

Жовтень, 14

Книга записів актів громадянського стану. Жовт�
невий район м. Києва. Померли від інтоксикації у віці
3 місяців Коваленко Данила, від грипу Голубцова
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Ніна, від пневмонії Маслова Віра, Загорська Ванда у
віці 3 місяців та Вайс Ольга у віці 10 місяців, від дизен�
терії Пучкурова Маруся у віці 8 років / ДА м. Києва. —
Ф.р.;1654. — Оп. 1. — Спр. 892.

Книга записів актів громадянського стану. Буль�
варний район м. Києва. Померли від нез’ясованих
хвороб Григоренко Маня у віці 4 тижнів, Воловенко
Зоя у віці 3 тижнів, Батуріна Ганна у віці 3 тижнів, Дов�
жик Валя у віці 3 тижнів та Жовтий Гриша у віці
3 тижнів, від пневмонії та черевного тифу у віці 15 ро�
ків Плищенко Олена Трофимівна / ДА м. Києва. —
Ф.р.;1654. — Оп. 1. — Спр. 807.

Річний план хлібозаготівлі по київській приміській
смузі виконано на 53,1%. Колгоспами — на 79,8%, од�
ноосібниками — 36,8%, „твердоздавальниками” —
38,6% / „Більшовик”. — Київ, 1932, — 14 жовтня.

С. Бобриця. „Твердоздавальники” не розпочали
виконувати податкові завдання / „Більшовик”. —
Київ, 1932, — 14 жовтня.

Жовтень, 15

Книга записів актів громадянського стану. Жовт�
невий район м. Києва. Померли від пневмонії і коліту у
віці 5 місяців Пустунко Гриша, у віці 1 року 4 місців
Пікуль Софія, від пневмонії Рябчинський Нік (вік хлоп�
чика не встановлено), у віці 2 років Сучков Антон та у
віці 1 року 2 місяців Головатий Харитон / ДА м. Києва.
— Ф.р.;1654. — Оп. 1. — Спр. 892.

Жовтень, 16

Книга записів актів громадянського стану. Ленін�
ськийрайонм.Києва.Помервідтифутапаралічусер�
ця у віці 27 років Ляховецький Ізраїль / ДА м. Києва. —
Ф.р.;1654. — Оп. 1. — Спр. 825.

Книга записів актів громадянського стану. Жовт�
невий район м. Києва. Померли від інтоксикації у віці
3 місяців Коваленко Данило, від виснаження у віці
1 тижня Кравченко Галя, від черевного тифу у віці
30 років Бречко Олександр Іванович / ДА м. Києва. —
Ф.р.;1654. — Оп. 1. — Спр. 892, 816.

Секретаріат міськпарткому розглянув питання
про загибель городини по радгоспах закритих робіт�
ничих кооперативів підприємств „Київ�одяг” та „Бу�
дівельник”. Констатовано, що засіви загинули вна�
слідок безгосподарності. Запропоновано звернути
увагу партійних, кооперативних тапрофспілкових ор�
ганізацій на боротьбу з втратами сільськогосподар�
ськоїпродукціїурадгоспах/ЦДАГОУкраїни.—Ф.1.—
Оп. 20. — Спр. 6020. — Арк. 192.

Секретаріат міськпарткому розглянув питання
про хід осінньої сівби по селах приміської смуги, яка
мала завершитися 10 жовтня. Констатовано, що по
32 селах сівбу закінчено, а по 21 вона наближалася до
завершення. Разом з тим, партосередки с. Шпитьки,
Лука, Бобриця, Юріївка, Тарасівка, Лісники, Петро�
павлівська Борщагівка, Гоголів, Бортничі, Княжичі,
Велика Димерка, Ходосіївка та Білогородка знизили
темпи засіву за останню п’ятиденку. Для допомоги їм
тягловою силою надіслано буксирні бригади з рад�
госпів і колгоспів, що впоралися з планом сівби, а для
налагодження організаційної роботи—уповноважені

міськради / ЦДАГО України. — Ф. 1. — Оп. 20. — Спр.
6020. — Арк. 187—188.

Секретаріат міськпарткому розглянув питання
про виконання рішення міського партійного комітету
щодо розвитку кролівництва. Зазначено незадо�
вільний стан розвитку кролівництва в підсобних гос�
подарствах закритих робітничих кооперативів про�
мислових підприємств. Через відсутність зоотехніків
та ветлікарів на фермі консервного заводу загинуло
1200 голів молодняку, на фермі „Київодягу” — 111, а
залишилося 27. Справу про масову загибель кролів в
підсобних господарствах робітничих кооперативів
доручено розслідувати прокуратурі. Накреслено за�
ходи розвитку кролівництва / ЦДАГО України. — Ф. 1.
— Оп. 20. — Спр. 6020. — Арк. 170.

Жовтень, 17

Книга записів актів громадянського стану. Ленін�
ський район м. Києва. Померла від черевного тифу у
віці 19 років Кравченко Надія Дмитрівна / ДА м. Києва.
— Ф.р.;1654. — Оп. 1. — Спр. 825.

Жовтень, 18

Книга записів актів громадянського стану. Ленін�
ський район м. Києва. Помер від черевного тифу у віці
10 років Іванов Василь Микитович / ДА м. Києва. —
Ф.р.;1654. — Оп. 1. — Спр. 825.

Книга записів актів громадянського стану. Ленін�
ський район м. Києва. Померла від водянки, хвороби
серця у віці 72 років Решетко Євдокія Іванівна / ДА
м. Києва. — Ф.р.;1654. — Оп. 1. — Спр. 825.

Книга записів актів громадянського стану. Жовт�
невий район м. Києва. Померли від дизентерії у віці
3 років безпритульний Микитин Вова, від пневмонії у
віці10міс.МихайлівКостя /ДАм.Києва.—Ф.р.;1654.
— Оп. 1. — Спр. 892.

Жовтень, 19

Книга записів актів громадянського стану. Жовт�
невий район м. Києва. Померли у віці 6 тижнів Стро�
женко Віра та від пневмонії у віці 1 року Журкін Панас.
Також помер від черевного тифу у віці 13 років Коло�
мийський Микола Михайлович / ДА м. Києва. —
Ф.р.;1654. — Оп. 1. — Спр. 892, 816.

Жовтень, 20

Книга записів актів громадянського стану. Ленін�
ський район м. Києва. Померли від загальної водянки
у віці 66 років Михайлова Лисавета Іванівна, від че�
ревного тифу у віці 60 років Сергієнко Адам Фомич /
ДА м. Києва. — Ф.р.;1654. — Оп. 1. — Спр. 825.

Книга записів актів громадянського стану. Жовт�
невий район м. Києва. Померли від висипного тифу у
віці 20 років Виборний Микола Олексійович та у віці
54 років Голубенко Дмитро Юхимович, від дизентерії
у віці 3 місяців підкидьок Коваленко Данило / ДА
м. Києва. — Ф.р.;1654. — Оп. 1. — Спр. 892.

За даними „Заготзерно”, річний план мірчука
(15.000 ц) в селах приміської смуги виконано на
14,2% — здано 2.140 ц. Жовтневе завдання (2010 ц)
виконано на 28% — здано 565 ц. Причина слабкого
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виконання плану — відсутність контролю над мли�
нами, накопичення надходжень мірчуку в колгоспах
та радгоспах (зволікання з його вивезенням до
пунктів „Заготзерно”), незаконні розтрати мірчука
правліннями колгоспів. Зокрема, голова Гоголів�
ської сільради надав розпорядження видати з мір�
чуку для їдальні споживчого товариства 16 кг бо�
рошна, а голова Шпитьківської — відмовився орга�
нізувати відвантаження мірчука / ДА м. Києва. —
Ф.р.;1. — Оп. 1. — Спр. 3901. — Арк. 25.

Жовтень, 21

Книга записів актів громадянського стану. Буль�
варний район м. Києва. Померли від гострого вис�
наження у віці 17 років Дюліна Ганна Євгеніївна, від
авітамінозу і дизентерії у віці 18 років безпритульна
Кисельова Ганна / ДА м. Києва. — Ф.р.;1654. —
Оп. 1. — Спр. 807.

Книга записів актів громадянського стану. Жовт�
невий район м. Києва. Помер від дизентерії у віці
6 місяців безпритульний Приходько Коля / ДА м. Киє;
ва. — Ф.р.;1654. — Оп. 1. — Спр. 892.

Президія міськради ухвалила постанову по до�
повіді „Заготзерно” про надходження мірчука. Голо�
вам сільрад та уповноваженим міськради доручено
протягом п’ятиденки забезпечити відвантаження
наявного на млинах мірчука до контор „Заготзерно”,
не допускаючи його заміни іншими культурами та
накопичення в розмірі більше 5% від плану річного
завдання. Винних у затримці мірчука запропоновано
притягати до відповідальності. Для виявлення
фактів таємного перемолу зерна та перемолу без
довідок сільрад вказаним особам доручено орга�
нізувати перевірочні бригади. За наслідками прове�
дених обстежень їм дозволялося закривати млини
та передавати до слідчих органів матеріали про фак�
ти незаконного перемолу зерна для покарання осіб,
винних у таємному перемолові. Працівникам проку�
ратури належало розглядати ці справи за декади.
Голові Гоголівської сільради за незаконне витрачан�
ня мірчука та голові Шпитьківської — за відмову
організуватийого відвантаженняоголошенодогану.
Колгоспам, які витратили мірчук на власні потреби,
належало впродовж декади поповнити виконати
план по мірчуку. Для попередження фактів таємного
перемолу зерна районній філії „Колгоспспілки” за�
пропоновано посилити контроль за роботою млинів.
Заборонено надавати дозвіл на відкриття млинів
іншім організаціям, крім „Заготзерно” / ДА м. Киє;
ва. — Ф.р.;1. — Оп. 1. — Спр. 3901. — Арк. 25—26.

Зважаючи на затримку до 15 листопада розсил�
ки на місця плану м’ясозаготівлі, відділ постачання
міськради звернувся з закликом до всіх сільських та
селищних рад приміської смуги організувати зда�
вання м’яса в рахунок плану ІV кварталу м’ясоза�
готівлі з розрахунку по 5 кг з кожного двору колгосп�
ників та одноосібників, організовуючи його здаван�
ня по кілька дворів / ДА м. Києва. — Ф.р.;1. — Оп. 1.
— Спр. 4329. — Арк. 42 зв.

Організаційний відділ та соціально�побутова ко�
місія міськради звернулися з відозвою до всіх
сільрад та правлінь колгоспів приміської смуги „не
закривати, а зміцнювати дитячі побутові заклади”.
Зауважувалося, що сільради не виконали постано�
ви міськради та районної „Колгоспспілки” про роз�
гортання та утримання мережі дитячих побутових
закладів: не створили продовольчих фондів в кол�
госпах для їх забезпечення, залишали заклади без
палива та розміщували безпритульних в непридат�
них приміщеннях, які потребували ремонту. Більш
того, голови сільрад та колгоспів с. Велика Димер�
ка, Требухів, Літки, Опанасів, Воскресенська Сло�
бідка, Мостище, Гатне, Ходосіївка та деяких інших
незаконно забрали у дитячих закладів приміщення
та закрили їх. Зважаючи на такі факти, сільрадам за�
боронено закривати дитячі заклади без погодження
з міськрадою та доручено налагодити їх безпе�
ребійне постачання. Головам сільрад, які самочин�
но закрили дитячі заклади, належало до 1 листопа�
да надіслати з цього приводу роз’яснення до орга�
нізаційного відділу міськради. Для подальшої пе�
ревірки роботи дитячих закладів членам секторів
сільрад по соціально�культурній роботі запропоно�
вано організувати спеціальні бригади, а президіям
сільрад заслухати їх доповіді за наслідками пе�
ревірки на засіданнях та надіслати матеріали пере�
вірки до організаційного відділу міськради не піз�
ніше 1 листопада / ДА м. Києва. — Ф.р.;1. — Оп. 1. —
Спр. 4329. — Арк. 242 зв.

Президія міськради звернула з відозвою до всіх
кас громадської взаємодопомоги колективізовано�
го селянства та сільських товариств взаємодопо�
моги приміської смуги повернути з урожаю 1932 р.
натуральні позики, видані колгоспам, селянам�од�
ноосібникам та сільським установам. Стягати пози�
ку запропоновано відповідно до умов угоди на її ви�
дачу: з нарахуванням 8% річних за конвенційними
цінами. У разі, коли угоду не було укладено, — стя�
гати позику за еквівалентом пуд за пуд / ДА м. Киє;
ва. — Ф.р.;1. — Оп. 1. — Спр. 4329. — Арк. 242 зв.

Жовтень, 22

Книга записів актів громадянського стану. Ленін�
ський район м. Києва. Померли від черевного тифу у
віці 40 років Гайсинська Рахіль Щулимівна, а у віці
16 років Козеленко Федір Іванович / ДА м. Києва. —
Ф.р.;1654. — Оп. 1. — Спр. 825.

Книга записів актів громадянського стану. Жовт�
невий район м. Києва. Помер від пневмонії у віці
2 тижнів підкидьок Богдан Аркадій / ДА м. Києва. —
Ф.р.;1654. — Оп. 1. — Спр. 892.

Жовтень, 23

Книга записів актів громадянського стану. Жовт�
невий район м. Києва. Померли від висипного тифу у
віці 75 років Пехур Тетяна Іллівна, а від грипозної
пневмонії у віці 7 тижнів підкидьок Номинас Світик /
ДА м. Києва. — Ф.р.;1654. — Оп. 1. — Спр. 892.
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Жовтень, 24

Книга записів актів громадянського стану. Жовт�
невий район м. Києва. Померла від черевного тифу у
віці 37 років Шапіро Яха Іванівна / ДА м. Києва. —
Ф.р.;1654. — Оп. 1. — Спр. 816.

Жовтень, 26

Книга записів актів громадянського стану. Жовт�
невий район м. Києва. Померли Коваленко Данило у
віці 3 місяців від інтоксикації, Воронова Алла у віці
4 місяців 2 тижнів від грипозної пневмонії, Лисенко
Ганна у віці 3 місяців від токсичної диспепсії та пнев�
монії, Шапова Іра у віці 3 років від авітамінозу і дизен�
терії/ДАм.Києва.—Ф.р.;1654.—Оп.1.—Спр.892.

Надзвичайна комісія по боротьбі з дитячою без�
притульністю при президії міськради ухвалила план
масового вилучення безпритульних звулиць. Ухвале�
но організувати два рейди по їх вилученню: в ніч з 29
жовтня на 30 жовтня та з 4 листопада на 5 листопада.
Запропоновано сконцентрувати вилучених дітей в
одному (Бульварному) районі міста. Дітей до 4�х ро�
ків — спрямувати до установ відділу охорони здоров�
’я, від 4 — до закладів Наросвіти, старше 18 — зали�
шитивадміністративномувідділі,окрімтих,що підля�
гали соціальному забезпеченню за інвалідністю.
Відправку дітей по карантинах ухвалено розпочати з
6�ої години ранку, попередньо піддавши їх саноб�
робці в лазні на вул. Димитрівській. Зважаючи на не�
достатню кількість місць в карантинах міського
відділу освіти, запропоновано розвантажити каран�
тини від 200 дітей, розміщуючи їх в закладах обласно�
го відділу освіти та обласної „Колгоспної спілки”, а
для новоприбулих безпритульних нові карантини по
вул. Макарівській, 24 та вул. Нижній Набережній, 9.
Також запропоновано підготувати необхідну кількість
місць в закладах Народного комісаріату охорони здо�
ров’я для розміщення хворих дітей / ДА м. Києва. —
Ф. 583. — Оп. 1. — Спр. 67. — Арк. 132,132 зв.

Надзвичайна комісія по боротьбі з дитячою без�
притульністю при президії міськради ухвалила поста�
нову про карантин товариства „Друзі дітей”. Зазначе�
но, що під час обслідування карантину, проведеного
23 жовтня, виявлено, що в ньому перебували безпри�
тульні у віці від 10 до 40 років, серед яких були підлітки
з відкритими формами венеричних захворювань та
карні злочинці. Приміщення карантину потребувало
капітального ремонту та перебувало в антисанітар�
ному стані, культурно�освітньої роботи серед без�
притульних не проводилось. Зважаючи на це, ухвале�
но розвантажити карантин від дорослих безпритуль�
них та підлітків; вилучити „карний елемент”; організу�
вати в карантині ізолятор для інфекційних хворих, а
для попередження їх прийому — налагодити попе�
редній санітарний огляд та санобробку новоприбу�
лих безпритульних; працевлаштувати підлітків; орга�
нізувати культурно�масову та політико�виховну ро�
боту серед них / ДА м. Києва. — Ф. 583. — Оп. 1. — Спр.
67. — Арк. 132,132 зв.

Секретаріат міськпарткому розглянув питання
про перебіг осінньої посівної кампанії. Остаточний
термін завершення посівної кампанії встановлено на

1 листопада. Констатовано, що сільські парторга�
нізації та сільради не виконали постанови міськпарт�
кому про мобілізацію 75% тяглової сили на зябляку�
вання. Запропоновано перекинути з молотьби на
зяблеву оранку 90% тракторів МТС. Ухвалено повідо�
мити сільські партійні осередки про відсутність ре�
сурсів для насіннєвої позики та зобовя’зав МТС не�
гайно розрахуватися з колгоспами / ЦДАГО Украї;
ни. — Ф. 1. — Оп. 20. — Спр. 6020. — Арк. 195—196.

Секретаріат міськпарткому розглянув питання
про копку та відвантаження буряків. Ухвалено завер�
шити копку буряків до 1 листопада. Зауважено на не�
обхідності запобігання загибелі буряка під час копан�
ня та транспортування, а також на глибокій оранці
плантацій після завершення збирання буряка, які не
дотримувалися. Норми виробітку працівників цукро�
вих плантацій рекомендовано встановлювати залеж�
но від їх врожайності, а оплату праці проводити цук�
ром, патокою та жомом / ЦДАГО України. — Ф. 20. —
Оп. 1. — Спр. 6020. — Арк. 196—197.

Секретаріат міськпарткому розглянув питання
про виконання плану мірчука. Міській контрольній
комісії доручено обстежити роботу контролерів „За�
готзерно” щодо заготівлі мірчука в приміській смузі
та притягнути до судової відповідальності за без�
діяльність, винних у поганому надходженні мірчука.
Партосередкам с. Тарасівка, Богданівка, Бортничі,
Боярка, які не здали жодного кг мірчука, зауважено
на бездіяльність. Голові сільради с. Шпитьки за роз�
тринькування мірчука оголошено догану. Зважаючи
на ці факти, прокуратурі доручено прискорити роз�
гляд справ про мірчук, а сільським партосередкам та
контор „Заготзерну” — вжити заходів, щоб протягом
5 днів завезти мірчук до заготівельних пунктів / ЦДА;
ГОУкраїни. —Ф.1.—Оп. 20.—Спр.6020.—Арк.199.

Секретаріат міськпарткому розглянув питання
про стан заготівлі картоплі. Констатовано незадо�
вільний стан централізованих та особливо децентра�
лізованих хлібозаготівель по приміській смузі. Най�
гіршевиконалицентралізованізаготівліс. Білогород�
ка (8,7%), Богданівка (9,3%), Гоголів (7,8%), Лісники
(4,6%), Шпитьки (6,7%). Голів партосередків, сільрад
та уповноважених цих сіл попереджено про застосу�
вання до них заходів партійного покарання у разі не�
спроможності активізувати здачу картоплі державі
протягом 6 днів. „Київторгу” запропоновано припи�
нити самочинний обмін промтоварів на картоплю до
розв’язання цього питання центральними органами,
а заготівельним організаціями — проводити заку�
півлю картоплі по конвенційним цінам. Зауважено на
притяганні порушників до судової відповідальності.
Накреслено заходи активізації заготівельної кампанії
/ ЦДАГО України. — Ф. 1. — Оп. 20. — Спр. 6020. —
Арк. 199—201.

Секретаріат міськпарткому розглянув питання
про виконання плану хлібозаготівлі. Констатовано
провал виконання жовтневого плану хлібозаготівлі,
який реалізовано на 28%. Річний план виконано на
66,4%. За бездіяльність в організації хлібозаготівлі
ухвалено відкликати з с. Гоголів уповноваженого
міськради Косенка, а секретареві партосередку
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цього села Машевському оголосити сувору догану
та зняти його з роботи. Вирішено звернутися з кло�
потанням до Робітничо�селянської інспекції обсте�
жити роботу с. Гоголів та Семиполки. Накреслено
заходи активізації хлібозаготівлі (обговорення цьо�
го питання на загальних зборах селян і зльотах кол�
госпників та одноосібників; перекидання уповнова�
жених з сіл, які впоралися з хлібозаготівлею, до тих,
що відставали; перевірка роботи бригад, надісла�
них в справі допомоги хлібозаготівлі; організація
„червоних валків” „ім. ХV річчя Жовтневої револю�
ції”) та визначено термін її завершення до 7 листо�
пада. Запропоновано зосередити увагу на вико�
нанні плану хлібозаготівлі по одноосібному сектору.
Констатовано неприпустимий стан з хлібоза�
готівлею по твердих завданнях, які виконано на
41,4% від річного плану. Зауважено, що в с. Білго�
родка, Літки, Рожни виконання „твердих завдань”
не розпочиналося, а в с. Бобриця селяни виконали
лише на 8,5%, с. Пирогів — 10,4%, с. Богданівка —
14,1%, с. Семиполки — 13,8% / ЦДАГО України. —
Ф. 1. — Оп. 20. — Спр. 6020. — Арк. 197—198.

Жовтень, 27

Книга записів актів громадянського стану. Жов�
тневий район м. Києва. Померли безпритульні діти
від авітамінозу та дизентерії невідомі дівчата Фрося
у віці 8 років та Маня у віці 6 років, від пневмонії
підкидьок Буковський Олег у віці 3 тижнів, від дизен�
терії та пневмонії підкидьок Галкіна Оля у віці 6 років
Також помер від висипного тифу Горчинський Ми�
кола Семенович / ДА м. Києва. — Ф.р.;1654. — Оп. 1.
— Спр. 892, 816.

Жовтень, 28

Книга записів актів громадянського стану. Жовт�
невий район м. Києва. Померли токсичної диспепсії у
віці 1 року 5 місяців Лукашенко Женя, від дизентерії та
пневмонії у віці 3 років невідома дівчинка Лена, від
пневмонії Калінич Олена / ДА м. Києва. — Ф.р.;1654.
— Оп. 1. — Спр. 892.

Жовтень, 29

Книга записів актів громадянського стану. Жов�
тневий район м. Києва. Померли від дизентерії без�
притульні Шапран Марія у віці 10 років та Войтенко
Марія у віці 5 років, а також підкидьок Бакуменко
Катя у віці 2 місяців. Підкидьок Каменков Юра у віці
1 року 6 тижнів помер від токсичної диспепсії, Ша�
ліков Володя у віці 3 років 6 місяців місяців від пнев�
монії та геморогічного коліту, Іванов Вася у віці
4 років від пневмонії / ДА м. Києва. — Ф.р.;1654. —
Оп. 1. — Спр. 892.

Жовтень, 30

Книга записів актів громадянського стану. Жов�
тневий район м. Києва. Померли від висипного
тифу Дублер Їєхіль Веніаминівна, від авітамінозу та
дизентерії у віці 7 років невідома дівчинка Настя, від

дизентерії та запалення легенів у віці 16 років без�
притульний Бергульцет Петро, від пневмонії у віці
5 місяців підкидьок Червоноармійський Рома / ДА
м. Києва. — Ф.р.;1654. — Оп. 1. — Спр. 892.

Жовтень, 31

Книга записів актів громадянського стану. Жовт�
невий район м. Києва. Померли від гемологічного
колітуувіці10місяцівСимоноваБерта,відпневмоніїу
віці 2 тижнів Васильченко Володимир / ДА м. Києва. —
Ф.р.;1654. — Оп. 1. — Спр. 892.

Президія міської ради затвердила проект поста�
нови на доповідь інспектури охорони здоров’я від 9
жовтня про епідемічний стан Києва та приміської сму�
ги, заходи боротьби з епідеміями та збудування біля
вокзалу бараку для приїжджих. Констатовано неза�
довільнийепідемічнийстанКиєва:в1932р.зрослаза�
хворюваність на черевний тиф, дизентерію, дифтерію
та висипний тиф. Зважаючи на це, ухвалено покласти
відповідальність за санітарний стан окремих
підприємств та закладів особисто на їх керівників.
Органам санітарного нагляду, медичним працівни�
кам, прикріпленим до окремих об’єктів для санітарно�
го обслуговування, а також міліції, членам міськради,
громадським санітарним інспекторам за участю ши�
рокої громадськості запропоновано стежити за вико�
нанням закону про санітарний мінімум та постанов
міськради і надзвичайної комісії по боротьбі з анти�
санітарією та епідеміями. Винних в недотриманні
санітарних вимог запропоновано штрафувати та при�
тягати до судової відповідальності. Також ухвалено
провестисанітарнуочисткумістатасанітарневпоряд�
кування залізниць. Конкретно щодо боротьбизвисип�
ним тифом ухвалено здійснити санобробку вогнищ
висипного тифу для чого ввести в дію нову дезин�
фекційну стацію (не пізніше 5 листопада), посилити
пропускну спроможність дезинфекційного пропуск�
ника Жовтневої лікарні та організувати санітарний
пропускник при одному з райвідділів міліції. Крім того,
рекомендовано налагодити безперебійну роботу ла�
зень, виділивши 60 тис. пільгових (50% оплата) квитків
для школярів та 30 тис. для бідного дорослого насе�
лення, а також відремонтувати гуртожитки, забезпе�
чивши їх паливом та ліжковою білизною. Передбача�
лися й заходи приведення до належного санітарного
стану заїжджих дворів та „Будинків колективіста”, а та�
кож організації санітарних загороджувальних загонів
та санітарних пропускників перед в’їздом до Києва.
Для боротьби з висипним тифом на селі запропонова�
но організувати8 дезінфекційних загонівУкраїнського
Червоного Хреста, а також примітивні лазні з „во�
шебійниками” (дезинсекційними камерами) не мен�
ше,яку50селахприміськоїсмуги.Враховуючинедос�
татню шпиталізацію інфекційних хворих, незважаючи
на використання для них 40% ліжкового фонду, ухва�
лено розгорнути додатково 200 інфекційних ліжок для
хворих на висипний та черевний тиф. Задля поперед�
ження розповсюдження епідемії дифтерії ухвалено
провести імунізацію дітей шкільного віку у кількості не
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менше 50 тис. осіб / ДА м. Києва. — Ф. 583. — Оп. 1. —
Спр. 67. — Арк. 127, 129 зв.

Листопад, 1

Книга записів актів громадянського стану. Жовт�
невий район м. Києва. Померли безпритульні діти від
дизентерії та авітамінозу невідомий Володя у віці
3 років, від коліту та запалення ясен у віці 5 років За�
бєлін Михайло, від пневмонії та коліту у віці 9 місяців
Панченко Володимир, від пневмонії у віці 2 років
Мосійчук Ліда, у віці 3 місяців Пудашенко Марія (при�
чину смерті не встановлено) / ДА м. Києва. —
Ф.р.;1654. — Оп. 1. — Спр. 892, 816.

Листопад, 2

Книга записів актів громадянського стану. Жовт�
невий район м. Києва. Померли безпритульні діти від
корі у віці 10 років Охрименко Михайло, від дифтерії у
віці 4 років Ігнатова Фрося, від дизентерії у віці 7 років
невідомийхлопчикГриша,відпневмоніїтаколітуувіці
9 місяців підкидьок Степанченко Рома, від висипного
тифу у віці 33 років Ковбасюк Євгенія Яківна. Також
помер від загального знесилення у віці 63 років Ги�
левлич Антон Антонович / ДА м. Києва. — Ф.р.;1654.
— Оп. 1. — Спр. 892.

Листопад, 3

Книга записів актів громадянського стану. Жовт�
невий район м. Києва. Померли безпритульні діти
від дизентерії у віці 13 років Добролежа Іван, від ди�
зентерії та запалення легенів у віці 6 років Панченко
Василь, від дизентерії та запалення вуха у віці 11 ро�
ків Бондаренко Іван. Також померли від авітамінозу у
віці 31 року Суморокова Параска Павлівна, від ви�
сипного тифу у віці 23 років Колодна Рахіль Аронівна,
від висипного тифу та ангіни у віці 53 років Фалько
Тетяна Василівна / ДА м. Києва. — Ф.р.;1654. —
Оп. 1. — Спр. 892.

На загальних зборах представників шкіл міста,
скликаних за наслідками перевірки стану громадян�
ського харчування дітей в школах, зауважувалося
на невиконання плану забезпечення учнів гарячими
сніданками. При завданні охоплення шкільним
сніданками 85% учнів, їх отримувала лише полови�
на. Коштовність сніданку становили 50 коп. Учасни�
ки зібрання повідомили про чисельні факти недот�
римання норм видачі хліба школярам та заміні кра�
щих продуктів для сніданків на гірші задля їх прода�
жу по комерційних цінах в буфетах, а також зауважи�
ли запізнення видачі сніданків на 1,5—2 години.
Ухвалено встановити норму видачі хліба в 100 г на
порцію, дотримуватися інших стандартів їжі, не до�
пускаючи зниження її якості та зменшення ка�
лорійності, не підвищувати ціни на сніданки; збіль�
шити кількість сніданків для забезпечення шкільним
харчуванням 75% учнів / ДА м. Києва. — Ф.р.;1. —
Оп. 323. — Спр. 556. — Арк. 22, 22 зв.

Листопад, 4

Книга записів актів громадянського стану. Жовт�
невий район м. Києва. Померли безпритульні діти від

авітамінозутаколітуувіці10роківПідтиканийВасиль,
а від корі Циох Оля (вік не встановлено) / ДА м. Киє;
ва. — Ф.р.;1654. — Оп. 1. — Спр. 892.

За два дні з 2 по 4 листопада з вулиць міста „ви�
лучено” біля 700 безпритульних та жебраків. Прове�
дено їх санітарну обробку / ДА м. Києва. — Ф.р.;583.
— Арк. 1. — Спр. 72. — Арк. 160.

Листопад, 6

Книга записів актів громадянського стану. Жовт�
невий район м. Києва. Померли від висипного тифу у
віці 65 років Цільц Матильда Василівна, від дизентерії
та авітамінозу у віці 10 років безпритульні Христюк
Марія та у віці 11 років Рустенко Зіна / ДА м. Києва. —
Ф.р.;1654. — Оп. 1. — Спр. 892.

Листопад, 7

Книга записів актів громадянського стану. Жов�
тневий район м. Києва. Померли від висипного
тифу у віці 32 років Литовченко Андрій Семенович,
від дизентерії у віці 10 років безпритульна Євдоки�
менко Марія / ДА м. Києва. — Ф.р.;1654. — Оп. 1. —
Спр. 892.

Листопад, 8

Книга записів актів громадянського стану. Жов�
тневий район м. Києва. Померли від дизентерії у віці
8 років безпритульний Кузьменко Павло, від дизен�
терії та авітамінозу безпритульний німий хлопчик /
ДА м. Києва. — Ф.р.;1654. — Оп. 1. — Спр. 892.

Листопад, 9

Книга записів актів громадянського стану. Жовт�
невий район м. Києва. Померли від висипного тифу у
віці 9 років Ситникова Надія Миколаївна, від дизен�
терії у віці 3 років невідома дівчинка Оля / ДА м. Киє;
ва. — Ф.р.;1654. — Оп. 1. — Спр. 892.

Листопад, 10

Книга записів актів громадянського стану. Жов�
тневий район м. Києва. Померли від висипного ти�
фу у віці 44 років Царьов Іван та у віці 63 років Тесля
Домна Кирилівна / ДА м. Києва. — Ф.р.;1654. —
Оп. 1. — Спр. 892.

Листопад, 11

Книга записів актів громадянського стану. Жов�
тневий район м. Києва. Помер від висипного тифу у
віці 40 років Синельников Ілля / ДА м. Києва. —
Ф.р.;1654. — Оп. 1. — Спр. 892.

Листопад, 13

Книга записів актів громадянського стану. Жовт�
невий район м. Києва. Померла від висипного тифу у
віці 39 років Мандоліна Марія Андріївна / ДА м. Киє;
ва. — Ф.р.;1654. — Оп. 1. — Спр. 892.

Листопад, 14

Книга записів актів громадянського стану. Жовт�
невий район м. Києва. Померли від висипного тифу у
віці 47 років Федорова Олександра Василівна та у віці
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72 років Розенберг Надія Мойсеївна / ДА м. Києва. —
Ф.р.;1654. — Оп. 1. — Спр. 892.

Листопад, 15

Секретаріат міськпарткому відкликав з с. Вели�
ка Димерка уповноваженого міськради Гаркавенка,
який не впорався із завданням хлібозаготівлі. Спра�
ву про його подальше перебування в партії переда�
на на розгляд міської контрольної комісії / ЦДАГО
України. — Ф. 1. — Оп. 20. — Спр. 6020. — Арк. 222.

Секретаріат міськпарткому ухвалив постанову
про ліквідацію до Жовтневих свят заборгованості
киянам по зарплаті. В першу чергу запропоновано
погасити заборгованість для працівників промис�
ловості і транспорту, вишів та військового відом�
ства / ЦДАГО України. — Ф. 1. — Оп. 20. — Спр. 6020.
— Арк. 217—221.

Секретаріат міськпарткому розглянув питання
про матеріально�побутове обслуговування партак�
тиву. Констатовано незадовільний стан його обслу�
говування. Запропоновано створити 4 спеціальних
їдальнідляхарчуванняпартійнихпрацівників/ЦДАГО
України. — Ф. 1. — Оп. 20. — Спр. 6020. — Арк. 211.

Листопад, 16

Книга записів актів громадянського стану. Буль�
варний район м. Києва. Померла від гострого вис�
наження у віці 57 років Храмкова Марія Михайлівна /
ДА м. Києва. —Ф.р.;1654. — Оп. 1. — Спр. 807.

Листопад, 17

Книга записів актів громадянського стану. Жов�
тневий район м. Києва. Померла від гемологічного
коліту у віці 2 років 6 місяців підкидьок Мороз Олена
/ ДА м. Києва. — Ф.р.;1654. — Оп. 1. — Спр. 892.

Листопад, 18

Книга записів актів громадянського стану. Жов�
тневий район м. Києва. Померла від висипного тифу
у віці 44 років Красюк Синклітія Димитрівна / ДА
м. Києва. — Ф.р.;1654. — Оп. 1. — Спр. 892.

Листопад, 25

Книга записів актів громадянського стану. Ленін�
ський район м. Києва. Померла від черевного тифу у
віці 27 років Яковецька Ганна / ДА м. Києва. —
Ф.р.;1654. — Оп. 1. — Спр. 825.

Листопад, 26

Книга записів актів громадянського стану. Буль�
варний район м. Києва. Померли від гострого висна�
ження у віці 5 років Давиденко Віктор Лук’янович, від
черевноготифуувіці29роківХайтінаВіраОгеївна,від
виснаження у віці 50 р. Гранаковський Григорій Сидо�
рович/ДАм.Києва.—Ф.р.;1654.—Оп.1.—Спр.807.

Листопад, 27

Книга записів актів громадянського стану. Ленін�
ський район м. Києва. Помер від черевного тифу у віці

35 років Габелев Зелік Ісайович / ДА м. Києва. —
Ф.р.;1654. — Оп. 1. — Спр. 825.

Книга записів актів громадянського стану. Жов�
тневий район м. Києва. Померли від висипного ти�
фу у віці 48 років Пакула Іван Іванович, від черевного
тифу у віці 22 років Попов Іван / ДА м. Києва. —
Ф.р.;1654. — Оп. 1. — Спр. 892, 816.

Листопад, 28

Книга записів актів громадянського стану. Ленін�
ський район м. Києва. Померла від черевного тифу у
віці 17 років Москаленко Явдоха Дмитрівна / ДА
м. Києва. — Ф.р.;1654. — Оп. 1. — Спр. 825.

Книга записів актів громадянського стану. Жов�
тневий район м. Києва. Померла від загальної ат�
рофії у віці 5 місяців Прилипа Антоніна / ДА м. Києва.
— Ф.р.;1654. — Оп. 1. — Спр. 816.

У листі Київської державної хлібної інспекції
(КДХІ) до керівництва Української державної хлібної
інспекції повідомлялося про надходження до млинів
міста та приміської смуги зерна, а до пекарень бо�
рошна зараженого ріжками понад припустиму нор�
му — 0,2% для зерна та 0,06% для борошна. Вказу�
валося на неприпустимі факти відправки заго�
тівельними пунктами зерна до млинів без супровод�
жувальної документації із зазначенням ступеня
його чистоти або затримки цієї документації. Також
зауважувалося на недотриманні працівниками мли�
нів обов’язкового маркування мішків з борошном,
зараженим ріжками понад норму, а працівників
склепів — сортування зараженого зерна та чистого.
Такі порушення призводили до випічки хліба, небез�
печного для здоров’я населення. Для виявлення ви�
нуватців відсилки неякісного зерна зі склепів до пе�
карень пропонувалося складати зерно в сховищах
по окремих вибоях за змінами / ДА м. Києва. —
Ф.р.;323. — Оп. 1. — Спр. 556. — Арк. 1, 1 зв.

Листопад, 29

Книга записів актів громадянського стану. Ленін�
ський район м. Києва. Померли від черевного тифу у
віці 45 років Коваль Дмитро Семенович та у віці 54
років Цецковська Параска Павлівна / ДА м. Києва. —
Ф.р.;1654. — Оп. 1. — Спр. 825.

Книга записів актів громадянського стану. Жовт�
невий район м. Києва. Померли від дизентерії без�
робітні Коваленко Олена у віці 37 років та Чорнобай
Семен у віці 23 років, а також безпритульна Іванова
Надія у віці 9 років, від висипного тифу у віці 16 років
Столярчук Микола та у віці 67 років Їл’їна Софія Мико�
лаївна, а від запалення легенів та кору у віці 6 років
безпритульний невідомий Дмитро. Також померла
від водянки Заплоська Харитина Олексійовна / ДА м.
Києва. — Ф.р.;1654. — Оп. 1. — Спр. 892, 816.

Листопад, 31

Книга записів актів громадянського стану. Жовт�
невий район м. Києва. Померли від токсичної дис�
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пепсії та пневмонії у віці 2 років 6 місяців Богданов
Михайло, від пневмонії у віці 1 місяця Сучак Іван та у
віці 2 місяців Петровська Віра / ДА м. Києва. —
Ф.р.;1654. — Оп. 1. — Спр. 892.

Грудень, 2

Книга записів актів громадянського стану. Ленін�
ський район м. Києва. Померла від черевного тифу у
віці 22 років Толстінова Галина Яківна / ДА м. Києва. —
Ф.р.;1654. — Оп. 1. — Спр. 825.

Книга записів актів громадянського стану. Жов�
тневий район м. Києва. Померли від висипного ти�
фу віці 65 років Троїцька Галина Петрівні та у віці 52
років Вінницька Єлизавета Давидівна, а від черев�
ного тифу — у віці 30 років Фрунт Яків Андрійович /
ДА м. Києва. — Ф.р.;1654. — Оп. 1. — Спр. 892.

Грудень, 4

Книга записів актів громадянського стану. Жовт�
невий район м. Києва. Померли від висипного тифу у
віці 30 років Кримчан Хаїм Якович, від черевного — у
віці 30 років Борщ Антон Андрійович та у віці 22 років
Сухенький Роман / ДА м. Києва. — Ф.р.;1654. — Оп. 1.
— Спр. 892, 816.

Грудень, 5

Книга записів актів громадянського стану. Жовт�
невий район м. Києва. Померли від висипного тифу у
віці 45 років Веліх Параска Федорівна та у віці 22 років
Хаталак Іван Васильович / ДА м. Києва. — Ф.р.;1654.
— Оп. 1. — Спр. 892.

Секретаріат міськпарткому розгляднув питання
про одноразовий податок з одноосібних госпо�
дарств. Констатовано, що по 46 селах списки вже
складено та збір податку розпочато. Зауважено, що
в таких селах, як Віта�Литовська та Велика Димерка
голови сільрад та секретарі партосередків незакон�
но використали можливість надання знижок, вклю�
чивши до списків на зниження податку осіб, які не
виконали своїх завдань перед державою по хлібо�
заготівлі, хоча до них належало застосувати репре�
сивні заходи. Провина у цьому покладалося й на
уповноваженого міськпарткому (МПК) по вказаних
селах, який не брав участі у складанні списків по
стяганню одноразового податку з одноосібних гос�
подарств. Зважаючи на факти порушення порядку
оподаткування, уповноваженому МПК запропоно�
вано встановити контроль над складанням списків
для стягнення одноразового податку, використову�
ючи його як стимул для пожвавлення виконання всіх
державних хлібозаготівель та фінансових кампаній
на селі. Виплату податку ухвалено закінчити до 20
грудня / ЦДАГО України. — Ф. 1. — Оп. 20. — Спр.
6020. — С. 247.

Грудень, 7

Книга записів актів громадянського стану. Ленін�
ський район м. Києва. Померла від виснаження у віці
57 років Майбородська Ольга Денисівна / ДА м. Киє;
ва. — Ф.р.;1654. — Оп. 1. — Спр. 825.

Грудень, 8

Зважаючи на погане постачання учителів при�
міських сіл продуктами харчування, міськрада ухва�
лила створити фонд постачання сільських вчителів.
Земвідділу доручено надати тверді завдання колгос�
пам щодо утворення цього фонду, сконцентрувавши
його в районній спілці споживчих товариств / ДА
м. Києва.—Ф.р.;1.—Оп.1.—Спр.3881.—Арк.187.

Грудень, 10

Книга записів актів громадянського стану. Ле�
нінський район м. Києва. Померли від черевного ти�
фу у віці 46 років Юкельзон Ефель Ісакович та у віці
21 року Бондар Нечипор / ДА м. Києва. — Ф.р.;1654.
— Оп. 1. — Спр. 825.

Книга записів актів громадянського стану. Жовт�
невий район м. Києва. Померли від пневмонії у віці
2 років 6 місяців Молчанов Ваня, від бронхіту у віці
3 тижнів Трушенко Катя. Також померла в віці 54 років
від висипного тифу Михальська Марина Францівна /
ДА м. Києва. — Ф.р.;1654. — Оп. 1. — Спр. 892.

Грудень, 11

Книга записів актів громадянського стану. Жов�
тневий район м. Києва. Помер у віці 34 років від
дифтерії після висипного тифу Герасименко Ми�
хайло Кирилович / ДА м. Києва. — Ф.р.;1654. —
Оп. 1. — Спр. 892.

Грудень, 14

Книга записів актів громадянського стану. Жов�
тневий район м. Києва. Померли від висипного
тифу у віці 54 років Новаківський Йосип Йосипович
та у віці 38 р. Петрова Анастасія Володимирівна / ДА
м. Києва. — Ф.р.;1654. — Оп. 1. — Спр. 892.

Грудень, 13

Книга записів актів громадянського стану. Ленін�
ський район м. Києва. Помер від черевного тифу у віці
31роківСокірянськийАдольфЯкович/ДАм.Києва.—
Ф.р.;1654. — Оп. 1. — Спр. 825.

Грудень, 15

Книга записів актів громадянського стану. Жов�
тневий район м. Києва. Померли від авітамінозу та
міокардиту у віці 9 років Вдовенко Ніна Андріївна та
від вродженої слабкості у віці 1 тижня недоносок
Особлюк Ольга Степанівна / ДА м. Києва. —
Ф.р.;1654. — Оп. 1. — Спр. 892.

Секретаріат міському КП(б)У розглянув питання
про крадіжки в кооперативній торговельній мережі
та боротьбу з ними. Ухвалено створити комісію, яка
б в 3�х денний термін опрацювала пропозиції з цьо�
го питання. Прокуратурі та міському суду доручено
протягом наступних 5 днів підготувати проведення у
Києві великого показового процесу над розтратни�
ками соціалістичної власності в кооперативній та
державній торговельній мережі. Районним та заво�
дським парткомітетам запропоновано провести по
всіх підприємствах міста збори й конференції, на
яких поставити звіти правлінь ЗРК для вивлення
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крадіжок та розтрат. Ухвалено розпустити за байду�
же ставлення до розтрат і крадіжок в крамниці № 98
продовольчого об’єднання „Київторгу” бюро осе�
редку об’єднання, а завідувача крамницею Степа�
ненка — виключити з партії та притягнути до судової
відповідальності. Визнано за незадовільне керів�
ництво Ленінського райпарткому роботою закладів
кооперативної та державної торгівлі, а також роботу
прокуратури й суду у справі боротьби крадіжками та
розтратами в кооперативній і державній торгівлі.
Редакції „Пролетарської правди” рекомендовано
терміново розгорнути на сторінках місцевої преси
„кампанію довкола боротьби з крадіжками та неста�
чами в кооперативній торговій системі” / ЦДАГО
України. — Ф. 1. — Оп. 20. — Спр. 6020. — Арк. 260.

Книга записів актів громадянського стану. Буль�
варнийрайонм.Києва.ПомервідчеревноготифуСа�
летирмак Лев Григорович (вік померлого невідомий)
/ ДА м. Києва. — Ф.р.;1654. — Оп. 1. — Спр. 807.

Грудень, 17

Книга записів актів громадянського стану. Ленін�
ський район м. Києва. Померла від черевного тифу у
віці 45 років Семенова Олександра Федорівна / ДА
м. Києва. — Ф.р.;1654. — Оп. 1. — Спр. 825.

Грудень, 19

Книга записів актів громадянського стану. Буль�
варний район м. Києва. Померла від водянки у віці
8 років Паночкіна Валентина Михайлівна / ДА м. Киє;
ва. —Ф.р.;1654. —Оп. 1. — Спр. 807.

Грудень, 20

С. Богданівка. До сільської ради надійшло 36
заяв селян з клопотаннями про зниженням завдан�
ня по заготівлі зерна, м’яса, картоплі та про зняття
„твердих завдань” / ДА м. Києва. — Ф.р.;323. —
Оп. 1. — Спр. 298. — Арк. 44.

Санінспектор міста та старший харчовий сан�
інспектор повідомили до Робітничо�селянської інс�
пекції та облради профспілок про катастрофічне
погіршення стану харчування студентів, оскільки ка�
лорійність обідів в студентських їдальнях не переви�
щувала 126—166 ккал без хліба, страви були одно�
манітними, несмачними, пісними (жирів для приго�
тування обідів не видавалося) / ДА м. Києва. —
Ф.р.;323. — Оп. 1. — Спр. 556. — Арк. 13.

Грудень, 22

Згідно з постановою ЦК КП(б)У про колгосп�
ників, що мали коней в індивідуальному користу�
ванні, секретаріат міському КП(б)У зобов’язав кол�
госпників с. Княжичі, Бортничі, Білогородка, Софій�
ська Борщагівка, Петропавлівська Борщагівка, що
активно почали придбати коней для власного ко�
ристування, усуспільнити їх. Тих, хто відмовлявся
виконувати це рішення, пропонувалося виключати з
колгоспів / ЦДАГО України. — Ф. 1. — Оп. 20. — Спр.
6020. — Арк. 280.

Книга записів актів громадянського стану. Жов�
тневий район м. Києва. Помер від голодних наб�
ряків у віці 2 років Добровольський / ДА м. Києва. —
Ф.р.;1654. — Оп. 1. — Спр. 818.

Бульварний район. Помер від загального висна�
ження у віці 55 років Ярославець Микола Федотович
/ ДА м. Києва. — Ф.р.;1654. — Оп. 1. — Спр. 807.

Грудень, 23

Книга записів актів громадянського стану. Жов�
тневий район м. Києва. Померла від висипного тифу
у віці 25 років Миколаївська Ганна Антонівна / ДА
м. Києва. — Ф.р.;1654. — Оп. 1. — Спр. 818.

Нарада статистів�демографів та працівників
охорони здоров’я, скликана з питання усунення де�
фектів в реєстрації смертей у Києві, констатувала
покращення обліку смертності населення, особли�
во щодо причин смертності завдяки впровадженню
нової системи реєстрації — „сигнальному обліку
смертності шестиденки з фаховим обслідуванням
тих випадків смерті, коли причину встановлено не
досить чітко”. В той же час зауважувалося, що „облік
ще не відображав динаміку справжніх причин смер�
тності”. Зважаючи на позитивні результати ново�
введення, ухвалено зберегти „сигнальний пункт
обліку смертності м. Києва” та затвердити проект
тимчасового положення про цей пункт. Для попе�
редження помилок лікарів про причини смерті за�
пропоновано звернути їх увагу на повну реєстрацію
смертей, зокрема серед немовлят, а також реєст�
рацію мертвонароджених / ДА М. Києва. — Ф.р.;3. —
Оп. 1. — Спр.105. — Арк. 58—59.

Грудень, 24

Книга записів актів громадянського стану. Жов�
тневий район м. Києва. Померла від черевного тифу
у віці 68 років Бакуненко Уляна Степанівна / ДА
м. Києва. — Ф.р.;1654. — Оп. 1. — Спр. 816.

Грудень, 25

Секретаріат міському КП(б)У розглянув питання
про матеріально�побутове обслуговування робіт�
ників Київського залізничного вузла. Констатовано,
що районна спілка споживчих товариств не забез�
печила залізничників картоплею по цільових аван�
сах, сплачених ними. Картопля не надійшла не тіль�
ки для видачі робітникам до дому, а й для їх харчу�
вання на виробництві — до спецїдалень при заліз�
ницях. Накреслено заходи ліквідації заборгованості
щодо постачання залізничників картоплею / ЦДАГО
України. — Ф. 1. — Оп. 2. — Спр. 6020. — Арк. 274.

Секретаріат міському КП(б)У ухвалив постанову
про надходження мірчука. Прокуратурі та конторам
„Заготзерно” доручено провести перевірку надход�
ження мірчука по таких колгоспах та радгоспах: кол�
госпах „Технікум�Пасічник” у с. Будаївка (розтраче�
но 33 ц), „ім. Кагановича” у с. Біличі (розтрачено
61 ц мірчука), „ім. Ілліча” у с. Бровари (план викона�
но на 30%, розтрачено 112 ц мірчука), „ім. Сталіна” у
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с. Бобрик (план виконано на 29%), „ім. Петровсько�
го” у с. Велика Димерка (план виконано на 46%,
розтрачено 279 ц мірчука), „ім. Василенко” у с. Ве�
лика Димерка (план виконано на 26%), „ім. 9�го
січня” у с. Гореничі (план виконано на 23%), „ім.
Красіна” у с. Гоголів (план виконано на 15%, розтра�
чено 211 ц мірчука), „Жовтень” у с. Жердове (план
виконано на 34%, розтрачено 77 ц мірчука), „П’я�
тирічка” у с. Княжичі (план виконано на 10%, розтра�
чено 45 ц мірчука), „Зоря” у с. Кулажинці (план вико�
нано на 25%), „Ясний Промінь” у с. Літки (план вико�
нано на 24%, розтрачено 127 ц мірчука), „Червоний
Незаможник” у с. П. Борщагівка (план виконано на
3%), „ім. Першого травня” у с. Борщагівка, „ім. Де�
сятиріччя Пролетарської Правди” у с. Требухів
(план виконано на 17%), „Більшовик” у с. Шпитьки
(план виконано на 6,5%), а також у радгоспах ДПУ у
с. Гостомель (план виконано на 16%) та у с. Ірпінь
(план виконано на 20%). Термін закінчення пере�
вірки та подання матеріалів визначено на 28 грудня
1932 р. Зобов’язано всі партосередки, сільради та
уповноважених МПК встановити контроль за робо�
тою млинів та надходженням мірчука, а також за�
безпечити його негайне вивезення, залишаючи од�
норазово на млинах не більше 3�х ц. Головам сіль�
рад: Будаївської — Ратманському, Требухівської —
Зайцю, Шпитьківської — Гуляку та Гореницької —
Гордієнку за повну бездіяльність в справі організації
й забезпечення здачі мірчука оголошено догану.
Прокуратурі доручено притягнути голів вказаних сіл
до судової відповідальності за умови, якщо в три�
денний термін вони не забезпечать „рішучого зламу
в справі здавання мірчука”. „Заготзерно” зобов’я�
зано організувати оперативне керівництво селами,
збільшивши кількість контролерів до 5 осіб / ЦДАГО
України. — Ф. 1. — Оп. 20. — Спр. 6020. — Арк. 276.

Грудень, 27
Книга записів актів громадянського стану. Ленін�

ський район м. Києва. Померли від висипного тифу у
віці 55 років Головмінський Віктор Микитович, а від
різкого виснаженя у віці 2 років Полякова Лисавета
Павлівна / ДА м. Києва. — Ф.р.;1654. — Оп. 1. —
Спр. 825.

Книга записів актів громадянського стану. Жов�
тневий район м. Києва. Померли від висипного
тифу у віці 26 років Войцехівський Олександр Ми�
хайлович; у віці 40 років Міліон Григорій Мордкович,
а також Пузенкін Микола Михайлович. Померла від
висипного тифу та енцефаліту у віці 44 років Стане�
вич Інга Трифонівна / ДА м. Києва. — Ф.р.;1654. —
Оп. 1. — Спр. 892.

Грудень, 30
Книга записів актів громадянського стану. Ленін�

ський район м. Києва. Померла від черевного тифу у
віці 32 років Кундель Лисавета Наумівна / ДА м. Киє;
ва. — Ф.р.;1654. — Оп. 1. — Спр. 825.

Книга записів актів громадянського стану. Жовт�
невий район м. Києва. Померли від атрофії у віці 9 мi�
сяцівЧубарЗіна/ДАм.Києва.—Ф.р.;1654.—Оп.1.—
Спр. 818.

1932 р.

За даними міської секції постачання 42 трудові
школи міста, де навчалося 21.230 учнів, переважно
на околицях міста, не користувалися громадським
харчуванням / ДА м. Києва. — Ф.р.;323. — Оп. 1. —
Спр. 534. — Арк. 259.

С. Богданівка. Розпродано господарства 5 „твер�
дозадвальників”, які не виконали податкових завдан�
ня. Сільрада винесла аналогічне рішення ще щодо
5 господарств / ДА м. Києва. — Ф.р.;323. — Оп. 1. —
Спр. 534. — Арк. 259.

Доповідна записка до голови міської контрольної
комісії — Робітничо�селянської інспекції (МКК�РСІ).
Повідомлялося про чисельні факти брутального пово�
дження з селянами та порушення законності в с. Біло�
городка, Гореничі, Петрушки, Красилівка, Петропав�
лівська Боршагівка, Велика Димерка, Гатне, Крюків�
щина, Поштова Віта, Лісники, Микільська Борщагівка,
Гостомель, Гоголів, виявлені інспектурою МКК�РСІ,
прокуратурою та бригадами, які виїжджали в села
приміської смуги. Так, в с. Білогородка у колгоспників
Г.Богданова, А.Зозулі та І.Сміяна забрали корів за не�
вихід на роботу. У одноосібника Панченка, який відмо�
вивсясплатити5пудівхлібапохлібозаготівлі,накладе�
них на нього додатково, провели трус і забрали
насіння. У середняка Титаренка за несвоєчасну сплату
боргу конфіскували до колгоспу корову. На 50�річного
незаможника Давиденка, який мав 1,65 га землі, на�
клали „тверде завдання”, а за його несплату забрали
корову. У вдови Сироти обманом видурили корову —
обіцяли обміняти в колгоспі хвору на здорову —
зарізалидлям’ясозаготівлі,агрошінесплатили/ ДАм.
Києва.—Ф.р.;323.—Оп.1.—Спр.341.—Арк.86—89.

Доповідна записка до голови міського контроль�
ного комітету — Робітничо�селянської інспекції. По�
відомлялося, що в с. Віта�Литовська у селян за не�
сплату податків відбирали майно, в тому числі осо�
бисті речі, причому описи вилученого не склали, а до�
кументи про конфіскацію не видали / ДА м. Києав. —
Ф.р.;323. — Оп. 1. — Спр. 341. — Арк. 86—89.

Доповідна записка до голови міської контрольної
комісії — Робітничо�селянської інспекції (МКК�РСІ).
Повідомлялося,щовс.Гореничісільрадасистематич�
но порушувала права селян. Так, голова сільради по�
бив сторожа колгоспної стайні за те, що він недоглядів
як селянка забрала усуспільнену корову. У вдови
М. Лазаренко, яка мала на утриманні 5 дітей та воло�
діла земельним наділом розміром менше 1 га, забра�
ли частину хати для службового приміщення, а хлів —
для стайні колгоспних коней. Незаконно позбавили
права на отримання грошової та гужової допомоги
(просила перевезти дрова) дружину червоноармійця
О. Чемель, яка мала неповнолітню дитину та догляда�
ла за непрацездатними батьками й з цієї причини не
працювала в колгоспі. Стягнення завдань по контрак�
тації в цьому селі, звичайно, проводилося шляхом за�
лякування та побиття селян, а також організації неза�
конних трусів. Рішення сільради про оподаткування
селян документально не оформлювалися / ДА м. Киє;
ва. — Ф.р.;323. — Оп. 1. — Спр. 341. — Арк. 86—89.

ХРОНІКА  ГОЛОДОМОРУ

351



1933 рік

Січень, 1

Книга запису актів громадянського стану. Ленін�
ський район м. Києва. Померла від тропічної малярії
Сенкевич Галина Володимирівна у віці 37 років / ДА
м. Києва. — Ф.р.;1654. — Оп. 1. — Спр. 893.

Газета „Пролетарська правда” опублікувала
статті академіків О.О.Богомольця, О.Палладіна,
О.Фоміна про розвиток прикладної науки в Україні /
„Пролетарська правда”. — 1933. — 1 січня.

Січень, 2

Місто Київ та Київська приміська смуга викона�
ли планове завдання грошової позики: по колгоспах
на 71,4%, в одноосібному селянському секторі
44,7%. Редакція газети „Пролетарська правда” та
міська КК�РСІ оголосили 25 грудня 1932 — 10 січня
1933 р. рейдом перевірки виконання підприємства�
ми, установами та господарствами фінансових зо�
бов’язань перед державою / „Пролетарська прав;
да”. — Київ, 1933 . — 4 січня.

Січень, 3

Книга запису актів громадянського стану. Ленін�
ський район м. Києва. Померла від черевного тифу
Лук’янова Ніна Ничипорівна у віці 18 років / ДА
м. Києва. — Ф.р.;1654. — Оп. 1. — Спр. 893.

Січень, 4

Правління колгоспу ім. Н�ської Волинської дивізії
в с. Хотів закрило їдальню для колгоспників. Газета
„Пролетарська правда” інформувала про те, що „кол�
госпникинароботунеходять”, конейгодують погано,
щодня дохне худоба, корів „доводиться різати” /
„Пролетарська правда”. — Київ, 1933. — 4 січня.

Січень, 5

Завершилася „соціальна чистка” рахівників кол�
госпів Київської приміської смуги. Міська КК�РСІ
повідомила, що нею було виявлено „велику засмi�
ченість рахівничого апарату в колгоспах куркулями,
петлюрівцями, шкідниками, шкурниками”, які
„зменшували норми засіву”, не виконували хлібоза�
готівельних завдань. Зазначено, що 15 колгоспів
приміської смуги мали „велику засміченість со�
ціально чужим та класово�ворожим елементом,
який посідає відповідальні ланки в роботі та прово�
дить шкідництво з середини колгоспу, часто під
машкарою зовнішньо чесного працівника, а часом і
ударника”. Підкреслено, що це стало причиною „за�
грозливого стану труддисципліни, яку ми спосте�
рігаємо в колгоспах сіл Юрівка, Гоголів, Шпитьки та
інші, де відсоток виходу на роботу працездатних
ледве перевищує 40%, та й то за рахунок під�
ростків” / ДА м. Києва. — Ф.р.;323. — Оп. 1. — Спр.
463. — Арк. 130—134.

Розпочав роботу перший обласний з’їзд юних
сільських кореспондентів (юнсількорів) Київщини.
З’їзд відбувся в будинку культури по вулиці Воров�
ського, 1. Порядок денний: про завдання юнсілько�
рів в організаційно�господарському зміцненні кол�
госпів і проведенні весняної сівби / „Пролетарська
правда”. — Київ, 1933. — 6 січня.

Січень, 6

Газета „Пролетарська правда” опублікувала пе�
редову статтю „Кожному колгоспові, бригаді — ви�
робничий план” / „Пролетарська правда”. — Київ,
1933. — 6 січня.

Книга запису актів громадянського стану. Жовт�
невий район м. Києва. Померла від різачки Виногра�
дова Міла у віці 1,5 років / ДА м. Києва. — Ф.р.;1654. —
Оп. 1. — Спр. 883.

Постанова Київського обкому КП(б)У про вилу�
чення насіннєвих фондів з колгоспів та про оголо�
шення „саботажниками” секретарів РПК та голів
РВК за невиконання хлібозаготівельних планів / Го;
лод 1932—1933 років на Україні: очима істориків,
мовою документів. — К., 1990. — С. 317.

Січень, 7

Книга запису актів громадянського стану. Жов�
тневий район м. Києва. Померла від черевного тифу
Пархоменко Єфросиня Прокопівна у віці 5 років / ДА
м. Києва. — Ф.р.;1654. — Оп. 1. — Спр. 893.

Постанова Київського обкому КП(б)У по вилу�
чення з колгоспів „наявного зерна” та „насіннєвих
фондів”, які не виконали хлібозаготівельних дер�
жавних завдань. Райпарткоми, які не виконають цієї
директиви до 13 січня, вважитимуться „саботажни�
ками хлібозаготівельного плану” / Голодомор
1932—1933 років в Україні: документи і матеріали.
— К., 2007. — С. 579.

Постанова президії Київського облвиконкому
„Про хлібозаготівлі на січень місяць 1933 р.” Вста�
новлено план в обсязі 10.000 т, з них для колгоспів
2.633 т, для одноосібників 8.067 т. Передбачалося
також стягнення натурпозики 3.476 т та заборгова�
ності господарств за попередні місяці — 25.633 т.
План мірчука, тобто стягнення зернових культур з
млинів, визначено в розмірі 16.645 т. Категорично
заборонили райвиконкомам рапортувати про за�
вершення хлібозаготівлі до остаточного виконання
планових завдань кожним із секторів — колгоспа�
ми, радгоспами, селянськими господарствами / ДА
м. Києва. — Ф.р.;1. — Оп. 1. — Спр. 4467. — Арк.
11—12.

Січень, 8

Газета „Пролетарська правда” повідомила, що
господарства Київської приміської смуги виконали
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річний план збору мірчука на 37,8% / „Пролетарська
правда”. — Київ, 1933. — 8 січня.

Книга запису актів громадянського стану. Пет�
рівський район м. Києва. Помер від запалення оче�
ревини Добровольський Сергій Львович у віці 44 ро�
ків / ДА м. Києва. — Ф.р.;1654. — Оп. 1. — Спр. 900.

Книга запису актів громадянського стану. Жов�
тневий район м. Києва. Помер від дизентерії Дяченко
Анатолій у віці 8 місяців / ДА м. Києва. — Ф.р.;1654. —
Оп. 1. — Спр. 883.

Січень, 9

Книга запису актів громадянського стану. Ленін�
ськийрайонм. Києва. Помер від черевного тифуПри�
дан Дмитро Пимонович у віці 34 років / ДА м. Києва. —
Ф.р.;1654. — Оп. 1. — Спр. 893.

Звернення санінспектора м. Києва до тресту з ви�
пічки хліба з проханням подолати черги за хлібом біля
магазинів, які „у зв’язку з загрозою висипного тифу
створюютьумовисприятливідляпоширенняепідемії”/
ДА м.Києва.—Ф.р.;583.—Оп.1.—Спр.67.—Арк.187.

Січень, 10

Зведення державної контори „Заготзерно” про
хід хлібозаготівлі в одноосібному секторі. Зазначе�
но, що господарства київської приміської смуги ви�
конали державний план на 101,3% / „Пролетарська
правда”. — Київ, 1933. — 14 січня.

Книга запису актів громадянського стану. Петрів�
ський район м. Києва. Померла від загального висна�
ження Кравченко Параска Петрівна у віці 56 років / ДА
м. Києва. — Ф.р.;1654. — Оп. 1. — Спр. 900.

Звернення секретаріату міськпарткому КП(б)У.
Зазначено, що динаміка захворювання на висипний
тиф неухильно зростає і загрожує перерости в
епідемію. Визнано незадовільним стан боротьби з
безпритульністю дітей, яка є „загрозою для поши�
рення висипного тифу” / ДА м. Києва. — Ф.р.;3. —
Оп. 1. — Спр. 220. — Арк. 11—12.

Січень, 11

Книга запису актів громадянського стану. Пет�
рівський район м. Києва. Помер від запалення ле�
генів Кітасов Василь Семенович у віці 40 років / ДА
м. Києва. — Ф.р.;1654. — Оп. 1. — Спр. 900.

Січень, 12

Книга запису актів громадянського стану. Жовт�
невий район м. Києва. Померла від порушення трав�
лення Дорошенко Христина у віці одного місяця / ДА
м. Києва. — Ф.р.;1654. — Оп. 1. — Спр. 883.

Січень, 13

Книга запису актів громадянського стану. Пет�
рівський район м. Києва. Померла Герасимова Ма�
рія Олександрівна — немовля / ДА м. Києва. —
Ф.р.;1654. — Оп. 1. — Спр. 900.

Січень, 14

Книга запису актів громадянського стану. Жовт�
невий район м. Києва. Померла від висипного тифу

Стрельбіцька Олена Лаврентіївна у віці 44 роки / ДА
м. Києва. — Ф.р.;1654. — Оп. 1. — Спр. 883.

Січень, 15

Доповідна записка виїзної парттрійки до с.Боб�
рик Київської приміської смуги, надісланої до пре�
зидії міської КК�РСІ. Зазначено, що в колгоспі ім.
Шевченка загинуло 25% валової продукції зернових
безпосередньо на полі, недосіяно було 60% жита, а
план хлібозаготівлі село виконало на 100% / ДА
м. Києва. — Ф.р.;323. — Оп. 1. — Спр. 463. —
Арк. 36—39.

Київська контора „Торгсин” повідомила ВУК
„Торгсин” про випадки арешту органами ДПУ УСРР
осіб, які здавали золоті монети до приймальних
пунктів, про вилучення коштів та про надання списків
громадян, якіздаваливеликукількість побутового зо�
лота / Российский государственный архив экономи;
ки(РГАЭ).—Ф.4333.—Оп.1.—Спр.148.— Арк. 28.

Січень, 16

Книга запису актів громадянського стану. Ленін�
ський район м. Києва. Помер від черевного тифу
Коробченко Артем Остапович у віці 25 років / ДА м.
Києва. — Ф.р.;1654. — Оп. 1. — Спр. 893.

Січень, 18

Книга запису актів громадянського стану. Жовт�
невий район м. Києва. Померла від черевного тифу
Черних Антоніна Євгенівна у віці 23 роки / ДА м. Киє;
ва . — Ф.р.;1654. — Оп. 1. — Спр. 883.

Книга запису актів громадянського стану. Пет�
рівський район м. Києва. Помер від „вродженої слаб�
кості” Шевченко Тарас Пилипович у віці трьох тижнів /
ДА м. Києва. — Ф.р.;1654. — Оп. 1. — Спр. 900.

Січень, 19

Книга запису актів громадянського стану. Жов�
тневий район м. Києва. Помер від атрофії Коломієць
Микита Сидорович у віці 40 років / ДА м. Києва. —
Ф.р.;1654. — Оп. 1. — Спр. 883.

Книга запису актів громадянського стану. Жов�
тневий район м. Києва. Помер від атрофії Оверчук
Федір Олексійович у віці 37 років / ДА м. Києва. —
Ф.р.;1654. — Оп. 1. — Спр. 883.

Січень, 20

Книга запису актів громадянського стану. Ленін�
ський район м. Києва. Помер від черевного тифу Да�
нилевський Іван Гнатович / ДА м. Києва. — Ф.р.;1654.
— Оп. 1. — Спр. 893.

Січень, 21

Книга запису актів громадянського стану. Жовт�
невий район м. Києва. Помер від атрофії Чаплов�
ський Сергій Іванович у віці 46 років / ДА м. Києва. —
Ф.р.;1654. — Оп. 1. — Спр. 883.

Січень, 22

Книга запису актів громадянського стану. Жовт�
невий район м. Києва. Помер від дистрофії Слюса�
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ренко Глєб у віці 1,5 років / ДА м. Києва. — Ф.Р.;1654.
— Оп. 1. — Спр. 883.

Січень, 23

Книга запису актів громадянського стану. Ленін�
ський район м. Києва. Помер від висипного тифу
Стасюк Микола Сергійович у віці 18 років / ДА м.
Києва. — Ф.р.;1654. — Оп. 1. — Спр. 893.

Книга запису актів громадянського стану. Ленін�
ський район м. Києва. Померла від черевного тифу
Ташкіна Раїса Михайлівна у віці 30 років / ДА м.
Києва. — Ф.р.;1654. — Оп. 1. — Спр. 893.

Січень, 24

Книга запису актів громадянського стану. Жовт�
невий район м. Києва. Помер від безбілкового на�
бряку Веремієнко Олекса Федорович у віці 30 років
/ ДА м. Києва. — Ф.р.;1654. — Оп. 1. — Спр. 883.

Книга запису актів громадянського стану. Жовт�
невий район м. Києва. Помер від висипного тифу
Лінник Василь Іванович у віці 53 років / ДА м. Києва.
— Ф.р.;1654. — Оп. 1. — Спр. 883.

Книга запису актів громадянського стану. Ленін�
ський район м. Києва. Померла від плямистого тифу
Орлова Катерина Іванівна у віці 36 років / ДА м.
Києва. — Ф.р.;1654. — Оп. 1. — Спр. 893.

Січень, 25

Книга запису актів громадянського стану. Ленін�
ський район м. Києва. Помер від висипного тифу
Семенякін Федір Петрович у віці 40 років / ДА м.
Києва. — Ф.р.;1654. — Оп. 1. — Спр. 893.

Січень, 26

Книга запису актів громадянського стану. Ленін�
ський район м. Києва. Померла від черевного тифу
Попадик Степанида Дмитрівна у віці 19 років / ДА м.
Києва. — Ф.р.;1654. — Оп. 1. — Спр. 893.

Січень, 27

Санінспектор м. Києва звернувся до міського
відділу охорони здров’я з вимогою про термінове
відправлення лікаря до с. Н. Петрівці, „оскільки в цьо�
му селі вже зареєстровано випадки захворювань на
висипний тиф”. Село, в якому мешкало 6000 душ,
було визнано „небезпечним в епідемічному відно�
шенні”/ДА м.Києва.—Ф.р.;583.—Оп.1.—Спр.67.

Січень, 28

Книга запису актів громадянського стану. Жовт�
невий район м. Києва. Померла від дистрофії Кия�
ненко Ольга у віці 2 років / ДА м. Києва. — Ф.р.;1654.
— Оп. 1. — Спр. 883.

Січень, 29

Постанова президії Київської міськради про
стан підготовки до весняної сівби. Зазначено, що
насіннєві фонди зернових культур створено в кол�
госпах — 82,3%, в радгоспах 65%, в одноосібному

секторі 6,8% норми. Категорично заборонено кол�
госпам та селянським господарствам витрачати
без дозволу земвідділу посівний, страховий та фу�
ражний фонди, а також фонд громадського харчу�
вання на період проведення весняної сівби. Під�
креслено безвідповідальне ставлення Ходосіївсь�
кої, Троєщинської, Пегребиської, Зазимської, Го�
ренської, Яблунівської, Богданівської, Жердовсь�
кої, Заворицької, Кулажинської, Літківської, Опа�
насівської та Руднянської сільрад до справи дове�
дення завдань з весняної сівби в селянському сек�
торі / ДА м. Києва. — Ф.р.;1. — Оп .1. — Спр. 5398. —
Арк. 1—3.

Січень, 30

Книга запису актів громадянського стану. Ленін�
ський район м. Києва. Помер від „різкого виснажен�
ня” Закаблуцький Василь Данилович у віці 65 років /
ДА м. Києва. — Ф.р.;1654. — Оп. 1. — Спр. 893.

Січень, 31

Книга запису актів громадянського стану. Жовт�
невий район м. Києва. Померла від виснаження Ва�
лейко Ганна Вікентіївна у віці 72 років / ДА м. Києва.
— Ф.р.;1654. — Оп. 1. — Спр. 883.

Книга запису актів громадянського стану. Ленін�
ський район м. Києва. Померла від черевного тифу
Каплан Марія Михайлівна у віці 27 років / ДА м. Киє;
ва. — Ф.р.;1654. — Оп. 1. — Спр .893.

Лютий, 1

Книга запису актів громадянського стану. Жовт�
невий район м. Києва. Помер від загальної атрофії
організму Лозниця Лука Іванович у віці 50 років / ДА
м. Києва. — Ф.р.;1654. — Оп. 1. — Спр. 883.

Лютий, 2

Книга запису актів громадянського стану. Ленін�
ський район м. Києва. Померла від загального висна�
ження Сокольська Клеопатра Петрівна у віці 50 років /
ДА м. Києва . — Ф.р.;1654. — Оп. 1. — Спр. 893.

Книга запису актів громадянського стану. Жовт�
невий район м. Києва. Помер від загальної атрофії
Бублей Сергій Сазонович у віці 43 років / ДА м. Киє;
ва. — Ф.р.;1654. — Оп. 1. — Спр. 883.

Книга запису актів громадянського стану. Жовт�
невий район м. Києва. Помер від безбілкового на�
бряку Лантух Степан Григорович у віці 43 років / ДА
м. Києва. — Ф.р.;1654. — Оп. 1. — Спр. 883.

Лютий, 3

Книга запису актів громадянського стану. Жов�
тневий район м. Києва. Помер від загальної атрофії
Орел Федір Єфремович у віці 63 років / ДА м. Києва.
— Ф.р.;1654. — Оп. 1. — Спр. 883.

Книга запису актів громадянського стану. Жовт�
невий район м. Києва. Помер від загального висна�
ження Кисіль Валентин у віці 71 років / ДА м. Києва.
— Ф.р.;1654. — Оп. 1. — Спр. 883.
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Лютий, 4

Газета „Пролетарська правда” опублікувала до�
повідь секретаря Київського обкому КП(б)У
М.Н. Демченка про завдання парторганізації щодо
остаточного завершення хлібозаготівель. Зазначе�
но, що легка промисловість Києва недостатньо за�
безпечена робочою силою, а „по селах Київської
області маємо величезні прориви” / „Пролетарська
правда”. — Київ, 1933. — 4 лютого.

Книга запису актів громадянського стану. Жовт�
невий район м. Києва. Помер від висипного тифу
Гришко Степан Григорович у віці 52 років / ДА
м. Києва. — Ф.р.;1654. — Оп. 1. — Спр. 883.

Лютий, 5

Книга запису актів громадянського стану. Пет�
рівський район м. Києва. Помер від туберкульозу
Скуратівський Омелян Юхимович у віці 38 років / ДА
м. Києва. — Ф.р.;1654. — Оп. 1. — Спр. 900.

Лютий, 6

Книга запису актів громадянського стану. Ленін�
ський район м. Києва. Померла від черевного тифу
Лійович Віра Наумівна у віці 45 років / ДА м. Києва. —
Ф.р.;1654. — Спр. 883.

Книга запису актів громадянського стану. Жовт�
невий район м. Києва. Помер від дизентерії Диш�
люк Антін у віці 15 років / ДА м. Києва. — Ф.р.;1654.
— Оп. 1. — Спр. 893.

Лютий, 7

Книга запису актів громадянського стану. Ленін�
ський район м. Києва. Помер від шлунково�кишко�
вої інтоксикації Орлов Федір Юркович у віці 2 років /
ДА м. Києва. — Ф.р.;1654. — Оп. 1. — Спр. 883.

Лютий, 8

Книга запису актів громадянського стану. Жовт�
невий район м. Києва. Померла від різачки та кров’�
яної бігунки Семенюк Горпина Євдокимівна у віці
55 років / ДА м. Києва. — Ф.р.;1654. — Оп. 1. —
Спр. 884.

Лютий, 9

Постанова бюро Київського міськпарткому про
скликання пленуму із запрошенням секретарів сіль�
партосередків, голів сільських рад, колгоспів, ди�
ректорів радгоспів для обговорення питання підго�
товки до весняної посівної кампанії в селах Київсь�
кої приміської смуги / „Пролетарська правда”. —
Київ, 1933. — 10 лютого.

Книга запису актів громадянського стану. Ленін�
ський район м. Києва. Помер від висипного тифу
Коваленко Василь Гаврилович у віці 57 років / ДА
м. Києва . — Ф.р.;1654. — Оп. 1. — Спр. 893.

Книга запису актів громадянського стану. Ленін�
ський район м. Києва. Помер від висипного тифу
Смирнов Сергій Ничипорович у віці 57 років / ДА
м. Києва. — Ф.р.;1654. — Оп. 1. — Спр. 893.

Лютий, 10

Книга запису актів громадянського стану. Пет�
рівський район м. Києва. Помер від виснаження Ко�
рольов Леонід Семенович у віці одного місяця / ДА
м. Києва. — Ф.р.;1654. — Оп. 1. — Спр. 900.

Лютий, 11

Книга запису актів громадянського стану. Жовт�
невий район м. Києва. Помер від виснаження Кат�
ков Петро Микитович у віці 52 років / ДА м. Києва. —
Ф.р.;1654. — Оп. 1. — Спр. 883.

Книга запису актів громадянського стану. Ленін�
ський район м. Києва. Помер від висипного тифу
Ковальський Микола Леонтійович у віці 20 років / ДА
м. Києва. — Ф.р.;1654. — Оп. 1. — Спр. 893.

Лютий, 12

Книга запису актів громадянського стану. Ленін�
ський район м. Києва. Помер від висипного тифу
Дзюба Парфеній Федорович у віці 31 років / ДА
м. Києва. — Ф.р.;1654. — Оп. 1. — Спр. 893.

Лютий, 13

Книга запису актів громадянського стану. Жовт�
невий район м. Києва. Помер від загальної атрофії
організму Бамбула Іван Васильович у віці 29 років /
ДА м. Києва. — Ф.р.;1654. — Оп. 1. — Спр. 884.

Книга запису актів громадянського стану. Жовт�
невий район м. Києва. Помер від загальної атрофії
організму Гаврилюк Іван Михайлович у віці 21 років /
ДА м. Києва. — Ф.р.;1654. — Оп. 1. — Спр. 884.

Лютий, 14

Книга запису актів громадянського стану. По�
мер від виснаження Самойленко Домініан Іванович
у віці 70 років / ДА м. Києва. — Ф.р.;1654. — Оп. 1. —
Спр. 893.

Лютий, 15

Доповідна записка секретаря Київського облви�
конкому М. Василенка про виявлення фактів голоду
в 16 районах області, особливо в Білоцерківському
та Володарському / Голод 1932—1933 років на Ук;
раїні: очима істориків, мовою документів. —
К.,1990. — С.377—378.

Книга запису актів громадянського стану. Пет�
рівський район м. Києва. Помер від загального вис�
наження Бугайов Кузьма Якович у віці 64 років / ДА
м. Києва. — Ф.р.;1654. — Оп. 1. — Спр. 900.

Лютий, 16

Книга запису актів громадянського стану. Ленін�
ський район м. Києва. Помер від висипного тифу
Єрмак Павло Петрович у віці 29 років / ДА м. Києва.
— Ф.р.;1654. — Оп. 1. — Спр. 893.

Постанова президії Київського облвиконкому
„Про перебіг м’ясозаготівель по області”. Зазначено
незадовільний стан заготівель м’яса, що становив
29,3% планового завдання за квартал, особливо в
колгоспах — 3,3% та радгоспах — 9,4%, а в одно�
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осібному секторі виконано 33% обсягу / ДА м. Киє;
ва. — Ф.Р.;1. — Оп. 1. — Спр. 4474. — Арк. 8.

Лютий, 17

Проведено перевірку складу правлінь колгоспів
„Переможець” та „Червоний Жовтень” с. Калити
Київської приміської смуги. Виявлено факти заги�
белі коней. Підкреслено, що голова колгоспу „Пере�
можець” С.Ф. Євтушенко вирішив видати колгос�
пникам хліб, але партосередок колгоспу „настояв
не видавати” / ДА м. Києва. — Ф.р.;323. — Оп. 1. —
Спр. 463. — Арк. 65—66.

Лютий, 18

Книга запису актів громадянського стану. Ленін�
ський район м. Києва. Помер від висипного тифу
Сапсай Антип Якович у віці 65 років / ДА м. Києва. —
Ф.р.;1654. — Оп. 1. — Спр. 893.

Книга запису актів громадянського стану. Ленін�
ський район м. Києва. Помер Сокотенюк Федір Іва�
нович від виснаження у віці 55 років / ДА м. Києва. —
Ф.р.;1654. — Оп. 1. — Спр. 893.

Лютий, 19

Постанова виїздної трійки Київської КК�РСІ про
наслідки перевірки колгоспів „Переможець” та
„Червоний Жовтень” с. Калити Київської приміської
смуги до весняної посівної кампанії. Зазначено, що
в господарствах засипано до зерносховищ 49%
збіжжя від загальної норми насіння. Головам кол�
госпів та сільської ради оголошено догану / ДА
м. Києва. — Ф.р.;323. — Оп. 1. — Спр. 463. —
Арк. 24—26.

Книга запису актів громадянського стану. Жовт�
невий район м. Києва. Помер від виснаження Пиво�
вар Василь Дорофійович у віці 19 років / ДА м.
Києва. — Ф.р.;1654. — Оп. 1. — Спр. 884.

Лютий, 20

Київська міська рада повідомила, що в одно�
осібному секторі було 7178 коней, з них працездат�
них 6716, в колгоспах 6721, а працездатних 5758, в
радгоспах 2713 коней, працездатних 1711. В кол�
госпах приміської смуги працювало 29 тракторів, в
радгоспах 34, яких не вистачало для „вчасного і по�
вного переведення сівби”. Рекомендовано „вико�
ристати корів на польових роботах”, а „непрацез�
датних та напівпрацездатних” коней „поставити на
відгодівлю” / ДА м. Києва. — Ф.р.;1. — Оп. 1. —
Спр. 5418. — Арк. 6—10.

Книга запису актів громадянського стану. Ленін�
ський район м. Києва. Помер від виснаження Шу�
рикін Юліан Миколайович у віці 60 років / ДА
м. Києва. — Ф.р.;1654. — Оп. 1. — Спр. 893.

Книга запису актів громадянського стану. Жовт�
невий район м. Києва. Помер від загальної атрофії
Герасимчук Омелько Юхимович у віці 20 років / ДА
м. Києва .;Ф.р.;1654. — Оп. 1. — Спр. 884.

Лютий, 21

Акт перевірки колгоспу „Ясний Промінь” пред�
ставниками Київської КК�РСІ. Вивлено відсутність
страхового фонду зернових культур, а також недос�
татнє забезпечення зерном основного насіннєвого
фонду. Зазначено, що в „справі громадського хар�
чування підчас весняної сівби колгосп повністю не
забезпечено, тому що не має харчових продуктів” /
ДА м. Києва. — Ф.р.;323. — Оп. 1.;Спр. 463. —
Арк. 89—91.

Заплановано під час весняної посівної кампанії
засіяти в господарствах Київської приміської смуги
під городину 10.294 га, а також посадити картоплю
на площі 15.244 га. Порівняно з минулим роком за�
гальна посівна площа становила 88,3%, а по кар�
топлі 96,2% / ДА м. Києва. — Ф.р.;1. — Оп. 1. —
Спр. 418. — Арк. 1—5.

Лютий, 22

Книга запису актів громадянського стану. Жовт�
невий район м. Києва. Помер від висипного тифу
Берланд Василь Леонтійович у віці 18 років / ДА
м. Києва. — Ф.р.;1654. — Оп. 1. — Спр. 884.

Опубліковано постанову обкому КП(б)У та об�
лвиконкому „Про підготовку тяглової сили до весня�
ної засівкампанії”. Запропоновано використовува�
ти корів для завершення сівби зернових культур /
„Пролетарська правда”. — Київ, 1933 . — 24 лютого.

Лютий, 23

Книга запису актів громадянського стану. Пет�
рівський район м. Києва. Помер від „розладу трав�
лення” Овсянніков Антон Семенович у віці 5 місяців /
ДА м. Києва. — Ф.р.;1654. — Оп. 1. — Спр. 900.

Лютий, 24

Книга запису актів громадянського стану. Ленін�
ський район м. Києва. Помер від висипного тифу
Горностай Митрофан Петрович у віці 53 років / ДА
м. Києва. — Ф.р.;1654. — Оп. 1. — Спр. 893.

Акт перевірки колгоспу та соціально�еконо�
мічного становища села Бобриця уповноваженим
КК�РСІ. Зазначено, що посівний матеріал 175 цент�
нерів очищено та зберігається в коморі під вартою.
Коні виснажені, але перебувають на відгодівлі, а та�
кож заплановано придбати „свіжих”. Для грома�
дського харчування колгоспників не вистачає кар�
топлі, хліба, жирів / ДА м. Києва. — Ф.р.;323. —
Оп. 1. — Спр. 463. — Арк. 66—67.

Київський міськпартком відправив тисячу трак�
торів в села приміської смуги для проведення по�
сівної кампанії. Трактористів виділили Жовтневий
РПК (475 осіб), Ленінський РПК (71), Петрівський
(142), Сталінський (257) / „Пролетарська правда”.
— Київ, 1933. — 3 березня.

Лютий, 25

Книга запису актів громадянського стану. Пет�
рівський район м. Києва. Померла від виснаження
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Мельник Бузя Наумівна у віці 2 років / ДА м. Києва. —
Ф. Р.;1654. — Оп. 1. — Спр. 900.

Лютий, 26

Постанова РНК УСРР „Про обов’язкове поста�
чання зерна державі від колгоспів та одноосібних
господарств”. Встановлено норми здавання зерна
державі колгоспами з врожаю 1933 р., з них для
Київської області: 0,3 ц з га для усіх зернових кол�
госпів, які обслуговувалися МТС, а 0,7 ц з га для
решти колгоспів / „Пролетарська правда”. — Київ,
1933. — 1 березня.

Постанова президії Київського міського пар�
ткомітету КП(б)У за матеріалами перевірки виїзної
колегії КК�РСІ стану колгоспу „Червоний Незамож�
ник” с.П.Борщагівка. Зазначено, що протягом року
в колгоспі загинуло 59 коней та використано на гро�
мадське харчування 21 корову, а господарству не
вистачає до 60% насіння зернових культур, тому що
третину зерна було використано для громадського
харчування колгоспників. Ухвалено рішення про
розпуск правління колгоспу / ДА м. Києва. —
Ф.р.;323. — Оп. 1. — Спр. 463. — Арк. 109—110.

Лютий, 27

Книга запису актів громадянського стану. Жовт�
невий район м. Києва. Помер від черевного тифу
Коструб Тихон Артемович у віці 34 років / ДА м. Киє;
ва. — Ф.р.;1654. — Оп. 1. — Спр. 884.

Лютий, 28

Книга запису актів громадянського стану. Пет�
рівський район м. Києва. Померла від загального
виснаження Сатіна Ганна Федорівна у віці 3 місяців /
ДА м. Києва. — Ф.р.;1654. — Оп. 1. — Спр. 900.

Березень, 1

Книга запису актів громадянського стану. Ленін�
ський район м. Києва. Померла від виснаження Да�
нилова Віра Іванівна у віці 76 років / ДА м. Києва . —
Ф.р.;1654. — Оп. 1. — Спр. 893.

Березень, 2

Постанова президії Київської міськради стосов�
но підготовки до весняної сівби. Зазначено, що 33
колгоспи приміської смуги недостатньо забезпе�
чені посівними матеріалами: засипано 16745 ц до
посівного фонду або 89,1% до потреби, з них в рад�
госпах 6579 ц або 72,1% потреби, в одноосібному
секторі 2019 ц або 15,5% потреби. Страхові фонди
посівного зерна становили в колгоспах 56,3% нор�
ми, в одноосібному секторі 14,1%. Визнано неза�
довільний стан з насіннєвими фондами в селах —
Петропавловська Борщагівка, Шпитьки, Жуляни,
Ходосіївка, Лісники, Н.Петрівці, Мощун, Валки, Го�
голів, Бортничі, Русанів, Білогородка, Княжичі, Бор�
тничі, Богданівка / ДА м. Києва. — Ф.р.;1. — Оп. 1. —
Спр. 5401. — Арк. 1—2.

Постанова президії міськради „Про готування
до городньої кампанії”. Виділено для городини та
картоплі 25.528 га, що становило 25% загальної

посівної площі / ДА м. Києва. — Ф.р.;1. — Оп. 1. —
Спр. 5418. — Арк. 19—22.

Книга запису актів громадянського стану. Пет�
рівський район м. Києва. Помер від виснаження
П’янов Микола Миколайович у віці 70 років / ДА
м. Києва. — Ф.р.;1654. — Оп. 1. — Спр. 900.

Березень, 3

Витяг з протоколу засідання колегії Київської
КК�РСІ. Зазначено, що на станції Київ�Лук’янівка
зосереджено трактори та насіння для весняної
сівби, трапляються випадки затримки сільськогос�
подарських вантажів / ДА м. Києва. — Ф.р.;323. —
Оп. 1. — Спр. 500. — Арк. 4.

Березень, 4

Постанова Київського обкому КП(б)У та облви�
конкому. Запропоновано Київській міськраді орга�
нізувати сівбу на площі 54700 га під зерновими куль�
турами, з них колгоспам 34746, селянським госпо�
дарствам 19954 га / „Пролетарська правда”. — Київ,
1933. — 4 березня.

Книга запису актів громадянського стану. Пет�
рівський район м. Києва. Помер від загального вис�
наження Потін Іван Лаврентійович у віці 35 років / ДА
м. Києва. — Ф.р.;1654. — Оп. 1. — Спр. 900.

Березень, 5

Акт перевірки радгоспу обласного промбуд�
тресту Ворзельською сільською радою. Виявлено
факт значного недосіву зернових культур: заплано�
вано посіяти 47 га пшениці, а посіяно 20 га. Загину�
ло від виснаження шестеро коней, а з 23 працездат�
ними є 12, 6 напіввиснажених, 5 повністю виснаже�
них / ДА м. Києва. — Ф.р.;323. — Оп. 1. — Спр. 299. —
Арк. 12—13.

Березень, 6

Земельний відділ міськради інформував про
створення фондів зерна�насіннєвих на 89% та стра�
хових на 56% до загальних потреб колгоспів при�
міської смуги, а в одноосібному секторі на 15,7% / ДА
м. Києва. — Ф.р.;1. — Оп. 1. — Спр. 5156. — Арк. 4.

Березень, 7

Книга запису актів громадянського стану. с. Осо�
корки. Помер від голоду Палій Савка Тарасович у віці
35 років / ДА м. Києва. — Ф.р.;1654. — Оп. 1. —
Спр. 513.

Березень, 8

Книга запису актів громадянського стану. Пет�
рівський район м. Києва. Помер від коліту Братік
Микола Йосипович у віці 2 років / ДА м. Києва. —
Ф.р.;1654. — Оп. 1. — Спр. 900.

Березень, 9

Книга запису актів громадянського стану. Пет�
рівський район м. Києва. Помер від безбілкового
набряку Фортушин Никандр у віці 58 років / ДА
м. Києва. — Ф.р.;1654. — Оп. 1. — Спр. 900.

ХРОНІКА  ГОЛОДОМОРУ

357



Березень, 10

Книга запису актів громадянського стану. Буль�
варний район м. Києва. Помер від від різкого висна�
ження Рижій Петро Якович у віці 17 років / ДА
м. Києва. — Ф.р.;1654. — Оп. 1. — Спр. 880.

Березень, 11

Протокол засідання міського штабу підготовки
до сівби. Зазначено, що на ст. Б.Церква лежить
28 вагонів вівса на склепі, а 20 вагонів ще не роз�
вантажено. За відсутності робочої сили зерно псу�
ється / ДА м. Києва. — Ф.р.;323. — Оп. 1. — Спр. 486.
— Арк. 24—25.

Березень, 12

Лист Київського обласного відділу ДПУ до ЦК
КП(б)У. Зазначено, що в області голодом охоплено
28 районів, які вимагають термінової продовольчої
допомоги. В Білоцерківському районі голод уразив
47 сіл, однак загалом „обліку кількості голодуючих і
пухлих не ведуть, а про справжню кількість помер�
лих від голоду інколи невідомо і сільраді” / Голод
1932—1933 років на Україні: очима істориків, мовою
документів. — К.,1990. — С. 429—435.

Інформаційна довідка Київського обласного від�
ділу ДПУ про масове голодування селян та „продо�
вольчі труднощі” в Києві та інших містах Київської
області / Голодомор 1932—1933 років в Україні:
очима істориків, мовою документів. — К., 2007. —
С. 579.

Доповідна записка Київської КК�РСІ про форму�
вання страхового фонду в колгоспі „Більшовик”
с. Шпитьки. Зазначено, що зернові культури засипано
до загальних колгоспних фондів в обсязі 63% необ�
хідної норми. Невистачало великої кількості насіння
городніх культур. Страховий фонд відсутній. Зібрано
насіння 26 ц, а від колгоспників більше „чекати не мож�
на, через те, що в них цього немає”. Підкреслюється,
що в господарстві „мається — 96 коней, які знаходять�
ся в загрозливому стані і ніяк не зможуть забезпечити
засівну кампанію. Майже всі коні виснажені не дивля�
чись на те, що по актах огляду коней, зазначено, що
48 шт. працездатних” / ДА м. Києва. — Ф.р.;323. —
Оп. 1. — Спр. 463. — Арк. 27;28.

Доповідна записка інспектора організаційно�
масового відділу Київської міськради до міськпар�
ткому КП(б)У про наслідки перевірки готовності
колгоспів та селянських господарств с.Тарасівки.
В селі було 447 дворів, з них колгоспників 304 та од�
ноосібників 143. Насіннєвий, страховий фонди зер�
нових культур та картоплі відсутні. За відмову сіяти
зернові селян позбавляли землі / ДА м. Києва. —
Ф.р.;323. — Оп. 1. — Спр. 463. — Арк. 29—30.

Березень, 13

Книга запису актів громадянського стану. Буль�
варний район м. Києва. Помер від виснаження За�
кліка Микола Станіславович у віці 2 років / ДА м. Киє;
ва. — Ф.р.;1654. — Оп. 1. — Спр. 880.

Березень, 14

Акт обстеження КК�РСІ готовності господарств
с. Лука до весняної сівби. Для посівного фонду
потрібно було 35 ц, а засипано 7 центнерів. За від�
мову селян здавати зерно до страхового фонду їх
позбавлено сільгоспреманенту, коней та землі / ДА
м. Києва. — Ф.р.;323. — Оп. 1. — Спр. 463. —
Арк. 31—32.

Доповідна записка наркома землеробства УСРР
О.В.Одинцова до ЦК КП(б)У. Зазначено, що на ву�
лицях Києва протягом січня 1933 р. підібрано 400,
лютого 518, за 10 днів березня 249 померлих від го�
лоду, а щодня батьки залишають близько 100 дітей.
Просив надати Київщині серйозну продовольчу до�
помогу / Голодомор 1932—1933 років в Україні: до;
кументи і матеріали. — К.,2007. — С.765—766.

Березень, 15

Постанова РНК УСРР „Про норми здавання кар�
топлі державі по районах УСРР з урожаю 1933 року”.
Встановлено для колгоспів Київського району 7,1 ц з
га, які мають технічне забезпечення МТС, 9,5 ц з га
без МТС та 12 ц з га для одноосібних господарств /
„Пролетарськаправда”.—Київ,1933.—20березня.

Постанова президії Київської міськради „Про
остаточне коректування плану весняної засівкам�
панії”. Встановлено план засіву для колгоспів —
34.781 га, для одноосібного сектору — 19.920 га,
разом 54.701 га, з них зернових культур — для кол�
госпів 13.750 га, для одноосібних господарств
7.800 га. Заплановано зібрати насіння зернових
культур в обсязі — 26.837 центнерів. Зобов’язано
сільради „закінчити до 25.03. утворення насіннєвих
та страхових фондів, як по колгоспах, так і одно�
осібних господарствах, зокрема забезпечити до
22.03. засипку цих фондів куркульськими господа�
рствами” / ДА м. Києва. — Ф.р.;1. — Оп. 1. —
Спр. 5418.

Книга запису актів громадянського стану. Пет�
рівський район м. Києва. Помер від дизентерії Ко�
зак Павло Якович у віці 40 років / ДА м. Києва. —
Ф.р.;1654. — Оп. 1. — Спр. 900.

Березень, 16

Постанова президії міськради про надання кол�
госпам „соцдопомоги” до врожаю 1933 р. Ухвалено
рішення про надання насіннєвої допомоги, де
„особливо гостро перебуває справа з утворенням
насіннєвих фондів”, за рахунох інших господарств:
колгоспу с.П.Борщагівки заплановано надати 200 ц
від селян Білич, М. Борщагівки, Гатного, Тарасівки;
с. Лісники 40 ц від селян Хотова, В.Литовської;
с. Білогородки 80 ц від селян Тарасівки; с.Шпитьки
50 ц від селян Княжич; с. Н.Петрівці 70 ц від селян
М. Рубежівки; с. Мощун 12 ц від селян Гостомеля;
с. Бортнич 200 ц від селян Требухова, Броварів,
Пухівки, Горенич; с. Семиполок 30 ц від колгоспу
ім. 1 Травня с. Семиполок; с. Гоголів 40 ц від селян
Рудні; с. Літки 50 ц від селян Калити, В.Димерка,
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Бервиці, колгоспу ім. Ворошилова с. Гоголів 120 ц
від селян Бобрика, Рудня, Требухів, Світильного.
Зобов’язано сільські ради „негайно розгорнути се�
ред колгоспників широку масову роботу в справі
надання та одержання соцдопомоги” / ДА м. Киє;
ва. — Ф.р.;1. — Оп. 1. — Спр. 5418. — Арк. 57.

Книга запису актів громадянського стану. Жовт�
невий район м. Києва. Помер від виснаження Бау�
зюченко Дмитро Миколайович у віці 33 років / ДА
м. Києва. — Ф.р.;1654. — Оп. 1. — Спр. 886.

Березень, 17

Протокол загальних зборів колгоспників та одно�
осібників с. Кулажинці. Порядок денний: Перевірка
підготовки до весняної сівби. Голова сільської ради
Р.Л.Зінченко зазначив, що через „шкідників в кол�
госпі на сьогоднішній день залишились голодні, бо у
вас получилось так, хто має багато трудоднів, той не
забезпечений, а хто не має трудоднів, мав одно�
осібний засів”. Висловлювалися про те, що колгос�
пникамневидализернонатрудодні—„із�зачогоока�
зались багато колгоспників голодних” / ДА м. Киє;
ва. — Ф.р.;323. — Оп. 1. — Спр. 463. — Арк. 5—7.

Книга запису актів громадянського стану. Жов�
тневий район м. Києва. Померли Ус Петро Андрійо�
вич від запалення легенів у віці 37 років, Туркун
Марія Данилівна від безбілкового набряку (опухан�
ня) у віці 53 років, Шевцов Василь Миколайович від
безбілкового набряку у віці 23 років, Шевцова Тетя�
на Нечипорівна від безбілкового набряку у віці 50
років, Шевченко Гринько від пневмонії у віці 2 років /
ДА м. Києва. — Ф.р.;1654. — Оп. 1. — Спр. 886.

Березень, 18

Книга запису актів громадянського стану. Пет�
рівський район м. Києва. Померла Верхогляд Кате�
рина Прокопівна від дизентерії у віці 18 років / ДА
м. Києва. — Ф.р.;1654. — Оп. 1. — Спр. 900.

Книга запису актів громадянського стану. Жовт�
невий район м. Києва. Помер від висипного тифу
Одеський Матвій Михайлович / ДА м. Києва. —
Ф.р.;1654. — Оп. 1. — Спр. 886.

Березень, 19

Книга запису актів громадянського стану. Жовт�
невий район м. Києва. Померли від безбілкового на�
бряку Довгополий Яким Пилипович у віці 36 років,
Листопад Кіндрат Іванович від безбілкового набря�
ку у віці 35 років / ДА м. Києва. — Ф.р.;1654. — Оп. 1.
— Спр. 886.

Постанова Української економічної наради при
РНК УСРР „Про засівну картоплю”. Дозволено де�
централізовані заготівлі картоплі без обмежень за
конвенційними цінами для посіву. Зазначено, що
кожна область повинна забезпечити себе насін�
нєвою картоплею / ДА м. Києва. — Ф.р.;1. —Оп. 1. —
Спр. 5411. — Арк. 1.

Санінспектор м. Києва інформував президію
Київської міськради про епідемічну ситуацію в місті.
Зазначив, що на початку „цього 1933 року спос�
терігається дальший дуже значний зріст кількості

захворювань на висипний тиф та замість звичайно�
го сезонного зниження кишкових інфекцій навпаки
збільшення щодня кількості захворювань на черев�
ний тиф та поміж дитинства на дизентерію”. Запро�
поновано провести щеплення населення м. Києва
та приміської смуги: 300 тис. проти черевного тифу,
100 тис. проти дизентерії, 40 тис. проти скарлати�
ни, 150 тис. проти віспи та провести санобробку
400 тис. осіб / ДА м. Києва. — Ф.р.;583. — Оп. 1. —
Спр. 67. — Арк. 232—234.

Березень, 20

Книга запису актів громадянського стану. Жовт�
невий район м. Києва. Померла від дистрофії Мар�
тиненко Віра у віці одного року / ДА м. Києва. —
Ф.р.;1654. — Оп. 1. — Спр. 886.

Березень, 21

Книга запису актів громадянського стану. Пет�
рівський район м. Києва. Помер від катару кишок
Лемкс Георгій Олександрович у віці 11 місяців / ДА
м. Києва. — Ф.р.;1654. — Оп. 1. — Спр. 901.

Березень, 22

Книга запису актів громадянського стану. Жовт�
невий район м. Києва. Померли від безбілкового на�
бряку Риженко Павло Лавринович у віці 29 років,
Кривенок Іван Григорович у віці 48 років / ДА
м. Києва. — Ф.р.;1654. — Оп. 1. — Спр. 886.

Березень, 23

Постанова Київського обкому КП(б)У про від�
криття магазинів для продажу хліба за комерційни�
ми цінами в м. Києві. Запропоновано розташувати
їх в робітничих районах міста та біля вокзалу,
випікаючи за добу 150 т хліба / Голод 1932—1933
років на Україні: очима істориків, мовою документів.
— К.,1990. — С. 468.

Книга запису актів громадянського стану. Петрів�
ський район м. Києва. Померла від загального висна�
ження Вазуля Валентина Олександрівна у віці 4 років
/ ДА м. Києва. — Ф.р.;1654. — Оп. 1. — Спр. 901.

Книга запису актів громадянського стану. Жовт�
невий район м. Києва. Помер від безбілкового на�
бряку Ходемчук Кость Трохимович у віці 20 років /
ДА м. Києва. — Ф.р.;1654. — Оп. 1. — Спр. 886.

Березень, 24

Газета „Пролетарська правда” інформувала про
те, що колгоспи київської приміської смуги посіяли
зернових культур на площі 7,2 га або 0,3% планово�
го завдання / „Пролетарська правда”. — Київ, 1933.
— 24 березня.

Книга запису актів громадянського стану. Пет�
рівський район м. Києва. Померла від атрофії Ткач
Любов Федорівна у віці 24 років / ДА м. Києва. —
Ф.р.;1654. — Оп. 1. — Спр. 900.

Книга запису актів громадянського стану. Жовт�
невий район м. Києва. Померли від пневмонії Виш�
невський Мирон у віці двох тижнів, Кравченко Пилип
півтора місяця, Павловський Іван два місяці, від
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інтоксикації Красоткін Павло у віці 10 місяців / ДА
м. Києва. — Ф.р.;1654. — Оп. 1. — Спр. 886.

Березень, 25
Акт перевірки колгоспу в с.Глеваха Васильків�

ського району. Виявлено 16 непрацездатних коней
із 26, які перебували в двох селянських хлівах „за
надзвичайної тісноти, що кінь з конем обтирають
боки”. Для проведення посівної треба було мати
100 працівників, а було лише 49 / ДА м. Києва. —
Ф.р.;323. — Оп. 1. —Спр. 394. — Арк. 1—3.

Книга запису актів громадянського стану. Ленін�
ський район м. Києва. Померла від авітамінозу Об�
лапенко Ганна Трохимівна у віці 27 років / ДА м. Киє;
ва. — Ф.р.;1654. — Оп. 1. — Спр. 894.

Книга запису актів громадянського стану. Пет�
рівський район м. Києва. Померли від виснаження
Непомнящий Сергій Пилипович у віці 33 років, Бо�
чарнік Віктор Гнатович у віці 11 місяців, Корнєєв Во�
лодимир Потапович у віці 42 років / ДА м. Києва. —
Ф.р.;1654. — Оп. 1. — Спр. 901.

Березень, 26
Постанова виїздної колегії Київської КК�РСІ про

перевірку готовності колгоспу „Більшовик” в с.Руд�
ня. Зазначено, що в ньому „ще й досі не закінчено
остаточного підрахування наслідків господарюван�
ня за 1932 р. та не проведено розподілу на трудодні
тої частини прибутків, що підлягає розподілу між
колгоспниками”. Коні непридатні для роботи, за�
безпеченість одноосібного сектору насінням зер�
нових культур становить 30% від потреби. Членам
правління колгоспу оголошено догану, а деяких
виключено з колгоспу / ДА м. Києва. — Ф.р.;323. —
Оп. 1. — Спр. 463. — Арк. 1—3.

Книга запису актів громадянського стану. Петрів�
ський район м. Києва. Померла від загального висна�
ження Голишева Олена Антонівна у віці 10 місяців / ДА
м. Києва. — Ф.р.;1654. — Оп. 1. — Спр. 901.

Березень, 27
Книга запису актів громадянського стану. Ленін�

ський район м. Києва. Помер від загального висна�
ження Рабінович Давид Пінхусович у віці 40 років /
ДА м. Києва . — Ф.р.;1654. — Оп. 1. — Спр. 894.

Книга запису актів громадянського стану. Жовт�
невий район м. Києва. Померли від коліту Гончаренко
Гапка у віці 9 місяців та Затонський Олексій від пнев�
монії у віці 7 місяців / ДА м. Києва. — Ф.р.;1654. —
Спр. 892.

Березень, 28
Книга запису актів громадянського стану. Ленін�

ський район м. Києва. Помер від авітамінозу Шар�
наулов Ілля Карпович у віці 75 років / ДА м. Києва. —
Ф.р.;1654. — Оп. 1. — Спр. 894.

Книга запису актів громадянського стану. Жовт�
невий район м. Києва. Померла від дистрофії та
пневмонії Батурліна Рита у віці 2 років / ДА м. Київ. —
Ф.р.;1654. — Оп. 1. — Спр. 886.

Книга запису актів громадянського стану. Пет�
рівський район м. Києва. Помер від пневмонії Воро�
шилов Ваня у віці 2 років / ДА м. Києва. — Ф.р.;1654.
— Оп. 1. — Спр. 901.

Березень, 29

Постанова президії Київської КК�РСІ „Про кол�
госп „Іскра” с.Горбовичі”. Зазначено, що в госпо�
дарстві „досі не закінчено остаточного підрахунку
наслідків господарювання колгоспу та не переведе�
но розподілу на трудодні тої частини прибутків, що
підлягає розподілу між колгоспниками”. Зернофу�
ражний фонд відсутній / ДА м. Києва. — Ф.р.;323. —
Оп. 1. — Спр. 326. — Арк. 61—62.

Книга запису актів громадянського стану. Жов�
тневий район м. Києва. Померли від безбілкового
набряку Самодєд Антон Гнатович у віці 30 років та
Смоляренко Яків Федорович у віці 43 років / ДА
м. Києва. — Ф.р.;1654. — Оп. 1. — Спр. 886.

Березень, 30

Книга запису актів громадянського стану. Жов�
тневий району м. Києва. Померли від пневмонії без�
притульні діти, залишені батьками на вулиці та біля
ясель: Савченко Феодосій у віці півтора місяці; Со�
кол Петро віком три тижні; Єрьоміна Олена віком
два місяці; Бойченко Ліда віком два місяці; Ходоро�
вський Антон віком 9 місяців; Войцехович Валерій
віком 10 місяців; Балтушевич Опанас віком 10 міся�
ців; Березовський Юлій віком 10 місяців; Романюк
Володимир віком сім місяців / ДА м. Києва. —
Ф.р.;1654. — Оп. 1. — Спр. 886.

Березень, 31

Зведення Київського обласного земельного уп�
равління про стан сівби ярих зернових культур по
селянському сектору. Колгоспники та одноосібники
посіяли зернових на площі 194 га або 0,3% до пла�
нового завдання / „Пролетарська правда”. — Київ,
1933. — 1 квітня.

Постанова ЦК КП(б)У про підготовку до весняної
сівби на Київщині. Запропоновано використати
корів на час посівної, „оздоровити виснажених ко�
ней”, призначити контролерів на сівалки, унемож�
ливити „валандання колгоспників без дозволу
правління по базарах і випадки масового невиходу
на роботу”, які становили від 30 до 50% працездат�
них, заборонити повністю харчування колгоспників
та одноосібників за рахунок допомоги, розділити
хворих та видужуючих з метою їх відправки на робо�
ту, знайти внутрішні продовольчі резерви / Голод
1932—1933 років на Україні: очима істориків, мовою
документів . — К.,1990. — С.473—474.

Книга запису актів громадянського стану. Пет�
рівський район м. Києва. Померла від „виснаження
організму та голоду” Новгородська Палажка Ва�
силівна у віці 4 років / ДА м. Києва. — Ф.р.;1654. —
Оп. 1. — Спр. 901.

ÍÀÖ²ÎÍÀËÜÍÀ ÆÅÐÒÂ ÃÎËÎÄÎÌÎÐÓ Â ÓÊÐÀ¯Í²

360

К
И

ЇВ



Книга запису актів громадянського стану. Жов�
тневий район м. Києва. Померла від висипного тифу
Андрієвська Олена Олексіївна у віці 41 року / ДА
м. Києва. — Ф.Р. — 1654. — Оп. 1. — Спр. 894.

Квітень, 1

Проект резолюції на доповідь відділу постачання
Київської міськради стосовно забезпечення Києва
парниковою продукцією. Встановлено план поста�
чання ранньою городиною: 88 т редиски та 34 т
огірків. Зазначено, що постачання „парникової про�
дукції абсолютно не забезпечує потреби” / ДА
м. Києва. — Ф.р.;1. — Оп. 1. — Спр. 5425. — Арк. 26.

Книга запису актів громадянського стану. Буль�
варний район м. Києва. Померли від дистрофії не�
мовлята Рижа Рая та Сковченя Олексій у віці одного
року / ДА м. Києва. — Ф.р.;1654. — Оп. 1. —
Спр. 880.

Статистичні відомості районних відділів освіти
Київської області. Зазначено, що 34076 учнів не
відвідували школи / ЦДАВО України. — Ф.166. —
Оп. 11. — Спр. 304. — Арк. 18.

Квітень, 2

Постанова президії Київської міської ради про
заготівлю та розподіл парникової продукції. Вста�
новлено план надходження від колгоспів редьки
75588 кг та 111490 кг огірків / ДА м. Києва. — Ф.р.;1.
— Оп. 1. — Спр. 5425. — Арк. 10—11.

Постанова президії міськради про централізо�
ване постачання місту яєць. Встановлено план на
1933 р. 112 скриньок по 1440 яєць у кожній скринь�
ці. Доручено заготвідділу міськради „протягом
48�ми годин довести план до с/рад та зобов’язати
провести відповідну оргмасову роботу на селах та
забезпечити своєчасне й повне виконання надано�
го плану” / ДА м. Києва. — Ф.р.;1. — Оп. 1. — Спр.
5424. — Арк. 1.

Книга запису актів громадянського стану. Жовт�
невий район м. Києва. Померла від безбілкового на�
бряку Короленко Христя Дмитрівна у віці 31 року /
ДА м. Києва. — Ф.р.;1654. — Оп. 1. — Спр. 886.

Селянські господарства Київського району за�
сіяли 900 га ранніх зернових культур або 4,4% пла�
нового обсягу. На Київщині було засіяно 77885 га, з
них радгоспами 2139 га, колгоспами 74532 га, од�
ноосібниками 1214 га / „Пролетарська правда”. —
Київ, 1933. — 3 квітня.

Квітень, 3

Постанова Київського обкому КП(б)У про роз�
гортання магазинів комерційної торгівлі хлібом з
розрахунку одного кілограма „в руки” та збільшення
мережі до 120 крамниць в місті Києві / Голод
1932—1933 років на Україні: очима істориків, мовою
документів. — К.,1990. — С. 482.

Квітень, 4

Зведення обласного земельного управління про
стан сівби ранніх культур в одноосібному секторі.
Селяни Київської приміської смуги мали засіяти

6000 га, а фактично засіяли 14 га / „Пролетарська
правда”. — 1933. — 6 квітня.

Книга запису актів громадянського стану. Ленін�
ський район м. Києва. Помер від плямистого тифу
Андрух Кирило Гнатович у віці 52 років / ДА м. Киє;
ва. — Ф.р.;1654. — Оп. 1. — Спр. 894.

Книга запису актів громадянського стану. Жовт�
невий район м. Києва. Померли від пневмонії без�
притульні діти: Войтенко Леніна у віці 3 тижні, Бро�
ницька Броня у віці 9 місяців, Смирнова Наталія у
віці 6 місяців, Корнієнко Олена у віці 10 місяців / ДА
м. Києва. — Ф.р.;1654. — Оп. 1. — Спр. 886.

Квітень, 5

Розпорядження народного комісара охорони
здоров’я. Підкреслено недостатнє охоплення кол�
госпного села організаціями Українського Червоно�
го Хреста. Рекомендовано розгорнути на селі 20 ти�
сяч санітарних пунктів Червоного Хреста на період
посівної кампанії / ДА м. Києва. — Ф.р.;3. — Оп. 1. —
Спр. 103. — Арк. 13—16.

Постанова президії міськради про підготовку до
бурякосіяння. Констатовано „повну бездіяльність”
колгоспів та сільських рад до сівби буряка в селах —
Богданівка, В.Димерка, Калита, Семиполки, Гоголів,
Рудня, Жердова, Бервиця, Плоське, Світильне / ДА
м. Києва. — Ф.р.;1. — Оп. 1. — Спр. 5395. — Арк. 1.

Книга запису актів громадянського стану. Жовт�
невий район м. Києва. Померли від пневмонії Чалий
Сава у віці 4 місяців та Петров Степан Костєвич від
безбілкового набряку у віці 48 років / ДА м. Києва. —
Ф.р.;1654. — Оп. 1. — Спр. 886.

Книга запису актів громадянського стану. Ленін�
ський район м. Києва. Померли від виснаження без�
притульні діти: Берг Ліза у віці 1,5 років, Завімрись�
кий Хаім у віці 2 років, Лейкова Катя у віці 2 років, Чуб
Дмитро у віці 1,5 років / ДА м. Києва. — Ф.р.;1654. —
Оп. 1. — Спр. 894.

Квітень, 6

Книга запису актів громадянського стану. Жов�
тневий район м. Києва Померли від безбілкового
набряку (опухання) Кондратюк Василь Омелькович
у віці 58 років, Макаренко Микола Григорович у віці
23 років, Шпиль Свірідон Ларіонович у віці 37 років,
Веселов Гаврило Григорович у віці 42 років, Мель�
никова Агафа Пилипівна у віці 56 років / ДА м. Киє;
ва. — Ф.р.;1654. — Оп. 1. — Спр. 886.

Квітень, 7

Постанова бюро Київського обкому КП(б)У про
торгівлю комерційним хлібом у м. Києві. Запропо�
новано „постійний вільний продаж хліба усім грома�
дянам, без заборних книг, з відпуском в одні руки до
1 кг, а також за встановленою ціною на хліб: за один
кг житнього хліба 2 крб. 50 коп. ; за один кг заварно�
го хліба 3 крб”. Заборонялося продавати хліб дітям
до 14 років та жінкам з дітьми / Голод 1932—1933
років на Україні: очима істориків, мовою докумен;
тів. — К.,1990. — С. 485.
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Книга запису актів громадянського стану. Буль�
варний район м. Києва. В яслах №15 померло 16
дітей віком від 1 до 8 місяців / ДА м. Києва. —
Ф.р.;1654. — Оп. 1. — Спр. 880.

Книга запису актів громадянського стану. Пет�
рівський район м. Києва. Помер від авітамінозу
Бордаченко Іван Трохимович у віці 4 років / ДА
м. Києва. — Ф.р.;1654. — Оп. 1. — Спр. 901.

Квітень, 8

Книга запису актів громадянського стану. с. Поз�
няки Київської приміської смуги. Помер від голоду
Синельниченко Павло Андрійович у віці 5 років / ДА
м. Києва. — Ф.р.;1654. — Оп. 1. — Спр. 831.

Книга запису актів громадянського стану. Жовт�
невий район м. Києва. Померли від „бігунки” Мошо�
вець Антон Павлович у віці 30 років, Кулінич Кирило
Степанович у віці 22 років, Штанько Дмитро Ти�
мофійович у віці 55 років, а від безбілкового набряку
(опухання) Кирило Йосип Фомич у віці 45 років / ДА
м. Києва. — Ф.р.;1654. — Оп. 1. — Спр. 886.

Квітень, 9

Щоденні зведення про хід посівної кампанії в
господарствах Київської приміської смуги. Конста�
товано, що колгоспами засіяно 19% планового за�
вдання, а одноосібним сектором 1% зернових куль�
тур, а технічних культур 1,3% колгоспам та 0,8% од�
ноосібниками / ДА м. Києва. — Ф.р.;1. — Оп. 1. —
Спр. 5407. — Арк. 43.

Квітень, 10

Книга запису актів громадянського стану. Пет�
рівський район м. Києва. Помер від черевного тифу
Пивоваров Сергій Овдійович у віці 25 років та Ярем�
чук Федір від авітамінозу у віці 8 років / ДА м. Києва.
— Ф.р.;1654. — Оп. 1. — Спр. 901.

Книга запису актів громадянського стану. Жовт�
невий район м. Києва. Помер від пневмонії Іванов
Петро у віці 3 років / ДА м. Києва. — Ф.р.;1654. — Оп.
1. — Спр. 886.

Квітень, 11

Книга запису актів громадянського стану. Ленін�
ськийрайонм.Києва.ПомерливіддизентеріїМирон�
ченко Іван Нечипорович у віці 51 років та Мимохід
Агафія Семенівна від авітамінозу у віці 49 років / ДА
м. Києва. — Ф.р.;1654. — Оп. 1. — Спр. 894.

Книга запису актів громадянського стану. Жовт�
невий район м. Києва. Померли від пневмонії, дизен�
теріїтадистрофіїбезпритульнідіти(„підкидьиі”):Яку�
бовська Маша, Маслов Юра, Гриць Сергій, Єв�
стаф’єва Ніка віком від одного до трьох років / ДА
м. Києва. — Ф.р.;1654. — Оп. 1. — Спр. 886.

Квітень, 12

Книга запису актів громадянського стану. Ленін�
ський район м. Києва. Померла від висипного тифу
Веремієнко Марія Іванівна у віці 50 р. / ДА м. Киє;
ва. — Ф.р.;1654. — Оп. 1. — Спр. 894.

Книга запису актів громадянського стану. Жовт�
невийрайонм. Києва. Померлавід пневмонії Калино�
вськаНюраувіці3років,ОрловІгорувіці9місяців/ДА
м. Києва. — Ф.р.;1654. — Оп. 1. — Спр. 894.

Квітень, 13

Протокол наради в Київському інституті охорони
здоров’я. Слухали питання про техніку раціона�
лізації реєстрації смертей. Зазначено, що „проект
Інституту відповідає поставленим завданням, за�
безпечуючи активну участь органів охорони здо�
ров’я в справі обліку смертності трудящих, що є
однією з умов покращення оперативного керівниц�
тва в справі боротьби за зниження смертності й за�
безпечує в той же час достатню якість та повноту
реєстраційного матеріалу”. Запропоновано „вжи�
вати ефективно заходи, щоб знизити цю смерт�
ність” / ДА м. Києва. — Ф.р.;3. — Оп. 1. — Спр. 105. —
Арк. 10.

Квітень, 14

Книга запису актів громадянського стану. Пет�
рівський район м. Києва. Помер від виснаження Ро�
маненко Данило Георгійович у віці 55 років / ДА
м. Києва. — Ф.р.;1654. — Оп. 1. — Спр. 902.

Квітень, 15

Книга запису актів громадянського стану. Пет�
рівський район м. Києва. Померла від пневмонії Мо�
роз Шура у віці 2 років / ДА м. Києва. — Ф.р.;1654
Оп. 1. — Спр. 902.

Книга запису актів громадянського стану. Ленін�
ський район м. Києва. Помер від висипного тифу
Шпаковський В’ячеслав Євгенович у віці 48 років /
ДА м. Києва. — Ф.р.;1654. — Оп. 1. — Спр. 894.

Квітень, 16

Книга запису актів громадянського стану. Ленін�
ський район м. Києва. Померла від авітамінозу Мод�
залевська Варвара Миколаївна у віці 40 р. / ДА
м. Києва. — Ф.р.;1654. — Оп. 1. — Спр. 894.

Квітень, 17

Книга запису актів громадянського стану. Пет�
рівський район м. Києва. Помер від виснаження Ко�
валенко Петро Васильович у віці 57 років / ДА
м. Києва. — Ф.р.;1654. — Оп. 1. — Спр. 902.

Квітень, 18

Книга запису актів громадянського стану. Жовт�
невий район м. Києва Померли від плямистого тифу
Мельникова Марія Василівна у віці 23 років та Семко
Фросина Карпівна у віці 23 років / ДА м. Києва. —
Ф.р.;1654. — Оп. 1. — Спр. 886.

Книга запису актів громадянського стану. Пет�
рівський район м. Києва. Померли від виснаження
безпритульні діти Грудзь Шура у віці 3 років, Орлов
Вова у віці 2 років та Озеров Лев у віці одного року /
ДА м. Києва. — Ф.р.;1654. — Оп. 1. — Спр. 902.
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Квітень, 19

Книга запису актів громадянського стану. Ленін�
ський район м. Києва. Помер від висипного тифу
Брискман Олександр Якович у віці 45 років / ДА
м. Києва.;Ф.р.;1654. — Оп. 1. — Спр. 894.

Квітень, 20

Довідка Наркомату охорони здоров’я УСРР про
розміщення в дитячих яслах Київщини 127820 дітей
/ Голод 1932—1933 років на Україні: очима істо;
риків, мовою документів. — К.,1990. — С. 499—501.

Постанова президії Київської міськради про стан
забезпечення колгоспів тягловою силою. Зобов’яза�
но міські організації виділити 107 коней для колгоспів
приміської смуги на час посівної кампанії, забезпечи�
ти їх концентрованими кормами / ДА м. Києва. —
Ф.р.;323. — Оп. 1. — Спр. 500. — Арк. 102.

Обов’язкова постанова Київської міськради „Про
санітарно�профілактичні заходи в м. Києві”. Заборо�
нено в’їзд до міста „всім громадянам із інших місць
Київської області, що не мають на це спеціального
дозволу від РВ, міськради або сільради, що є в місці їх
постійного перебування, або свідоцтва про відряд�
ження від державних, кооперативних або грома�
дських підприємств, установ і організацій”. Селяни,
які привозили продукти до Києва, а також їхали за
ними, мали б показувати довідку від правління кол�
госпу та сільської ради. Особи, які приїздили до
Києва повинні були надати довідку про санітарну об�
робку від дезопунктів / ДА м. Києва. — Ф.р.;583. —
Оп. 1. — Спр. 67. — Арк. 261.

Квітень, 21

Книга запису актів громадянського стану. Пет�
рівський район м. Києва. Померли від виснаження
та атрофії Малий Ісак Волькович у віці 21 року,
Крашкова Ганна у віці 2 років, Беляк Ваня у віці 1,5
років, Данько Лука у віці 2,5 років, Мельников Кос�
тянтин Григорович у віці 32 років / ДА м. Києва. —
Ф.р.;1654. — Оп. 1. — Спр. 902.

Квітень, 22

Книга запису актів громадянського стану. Ленін�
ський район м. Києва. Померли від висипного тифу
Єременко Ганна Романівна у віці 56 років, Лискова
Явдоха Іванівна у віці 38 років, від дистрофії Худих Аня
у віці 1,5 років, Пантелеймонович Рита у віці 1,5 років /
ДА м. Києва. — Ф.р.;1654. — Оп. 1. — Спр. 894.

Квітень, 23

Коротка епідеміологічна характеристика висип�
ного тифу в Києві. Зазначено, що „горючого ма�
теріалу для епідемії тифу в Києві вже багато (за
орієнтованими підрахунками за кількістю знов на�
роджених груп населення, приблизно і кількості пе�
рехворілих протягом пандемії та досвідом обсліду�
вання анамнези невеличкої групи населення проша�
рування імунних, визначилася в розмірі 20—30% на�
селення”. Визнано, що з 1932 р. тип висипного тифу в
Києві „починає переходити в епідемічний”. По райо�
нах міста було зареєстровано у 1932 р. 835 хворих,

уражено 239 вулиць та 626 садиб / ДА м. Києва. —
Ф.р.;583. — Оп. 1. — Спр. 67. — Арк. 277—285.

Книга запису актів громадянського стану. Ленін�
ський район м. Києва. Померла від висипного тифу
Фролова Ольга Іванівна у віці 47 років / ДА м. Киє;
ва. — Ф.р.;1654. — Оп. 1. — Спр. 894.

Квітень, 24

Книга запису актів громадянського стану. Жовт�
невий район м. Києва. Померли від пневмонії без�
притульні діти („підкидьки”): Тимофеєв Василь у віці
6 місяців, Косой Гаврило у віці 4 місяців, Народенко
Галя у віці 3 тижнів, Яськевіч Філя у віці 2 місяців / ДА
м. Києва. — Ф.р.;1654. — Оп. 1. — Спр. 886.

Квітень, 25

Книга запису актів громадянського стану. Ленін�
ський район м. Києва. Помер від плямистого тифу
Букін Олександр Федорович у віці 38 років / ДА
м. Києва. — Ф.р.;1654. — Оп. 1. — Спр. 894.

Протокол засідання Епідемічної комісії при РНК
УСРР. Констатовано, що „починаючи з кінці березня
місяця епідемія висипного тифу по м. Києву значно
збільшилася, охоплено більшу частину районів
міста і до цього часу нема тенденції до зниження”.
Серед причин поширення тифу названо те, що „не
було вжито своєчасно заходів до припинення при�
току безпритульних та бездомних до м. Києва”. Для
госпіталізації „висипно�тифозних хворих” було за�
пропоновано розгорнути 600 ліжок / ЦДАВО Украї;
ни. — Ф.342. — Оп. 14. — Спр. 44. — Арк. 14.

Квітень, 26

Газета „Пролетарська правда” повідомляла, що
Будаївський колгосп „Інтенсивник” Семиполків�
ський „ім. 1 Травня” та „ім. Франка”, Броварський
„Перемога”, радгосп Музтресту, радгосп заводу
„Червоний Плугатар” Київської приміської смуги за�
вершили сівбу ранніх зернових культур / „Пролета;
рська правда”. — Київ, 1933. — 26 квітня.

Книга запису актів громадянського стану. Пет�
рівський район м. Києва. Помер від авітамінозу
Бордаченко Михайло Трохимович у віці 8 років / ДА
м. Києва. — Ф.р.;1654. — Оп. 1. — Спр. 902.

Газета „Пролетарська правда” повідомляла, що
в селах Гатне, Княжичі, Рудня, Борщагівка, Пирого�
во, Круківщина не починали садити картоплю, за�
пізнившись на 10 день. Багатьом колгоспам бракує
насіння картоплі / „Пролетарська правда”. — Київ,
1933. — 26 квітня.

Книга запису актів громадянського стану. с. Поз�
няки Київської приміської смуги. Померли від голоду
мешканці села Шкапенко Яків Іванович у віці 10 років,
Єрмошенко Михайло Осипович у віці 41 року, Кли�
менко Петро Васильович у віці 10 років, Масько Марія
Григорівна у віці 40 років / ДА м. Києва. — Ф.р.;1654.
— Оп. 1. — Спр. 831.

Квітень, 27

Книга запису актів громадянського стану. Жовт�
невий район м. Києва. Померла від пневмонії
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„підкидень” Маслова Віта у віці двох тижнів / ДА
м. Києва. — Ф.р.;1654. — Оп. 1. — Спр. 886.

Квітень, 28

Книга запису актів громадянського стану. с. Поз�
няки Київської приміської смуги. Помер від голоду
Стеблін Андрій Семенович у віці 52 років / ДА м. Киє;
ва. — Ф.р.;1654. — Оп. 1. — Спр. 831.

Квітень, 29

Протокол засідання комісії по боротьбі з епіде�
мією тифу в Києві. Професор М.Д. Стражеско запро�
понував закрити школи, відкрити спеціальні лікарні та
карантин для хворих тифом, не перетворювати Жов�
тневу лікарню на „висипно�тифозну”. Визнали основ�
ним колектором для госпіталізації хворих висипним
тифом Жовтневу лікарню / ДА м. Києва. — Ф.р.;3. —
Оп. 1. — Спр. 105. — Арк. 29—30.

Книга запису актів громадянського стану. Ленін�
ський район м. Києва. Померла від висипного тифу
Варсанова Катерина Василівна у віці 57 років / ДА
м. Києва. — Ф.р.;1654. — Оп. 1. — Спр. 894.

Квітень, 30

Книга запису актів громадянського стану. Ленін�
ський район м. Києва. Померли від коліту безпри�
тульні діти: Мороз Настя у віці 4 років, Патронажна
Галя у віці 2 років, Марченко Шура у віці 4 років / ДА
м. Києва. — Ф.р.;1654. — Оп. 1. — Спр. 895.

Книга запису актів громадянського стану. Пет�
рівський район м. Києва. Померла від висипного
тифу Землянська Палажка Антонівна у віці 75 років /
ДА м. Києва. — Ф.р.;1654. — Оп. 1. — Спр. 902.

Інформація санітарного лікаря м. Києва. У місті
зафіксовано за квітень 878 хворих висипним тифом
/ ДА м. Києва. — Ф.р.;583. — Оп. 1. — Спр. 67. —
Арк. 361—362.

Травень, 1

Книга запису актів громадянського стану. Ленін�
ський район м. Києва. Померла від висипного тифу
Кизович Олена Андріївна у віці 41 року / ДА м. Киє;
ва. — Ф.р.;1654. — Оп. 1. — Спр. 894.

Книга запису актів громадянського стану. Пет�
рівський район м. Києва. Померли від висипного
тифу Юзефович Євген Григорович у віці 42 років та
Циганенко Микита Якимович у віці 50 років / ДА
м. Києва. — Ф.р.;1654. —Оп. 1. — Спр. 902.

Травень, 2

Книга запису актів громадянського стану. Ленін�
ський район м. Києва. Померла від висипного тифу
Михайлова Мотря Кирилівна у віці 40 років / ДА
м. Києва. — Ф.р.;1654. — Оп. 1. — Спр. 895.

Травень, 3

Книга запису актів громадянського стану. Ленін�
ський район м. Києва. Помер від висипного тифу
Байдюк Микита Гаврилович у віці 46 років / ДА
м. Києва. — Ф.р.;1654. — Оп. 1. — Спр. 894.

Травень, 4

Книга запису актів громадянського стану. Ленін�
ський район м. Києва. Померли від висипного тифу
Пушкарьов Микола Петрович у віці 45 років, Ход�
зінська Ліля Костянтинівна у віці 23 років, Шавикіна
Михаліна Адольфівна у віці 48 років, від черевного
тифу — Артамонова Євгенія Юхимівна у віці 28 років
/ ДА м. Києва. — Ф.р.;1654. — Оп. 1. — Спр. 895.

Книга запису актів громадянського стану. Пет�
рівський район м. Києва. Помер від висипного тифу
Радішевський Григорій Федорович у віці 31 року /
ДА м. Києва. — Ф.р.;1654. — Оп. 1. — Спр. 902.

Травень, 5

Книга запису актів громадянського стану. По�
мерли від висипного тифу Бражнюк Явдоха Ти�
мофіївна у віці 58 років, Біба Григорій Онисимович у
віці 31 року / ДА м. Києва. — Ф.р.;1654. — Оп. 1. —
Спр. 895.

Травень, 6

Постанова ЦК КП(б)У про подолання дитячої без�
притульності. Зазначено, що до великих міст сільські
ради та райвиконкоми направляють бездоглядних
дітей, відтак виникла загроза епідемії. Рекомендова�
но „очистити” Київ та інші міста від жебраків та притя�
гати до відповідальності осіб, які залишають дітей на
вулицях великих міст та райцентрів / Голод
1932—1933 років на Україні: очима істориків, мовою
документів. — К.,1990. — С. 504—505.

Книга запису актів громадянського стану. Ленін�
ський район м. Києва. Померла від висипного тифу
Мазюк Явдоха Григорівна у віці 54 років / ДА м.
Києва. — Ф.р.;1654. — Оп. 1. — Спр. 895.

Травень, 7

Книга запису актів громадянського стану. Жовт�
невий район м. Києва. Померли від пневмонії без�
притульні діти: Ніколаєва Поліна у віці 6 місяців,
Зорін Вадим у віці 5 місяців, Карпенко Тоня у віці
5 місяців / ДА м. Києва. — Ф.р.;1654. — Оп. 1. —
Спр. 887.

Книга запису актів громадянського стану. Ленін�
ський район м. Києва. Померла від висипного тифу
Лифар Софія Василівна у віці 53 років / ДА м. Киє;
ва. — Ф.р.;1654. — Оп. 1. — Спр. 895.

Травень, 8

Постанова президії Київського облвиконкому
„Про запровадження єдиної паспортної системи в
Київській області”. Паспорт повинні були видавати
органи міліції за довідкою сільради для сільських
місцевостей / „Пролетарська правда”. — Київ, 1933.
— 10 травня.

Книга запису актів громадянського стану. Ленін�
ський район м. Києва. Померли від дистрофії без�
притульні діти Банікова Женя у віці 3 років та Уш�
нікова Ніна у віці 2 років / ДА м. Києва. — Ф.р.;1654. —
Оп. 1. — Спр. 895.
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Книга запису актів громадянського стану. Пет�
рівський район м. Києва. Помер від висипного тифу
РуденкоІванЙосипович/ДАм.Києва.—Ф.р.;1654.—
Оп. 1. — Спр. 902.

Травень, 9

Книга запису актів громадянського стану. Ленін�
ський район м. Києва. Помер від висипного тифу
Бабієнко Василь Васильович у віці 21 року / ДА
м. Київ. — Ф.р.;1654. — Оп. 1. — Спр. 895.

Травень, 10

Книга запису актів громадянського стану. Жовт�
невий район м. Києва. Померли від пневмонії та дист�
рофіїбезпритульнідіти(„підкидьки”):ТроянськаОле�
на у віці одного року, Колеса Олександр у віці 6 міся�
ців, Ткаченко Доля у віці 11 місяців, Альтман Флора у
віці 5 місяців, Сталінська Флора у віці 8 місяців / ДА
м. Києва. — Ф.р.;1654. — Оп. 1. — Спр. 887.

Травень, 11

Книга запису актів громадянського стану. Жовт�
невий район м. Києва. Померли від пневмонії, дист�
рофії, інтоксикації безпритульні діти Краснова Оль�
га у віці 3 років та Іванов Сергій у віці одного року,
Данишевський Петро у віці 8 місяців, Майська Ганна
у віці 5 місяців, Мартинова Марта у віці 5 місяців / ДА
м. Києва. — Ф.р.;1654. — Оп. 1. — Спр. 887.

Травень, 12

Постанова колегії Київської КК�РСІ про наслідки
перевірки стану охорони вантажів у Київському по�
рту. З метою охорони хлібних та інших вантажів за�
пропоновано організувати воєнізовану охорону те�
риторії порту та вантажів, які підлягають розванта�
женню / ДА м. Києва. — Ф.р.;323. — Оп. 1. — Спр.
495. — Арк. 3—4.

Книга запису актів громадянського стану. Ленін�
ський район м. Києва. Померла від висипного тифу
Маркелова Марія Ничипорівна у віці 36 років / ДА
м. Києва. — Ф.р.;1654. — Оп. 1. — Спр. 895.

Травень, 13

Книга запису актів громадянського стану. Жовт�
невий район м. Києва. Померли від пневмонії без�
притульні діти: Сталь Женя, Прокопенко Ольга, Дуб
Вова, Савченко Ольга, Червоний Радивон, Левиць�
ка Неора віком від трьох місяців до одного року / ДА
м. Києва. — Ф.р.;1564. — Оп. 1. — Спр. 887.

Травень, 14

Книга записів актів громадянського стану. Пет�
рівський район м. Київ. Помер від загального без�
білкового набряку Макійчук Семен Корнійович у віці
56років/ДАм.Київ.—Ф.р.;1654.—Оп.1.—Спр.902.

Травень, 15

Книга запису актів громадянського стану. Ленін�
ський район м. Києва. Помер від виснаження Са�
пожніков Давид у віці 30 років / ДА м. Києва. —
Ф.р.;1654. — Оп. 1. — Спр. 895.

Травень, 16

Київський обком та міськпартком КП(б)У висло�
вили „глибоке співчуття секретареві ЦК ВКП(б)
Л.М. Кагановичу з приводу смерті його матері Гені
Йосипівні Каганович”, яка померла 15 травня. Пре�
зидіяКиївськоїміськрадиухвалиларішенняпроорга�
нізацію похорон коштом міськради / „Пролетарська
правда”. — Київ, 1933. — 16 травня.

Книга запису актів громадянського стану. Ленін�
ський район м. Києва. Померла від виснаження та
„голодних набряків” Кузьменко Марія Савелівна у
віці 23 років / ДА м. Києва. — Ф.р.;1654. — Оп. 1. —
Спр. 895.

Травень, 17

Газета „Пролетарська правда” повідомила, що
похорон Г.Й. Каганович відбувся 16 травня в Парку
жертв революції. В залі засідань Київської міськра�
ди труну виносили Мусульбас, Слюсаренко, Роза�
нов, Макаров, Окороков, Биструков / „Пролета;
рська правда”. — Київ, 1933. — 17 травня.

Книга запису актів громадянського стану. Жовт�
невий район м. Києва. Помер від висипного тифу
Ліглер Микола Августович у віці 61 року / ДА м. Киє;
ва. — Ф.р.;1654. — Оп. 1. — Спр. 887.

Травень, 18

Книга запису актів громадянського стану. Пет�
рівський район м. Києва. Померли від висипного
тифу Косенко Юрій Павлович у віці 14 років та Раро�
га Анатолій Іванович у віці 12 років / ДА м. Києва. —
Ф.р.;1654. — Оп. 1. — Спр. 902.

Травень, 19

Відомості про стан посівної кампанії в колгоспах
Київської приміської смуги. Посіяно зернових на
площі 30323 га, що становило 67% від заплановано�
го. Картоплі посаджено на площі 4703 га або 94%
запланованого обсягу. Зазначено, що в с.Білого�
родка засіяно 48%, в Бортничах — 22%, Вигурівщи�
на — 25%, Зазим’я — 40%, в Н.Петрівцях — 51%,
Мощун — 49% від плану посіву / ДА м. Києва. —
Ф.р.;1. — Оп. 1. — Спр. 5407. — Арк. 78.

Книга запису актів громадянського стану. Жовт�
невий район м. Києва. Померли від дизентерії Крав�
ченко Меланія у віці 6 років та Воргун Микола у віці
19 років / ДА м. Києва. — Ф.р.;1654. — Оп. 1. —
Спр. 887.

Книга запису актів громадянського стану. Ленін�
ський район м. Києва. Померла від висипного тифу
Сахновська Рива Лазарівна у віці 25 років / ДА
м. Києва. — Ф.Р ;1654. — Оп. 1. — Спр. 895.

Книга запису актів громадянського стану. Жовт�
невий район м. Києва. Померли від тифу Петренко
Захар Мусійович у віці 54 років та Вишковський
Осип у віці 56 років / ДА м. Києва. — Ф.р.;1654. —
Оп. 1. — Спр. 887.

Травень, 20

Книга запису актів громадянського стану. Жовт�
невий район м. Києва. Померли від пневмонії та
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дистрофії безпритульні діти: Кисельова Таня, Хай�
найкін Коля, Голубенко Ліза, Стеценко Тоня віком
до одного року / ДА м. Києва. — Ф.р.;1654. — Оп. 1.
— Спр. 887.

Травень, 21

Книга запису актів громадянського стану. Жовт�
невий район м. Києва. Помер від дистрофії невідо�
мий Діма у віці 5 місяців / ДА м. Києва. — Ф.р.;1654.
— Оп. 1. — Спр. 887.

Травень, 22

Книга запису актів громадянського стану. Ленін�
ський район м. Києва. Помер від водянки Колес�
ніков Михайло Опанасович у віці 70 років / ДА
м. Києва. — Ф.р.;1654. — Оп. 1. — Спр. 895.

Травень, 23

Книга запису актів громадянського стану. Жовт�
невий район м. Києва. Померли від безбілкового на�
бряку: Дуля Грицько Іванович у віці 42 років, Гудзь
Матвій Павлович у віці 42 років, Жук Михайло Гаври�
лович у віці 19 років, Сокурський Юзік Валентинович
у віці 45 років / ДА м. Києва. — Ф.р.;1654. — Оп. 1. —
Спр. 888.

Травень, 24

Книга запису актів громадянського стану. Жовт�
невий район м. Києва. Померли від безбілкового на�
бряку Жеребецька Фросина Костівна у віці 30 років
та Гарнига Дмитро Володимирович у віці 32 років /
ДА м. Києва. — Ф.р.;1654. — Оп. 1. — Спр. 888.

Травень, 25

Протокол наради завідувачів поліклінік м. Києва.
Звернено увагу на масову безпритульність дітей та
проведення дезінфекції приміщень поліклінік, особ�
ливо біля Бесарабки / ДА м. Києва. — Ф.р.;3. —
Оп. 1. — Спр. 105. — Арк. 38.

Лист санінспектора м. Києва до міського відділу
охорони здоров’я. Зазначено, що стан перевезення
хворих на висипний тиф „останніми днями особливо
різко погіршав”, тому що їх вивозять не в день реєст�
рації, а через декілька діб. Для вивезення хворих до
Пущі Водиці просив виділити авто / ДА м. Києва. —
Ф.р.;583. — Оп. 1. — Спр. 67. — Арк. 319.

Травень, 26

Книга запису актів громадянського стану. Жовт�
невий район м. Києва. Померли від висипного тифу
Віленський Людвіг Маркіянович у віці 47 років, Цва�
ной Софія Юхимівна у віці 50 років, Маційчук Андрій
Прокопович у віці 43 років / ДА м. Києва. — Ф.р.;1654.
— Оп. 1. — Спр. 887.

Травень, 27

Книга запису актів громадянського стану. Жовт�
невий район м. Києва. Помер від плямистого тифу
Кияниця Іван Андрійович у віці 50 років / ДА м. Киє;
ва. — Ф.р.;1654. — Оп. 1. — Спр. 887.

Травень, 28

Книга запису актів громадянського стану. Жовт�
невий район м. Києва. Помер від загального висна�
ження Циганенко Іван Трохимович у віці 24 років /
ДА м. Києва. — Ф.р.;1654. — Оп. 1. — Спр. 887.

Травень, 29

Книга запису актів громадянського стану. Жовт�
невий район м. Києва. Помер від безбілкового набря�
ку Сокол Іван Петрович у віці 58 років / ДА м. Києва. —
Ф.р.;1654. — Оп. 1. — Спр. 887.

Травень, 30

Книга запису актів громадянського стану. Жовт�
невий район м. Києва. Померли від безбілкового на�
бряку Найда Максим Федорович у віці 57 років та
Поєдинок Олександр Іванович у віці 18 років / ДА
м. Києва. — Ф.р.;1654. —Оп. 1. — Спр. 887.

Травень, 31

Книга запису актів громадянського стану. Жовт�
невий район м. Києва. Померли від безбілкового на�
бряку (опухання) Буц Кіндрат Іванович у віці 27 ро�
ків, Задишний Кирило Іванович у віці 22 років, Бабич
Уляна Устимівна у віці 38 років / ДА м. Києва. —
Ф.р.;1654. — Оп. 1. — Спр. 887.

Червень, 1

Книга запису актів громадянського стану. Буль�
варний район м. Києва. Померла від пневмонії без�
притульна Пристукова Елеонора у віці 11 місяців /
ДА м. Києва. — Ф.р.;1654. — Оп. 1. — Спр. 881.

Книга запису актів громадянського стану. Пет�
рівський район м. Києва. Помер від висипного тифу
Гіленко Іван Григорович у віці 50 років / ДА м. Киє;
ва. — Ф.р.;1654. — Оп. 1. — Спр. 903.

Книга запису актів громадянського стану. Жовт�
невий район м. Києва. Померли від безбілкового на�
бряку Мудряк Карпо Іванович у віці 28 років, Сидо�
ренко Текля Кузьмівна у віці 25 років / ДА м. Киє;
ва. — Ф.р.;1654. — Оп. 1. — Спр. 887.

Червень, 2

Книга запису актів громадянського стану. Ленін�
ський район м. Києва. Помер в черзі за хлібом Бабат
Семен Матвійович у віці 62 років / ДА м. Києва. —
Ф.р.;1654. — Оп. 1. — Спр. 895.

Книга запису актів громадянського стану. Пет�
рівський район м. Києва. Помер від авітамінозу Ма�
зур Йосип у віці 31 року / ДА м. Києва. — Ф.р.;1654.
— Оп. 1. — Спр. 903.

Червень, 3

Книга запису актів громадянського стану. Пет�
рівський район м. Києва. Померли від висипного
тифу Дубас Антон Гнатович у віці 50 років, від пля�
мистого тифу Черняк�Манюшко Леокадія Влади�
славівна у віці 76 років / ДА м. Києва. — Ф.р.;1654. —
Оп. 1. — Спр. 903.
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Червень, 4

Книга запису актів громадянського стану. Ленін�
ський район м. Києва. Померла від дистрофії Семе�
нюк Любов Опанасівна у віці 8 років / ДА м. Києва. —
Ф.р.;1654. — Оп. 1. — Спр. 895.

Червень, 5

Книга запису актів громадянського стану. Буль�
варний район м. Києва. Померла від безбілкового
голодування Шалімська Марія у віці 12 років / ДА
м. Києва. — Ф.р.;1654. — Оп. 1. — Спр. 881.

Книга запису актів громадянського стану. Жовт�
невий район м. Києва. Померли від „набряку та пере�
родження серця” Горбаченко Герасим Антонович у
віці 27 років, Чабановський Андрій Олександрович у
віці 25 років, Кравченко Василь Степанович у віці 53
років/ДАм.Києва.—Ф.р.;1654.—Оп.1.—Спр.888.

Червень, 6

Книга запису актів громадянського стану. Помер�
ли від висипного тифу Давиденко Оксана Яківна у віці
58 років та Шпиглер Вольф Вольфович у віці 39 років /
ДА м. Києва. — Ф.р.;1654. — Оп. 1. — Спр. 903.

Книга запису актів громадянського стану. Жовт�
невий район м. Києва. Помер від безбілкового набря�
ку (опухання) Притула Антон Іванович у віці 44 років /
ДА м. Києва. — Ф.р.;1654. — Оп. 1. — Спр. 888.

Червень, 7

Книга запису актів громадянського стану. Буль�
варний район м. Києва. Померла від пневмонії без�
притульна („підкидьок”) Верпенська Клавдія у віці
4 місяців / ДА м. Києва. — Ф.р.;1654. — Оп. 1. —
Спр. 881.

Книга запису актів громадянського стану. Жов�
тневий район м. Києва. Помер від „ентероколіту, на�
бряку, серцевої недостатності” Купрійчук Володи�
мир Устинович у віці 20 років / ДА м. Києва. —
Ф.р.;1654. — Оп. 1. —Спр. 888.

Червень, 8

Книга запису актів громадянського стану. Пет�
рівський район м. Києва. Померла від висипного
тифу Крамер Віра Йосипівна у віці 54 років / ДА м.
Києва. — Ф.р.;1654. — Оп. 1. — Спр. 903.

Книга запису актів громадянського стану. Жовт�
невий район м. Києва. Померли від ентероколіту та
безбілкового набряку Піщенко Іван Олексійович у
віці 43 років, Бараш Параска Хомівна у віці 50 років,
Веремінчук Стапанида Ільківна у віці 20 років, Грінь
Хівря Лук’янівна у віці 30 років, Руденко Артем Іва�
нович у віці 57 років / ДА м. Києва. — Ф.Р. — 1654. —
Оп. 1. — Спр. 888.

Книга запису актів громадянського стану. Жовт�
невий район м. Києва. Померли від виснаження
двоє безпритульних дітей віком від 4 до 15 років / ДА
м. Києва. — Ф.р.;1654. — Оп. 1. — Спр. 892.

Червень, 9

Книга запису актів громадянського стану. Пет�
рівський район м. Києва. Помер від загального ви�

снаження Чарков Василь Іванович у віці 30 років / ДА
м. Києва. — Ф.р.;1654. — Оп. 1. — Спр. 903.

Книга запису актів громадянського стану. Буль�
варний район м. Києва. Померли від дизентерії та
дистрофії Мигилевич Марко у віці 19 років та Оста�
пенко Параскаувіці1 року/ДАм.Києва.—Ф.р.;1654.
— Оп. 1. — Спр. 881.

Червень, 10

Книга запису актів громадянського стану. Ленін�
ський район м. Києва. Померла від дистрофії Петру�
шенко Мура у віці 2,5 років / ДА м. Києва. — Ф.Р. —
1654. — Оп. 1. — Спр. 881.

Книга запису актів громадянського стану. Жовт�
невий район м. Києва. Померли від безбілкових на�
бряків (опухання) Троценко Панасія Антонівна у віці
43 років, Гаркуша Явдоха Антонівна у віці 50 років /
ДА м. Києва. — Ф.р.;1654. — Оп. 1. — Спр. 888.

Червень, 11

Протокол засідання санітарного сектору секції
охорони здоров’я міськради. Звернено увагу на по�
ширення епідемії тифу в місті, на проведення саноб�
робки залюднених місць — готелі, базари тощо / ДА
м.Києва.—Ф.р.;3.—Оп.1.—Спр.105.—Арк.88—91.

Книга запису актів громадянського стану. Буль�
варний район м. Києва. Помер від дизентерії Кар�
пінський Петро / ДА м. Києва. — Ф.р.;1654. — Оп. 1.
— Спр. 881.

Червень, 12

Відбулося відкриття новозбудованого стадіону
„Динамо” ім. В.А.Балицького / „Пролетарська прав;
да”. — Київ, 1933. — 12 червня.

Книга запису актів громадянського стану. Пет�
рівський район м. Києва. Помер від висипного тифу
Кацюба Іван Петрович у віці 36 років / ДА м. Києва. —
Ф.р.;1654. — Оп. 1. — Спр. 903.

Книга запису актів громадянського стану. Ленін�
ський район м. Києва. Померла від черевного тифу
Фіалко Галина Павлівна у віці 12 рків / ДА м. Києва.
— Ф.р.;1654. — Оп. 1. — Спр. 895.

Червень, 13

Книга запису актів громадянського стану. Буль�
варний район м. Києва. Померли від набряку та ен�
тероколіту Суска Ольга Миронівна у віці 47 років та
Зіменко Максим Максимович у віці 33 років / ДА м.
Києва. — Ф.р.;1654. —Оп. 1. — Спр. 881.

Червень, 14

Книга запису актів громадянського стану. Пет�
рівський район м. Києва. Померла від плямистого
тифу Новожилова Людмила Петрівна у віці 53 роки /
ДА м. Києва. — Ф.р.;1654. — Оп. 1. — Спр. 903.

Червень, 15

Книга запису актів громадянського стану. Буль�
варний район м. Києва. Померли від пневмонії та
інтоксикації безпритульні діти: Терешко�Збровко Ка�
тя у віці 1 року, Войтенко Олександр у віці 5 місяців, а
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від безбілкового набряку — Передерій Параска Де�
нисівна у віці 20 років, Килимчук Софія Феодосівна у
віці 45 років, Карнаушенко Марія Трохимівна у віці
37 років, Ципенко Охтись Охтисьович у віці 47 років,
Бугай Іван Дмитрович у віці 45 років, Остапенко Кузь�
маЯковичувіці23років, ІващенкоХавроніяКульмівна
у віці 35 років / ДА м. Києва. — Ф.р.;1654. — Оп. 1. —
Спр. 881.

Червень, 16

Книга запису актів громадянського стану. Буль�
варний район м. Києва. Померли від ентероколіту та
поносу 8 осіб від 16 до 60 років / ДА м. Києва. —
Ф.р.;1654. — Оп. 1. — Спр. 881.

Книга запису актів громадянського стану. Пет�
рівський район м. Києва. померли від висипного ти�
фу Бондаревский Григорій Дмитрович у віці 65 років
та Гурко Костянтин Михайлович у віці 37 років / ДА
м. Києва. — Ф.р.;1654. — Оп. 1. — Спр. 902.

Червень, 17

Книга запису актів громадянського стану. Буль�
варний район м. Києва. Померли від висипного ти�
фу Лук’янець Петро Романович у віці 32 років та
Штурма Юхим Каленикович у віці 27 років, а також
від різкого виснаження Мозговий Михайло Вікторо�
вич у віці 21 року, Дубець Ольга Єфремівна у віці
35 років, Горитько Параска Василівна у віці 39 років,
Офітан Роман Матвійович у віці 30 років, Бевз Мар�
фа Федорівна у віці 25 років / ДА м. Києва. —
Ф.р.;1654. — Оп. 1. — Спр. 881.

Червень, 18

Книга запису актів громадянського стану. Буль�
варний район м. Києва. Померли від виснаження
Файфер Іван Валентинович у віці 43 років, Парценко
Андрій Микитович у віці 37 років, Швальова Ганна Фе�
дорівна у віці 44 років, Куруненко Одарка Петрівна у
віці 55 років, Кошман Марія Олексіївна у віці 35 років /
ДА м. Києва. — Ф.р.;1654. — Оп. 1. — Спр. 881.

Книга запису актів громадянського стану. Пет�
рівський район м. Києва. Помер від висипного тифу
Боровик Яків Романович у віці 46 років / ДА м. Києва.
— Ф.р.;1654. — Оп. 1. — Спр. 902.

Червень, 19

Книга запису актів громадянського стану. Буль�
варний район м. Києва. Померли від безбілкового
набряку (опухання) Кудіна Фросина Макарівна у віці
35 років, Олійник Палажка Спиридонівна у віці
49 років, Пличун Зіновія Мусіївна у віці 50 років, Фе�
доренко Іван Семенович у віці 34 років, Федоренко
Марія Григорівна у віці 32 років, Сєроштанова Кате�
рина Іванівна у віці 38 років / ДА м. Києва. —
Ф.р.;1654. — Оп. 1. — Спр. 881.

Червень, 20

Книга запису актів громадянського стану. Буль�
варний район м. Києва. Померли від кров’яного по�

носу Дзюба Йосип Петрович у віці 45 років, Мегера
Харитина Леонтівна у віці 45 років, Лазневий Корній
Дмитрович у віці 34 років, Карпенко Ганна Рома�
нівна, Мегера Іван Олексійович у віці 31 року, Прав�
дицький Яків Дмитрович у віці 29 років, Солодка Па�
раска Харлампівна у віці 40 років, Шкляренко Мотря
Абрамівна у віці 14 років, Євтушенко Андрій Устіно�
вич у віці 47 років / ДА м. Києва. — Ф.р.;1654. —
Оп. 1. — Спр. 881.

Червень, 21

Книга запису актів громадянського стану. Пет�
рівський район м. Києва. Померла від висипного
тифу Доловатенко Глікерія Павлівна у віці 29 років /
ДА м. Києва. — Ф.р. — 1654. — Оп. 1. — Спр. 902.

Книга запису актів громадянського стану. Буль�
варний район м. Києва. Померли від ентероколіту та
безбілкового набряку (опухання) Босак Йосип Ва�
сильович у віці 35 років, Вивлюк Текля Трохимівна у
віці 62 років, Омельчук Марфа Титівна у віці 20 років,
Святненко Олександр Сергійович у віці 25 років,
Розу Тимофій Григорович у віці 55 років, Підоприго�
ра Федір Іванович у віці 12 років, Деменко Олексан�
дра Гаврилівна у віці 18 років, Пустовий Трохим Ма�
карович у віці 25 років, Мусієнко Ганна Павлівна у
віці 35 років / ДА м. Києва. — Ф.р.;1654. — Оп. 1. —
Спр. 881.

Червень, 22

Книга запису актів громадянського стану. Пет�
рівський район м. Києва. Померла від висипного
тифу Федосова Палажка Павлівна у віці 30 років / ДА
м. Києва. — Ф.р.;1654. — Оп. 1. — Спр. 902.

Книга запису актів громадянського стану. Буль�
варний район м. Києва. Померли від безбілкового
набряку (опухання) Найда Харитина Григорівна у
віці 19 років, Будашевський Григорій Тихонович у
віці 18 років / ДА м. Києва. — Ф.р.;1654. — Оп. 1. —
Спр. 881.

Червень, 23

Книга запису актів громадянського стану.
Петрівський район м. Києва. Померли від дизен�
терії та кров’яного поносу безпритульні діти Іва�
щенко Іван у віці 2 років та Житомирська Софія у віці
3 років / ДА м. Києва. — Ф.р.;1654. — Оп. 1. —
Спр. 902.

Книга запису актів громадянського стану. Буль�
варний район м. Києва. Померли від безбілкового
набряку (опухання) Волк Євдокія Тимофіївна у віці
39 років, Крівчин Якулина Герасимівна у віці 26
років, Щербіна Степанида Андріївна у віці 35 років,
Тошитнюк Олена Йосипівна у віці 33 років, Черненко
Дмитро Спиридонович у віці 27 років, Коваленко
Іван Левкович у віці 12 років, Канівець Харитина
Овсіївна у віці 35 років, Кривенко Євдокія Сте�
панівна у віці 45 років, Смищук Софія Максимівна у
віці 15 років / ДА м. Києва. — Ф.р.;1654. — Оп. 1. —
Спр. 881.
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Червень, 24

Газета „Пролетарська правда” повідомила, що
колгоспи Баришівського району занесено на „чорну
дошку” за „ганебні темпи проривання буряків” /
„Пролетарська правда”. — Київ, 1933. — 24 червня.

Книга запису актів громадянського стану. Буль�
варний район м. Києва. Померли від ентероколіту та
безбілкового набряку (опухання) 14 осіб у віці від 15
до 45 років / ДА м. Києва. — Ф.р.;1654. — Оп. 1. —
Спр. 881.

Червень, 25

Книга запису актів громадянського стану. Буль�
варний район м. Києва. Помер від висипного тифу
Мельник Яків Іванович у віці 15 років, а також від го�
лодного виснаження (кахексія) Крижний Пантелей�
мон Григорович у віці 32 років, Прокопенко Ірина
Євдокимівна у віці 68 років, Радченко Олександр
Омелькович у віці 19 років / ДА м. Києва. —
Ф.р.;1654. — Оп. 1. — Спр. 881.

Червень, 26

Книга запису актів громадянського стану. Петрів�
ський район м. Києва. Померли від висипного тифу
СкопМеєр увіці23років,відавітамінозуБабійМихай�
ло Трохимович у віці 49 років, від „старечого висна�
ження” Пономаренко Іван Гаврилович у віці 45 років,
від водянки Пашковська Марія Іванівна у віці 49 років /
ДА м. Києва. — Ф.р.;1654. — Оп. 1. — Спр. 902.

Червень, 27

Книга запису актів громадянського стану. Пет�
рівський район м. Києва. Померли від поносу без�
притульні діти Ікітенко Ніна у віці 1 року та Алек�
сандрова Дуня у віці 3 років / ДА м. Києва. —
Ф.р.;1654. — Оп. 1. — Спр. 902.

Червень, 28

Протокол наради медпрацівників м. Києва та
приміської смуги. Заслухано інформацію санінспек�
тора м. Києва Іосєлєвича про епідемічний стан міс�
та та приміської смуги. Констатовано, що в м. Києві
та по селах є епідемія тифу, а для її подолання бра�
кує коштів, лікарів, засобів. Нарада закликала до
„мобілізації всіх медпрацівників Києва та області на
боротьбу з висипним тифом” / ДА м. Києва. —
Ф.р.;3. — Оп. 1. — Спр. 105. —Арк. 109—115.

Книга запису актів громадянського стану. Ленін�
ський район м. Києва. Померла від плямистого тифу
Воротняк Фросина Логвинівна у віці 37 років / ДА
м. Києва. — Ф.р.;1654. — Оп. 1. — Спр. 896.

Червень, 29

Книга запису актів громадянського стану. Пет�
рівський район м. Києва. Померла від поносу без�
притульна дитина Вапленко Люся у віці 10 місяців /
ДА м. Києва. — Ф.р.;1654. — Оп. 1. — Спр. 902.

Червень, 30

Книга запису актів громадянського стану. Ленін�
ський район м. Києва. Померли від плямистого

тифу Черняк Маня Львівна у віці 43 років та Бабич
Олександр Васильович у віці 20 років / ДА м. Києва.
— Ф.р.;1654. — Оп. 1. — Спр. 896.

Проект резолюції на доповідь санінспектора
„Про санітарно�епідемічний стан м. Києва”. Зазна�
чено, що причинами поширення плямистого тифу є
скупчення людей на залізницях, річпорту, а також в
транспорті та вулична безпритульність дітей. За
травень хворіло 1134 осіб на висипний тиф, а за
червень 1353 хворих / ДА м. Києва. — Ф.р.;583. —
Оп. 1. — Спр. 67. — Арк. 326—327.

Липень, 1

Книга запису актів громадянського стану. Дар�
ницький район м. Києва. Померла від висипного
тифу Тютюнова Марія Василівна у віці 57 років / ДА
м. Києва. — Ф.р.;1654. — Оп. 1. — Спр. 808.

Книга запису актів громадянського стану. Пет�
рівський район м. Києва. Померла від виснаження
Григоренко Фрося Сильвестрівна у віці 8 років / ДА
м. Києва. — Ф.р.;1654. — Оп. 1. — Спр. 905.

Липень, 2

Книга запису актів громадянського стану. Буль�
варний район м. Києва. Помер від дизентерії Гончар
Анатолій Данилович у віці 1 року / ДА м. Києва. —
Ф.р. — 1654. — Оп. 1. — Спр. 636.

Книга запису актів громадянського стану. Пет�
рівський район м. Києва. Померли від висипного
тифу Процько Леонтій Миколайович у віці 25 років,
Слободенюк Оксана у віці 50 років / ДА м. Києва. —
Ф.р.;1654. — Оп. 1. — Спр. 903.

Книга запису актів громадянського стану. Пет�
рівський район м. Києва. Померли від виснаження,
авітамінозу та коліту 17 осіб віком від 9 до 48 років /
ДА м. Києва. — Ф.р.;1654. — Оп. 1. — Спр. 905.

Липень, 3

Книга запису актів громадянського стану. Пет�
рівський район м. Києва. Померли від висипного ти�
фу Зельдіс Соломон Давидович у віці 27 років, Шир�
ман Гнат Павлович у віці 52 років, від плямистого
тифу Кравченко Федір Якович у віці 64 років / ДА
м. Києва. — Ф.р.;1654. — Оп. 1. — Спр. 903.

Книга запису актів громадянського стану. Дар�
ницький район м. Києва. Померла від висипного
тифу Блейчик Марія Петрівна у віці 35 років / ДА
м. Києва. — Ф.р.;1654. — Оп. 1. — Спр. 808.

Липень, 4

Книга запису актів громадянського стану. Буль�
варний район м. Києва. Померли від висипного ти�
фу Піроженко Оксана Яківна у віці 68 років та Понік�
ман Ізраїль Йосипович у віці 38 років / ДА м. Києва.
— Ф.р.;1654. — Оп. 1. — Спр. 636.

Книга запису актів громадянського стану. Пет�
рівський район м. Києва. Померли від висипного
тифу Кльосов Трохим Іванович у віці 55 років, від че�
ревного тифу Трифонова Лідія Іванівна у віці 22 ро�
ків / ДА м. Києва. — Ф.р.;1654. — Оп. 1. — Спр. 896.
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Липень, 5

Книга запису актів громадянського стану. Буль�
варний район м. Києва. Померли від дизентерії
8 осіб у віці від одного року до 68 років / ДА м. Киє;
ва. — Ф.р.;1654. — Оп. 1. — Спр. 636.

Книга запису актів громадянського стану. Пет�
рівський район м. Києва. Померли від висипного
тифу Мар’янський Михайло у віці 52 років, Ковален�
ко Мусій у віці 34 років / ДА м. Києва. — Ф.р.;1654. —
Оп. 1. — Спр. 905.

Липень, 6

Книга запису актів громадянського стану. Пет�
рівський район м. Києва. Померла від загального
набряку Захарченко Параска Трохимівна у віці
37 років / ДА м. Києва. — Ф.р.;1654. — Оп. 1. — Спр.
903.

Книга запису актів громадянського стану. Пет�
рівський район м. Києва. Померли від авітамінозу та
виснаження 8 осіб віком від 4 до 43 років / ДА
м. Києва. — Ф.р.;1654. — Оп. 1. — Спр. 905.

Липень, 7

Книга запису актів громадянського стану. Пет�
рівський район м. Києва. Померла від висипного
тифу Середова Ярина Антонівна у віці 43 років / ДА
м. Києва. — Ф.р.;1654. — Оп. 1. — Спр. 903.

Книга запису актів громадянського стану. Буль�
варний район м. Києва. Померла від дизентерії Хо�
менко Параска у віці 3 років / ДА м. Києва. —
Ф.р.;1654. — Оп. 1. — Спр. 636.

Книга запису актів громадянського стану. Ленін�
ський район м. Києва. Помер від плямистого тифу
Першалов Ульян Мартинович у віці 41 року / ДА
м. Києва. — Ф.р.;1654. — Оп. 1. — Спр. 896.

Липень, 8

Книга запису актів громадянського стану. Ленін�
ський район м. Києва. Померла від виснаження
Ярова Катерина у віці 25 років / ДА м. Києва. —
Ф.р.;1654. — Оп. 1. — Спр. 896.

Книга запису актів громадянського стану. Пет�
рівський район м. Києва. Померли від висипного
тифу Ткаченко Варвара Семенівна у віці 14 років,
Гірченко Костянтин у віці 45 років / ДА м. Києва. —
Ф.р.;1654. — Оп. 1. — Спр. 903.

Липень, 9

Книга запису актів громадянського стану. Буль�
варний район м. Києва. Померла від плямистого
тифу Хуторна Євдокія Іванівна у віці 54 років / ДА
м. Києва. — Ф.р.;1654. — Оп. 1. — Спр. 636.

Книга запису актів громадянського стану. Пет�
рівський район м. Києва. Померли від дизентерії
безпритульні діти Федорчук Галина Тарасівна віком
5 років та Булкіна Іда Овсіївна одного року, а також
від тифу Шураєв Марко у віці 40 років / ДА м. Киє;
ва. — Ф.р.;1654. — Оп. 1. — Спр. 903.

Липень, 10

Книга запису актів громадянського стану. Буль�
варний район м. Києва. Померла від тифу Солонев�
ська Параска Авер’янівна у віці 70 років / ДА м. Киє;
ва. — Ф.р.;1654. — Оп. 1. — Спр. 636.

Книга запису актів громадянського стану. Пет�
рівський район м. Києва. Померли від дизентерії чет�
веро безпритульних дітей: Калениченко Любов, віком
3 роки, Граб Петро 2 роки, Невідомий Ваня 4 роки,
Кадо Миша 3 роки / ДА м. Києва. — Ф.р.;1654. —
Оп. 1. — Спр. 907.

Липень, 11

Книга запису актів громадянського стану. Буль�
варний район м. Києва. Померли від плямистого
тифу Артамонов Тимофій Фотійович у віці 58 років,
від висипного тифу Троянський Микола у віці 4 років
/ ДА м. Києва. — Ф.р.;1654. — Оп. 1. — Спр. 636.

Книга запису актів громадянського стану. Пет�
рівський район м. Києва. Померли від виснаження
та дизентерії 12 осіб віком від 3 до 55 років / ДА
м. Києва. — Ф.р.;1654. — Оп. 1. — Спр. 905.

Липень, 12

Книга запису актів громадянського стану. Буль�
варний район м. Києва. Помер від дизентерії Яко�
венко Ілля Костянтинович у віці 11 років / ДА м. Киє;
ва. — Ф.р.;1654. — Оп. 1. — Спр. 636.

Книга запису актів громадянського стану. Пет�
рівський район м. Києва. Помер від дизентерії Лит�
виненко Василь у віці 7 років / ДА м. Києва. —
Ф.р.;1654. — Оп. 1. — Спр. 908.

Книга запису актів громадянського стану. Пет�
рівський район м. Києва. Померли від виснаження
7 осіб віком від 2 до 52 років / ДА м. Києва. —
Ф.р.;1654. — Оп. 1. — Спр. 905.

Липень, 13

Повідомлення санінспектури м. Києва про
епідеміологічну ситуацію в місті. Зазначено, що в
чергах за комерційним хлібом „трапляються заво�
шивлені особи, які можуть поширювати захворю�
вання на висипний тиф”. Санінспектура пропонува�
ла вилучати з черг подібних людей для санобробки а
також просила організаційної допомоги з боку
міськради / ДА м. Києва. — Ф.р.;583. — Оп. 1. — Спр.
67. — Арк. 368.

Книга запису актів громадянського стану. Буль�
варний район м. Києва. Помер від висипного тифу
Жичадло Тимофій Іванович у віці 58 років / ДА м. Киє;
ва. — Ф.р.;1654. — Оп. 1. — Спр. 636.

Книга запису актів громадянського стану. Пет�
рівський район м. Києва. Померла від висипного ти�
фу Сербова Дар’я Іванівна у віці 69 років / ДА м. Киє;
ва. — Ф.р.;1654. — Оп. 1. — Спр. 905.

Липень, 14

Книга запису актів громадянського стану. Петрів�
ський район м. Києва. Померли від дизентерії шесте�
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ро дітей: Карасік Ізя віком 7 років, Штейнберг Коля
2 роки, Матвієнко Шура 1 рік, Полоцька 10 років, без�
притульнийКоля 4 роки, безпритульнийВаня 8 років /
ДА м. Києва. — Ф.р. —1654. — Оп. 1. — Спр. 905.

Липень, 15

Книга запису актів громадянського стану. Пет�
рівський район м. Києва. Померли від висипного
тифу Пугачук Кирило у віці 9 років та Міщенко Іван
Ларионович у віці 50 років / ДА м. Києва. —
Ф.р.;1654. — Оп. 1. — Спр. 905.

Книга запису актів громадянського стану. Пет�
рівський район м. Києва. Померла від висипного
тифу Азарова Палажка у віці 51 року / ДА м. Києва. —
Ф.р.;1654. — Оп. 1. — Спр. 905.

Липень, 16

Книга запису актів громадянського стану. Пет�
рівський район м. Києва. Померли від дизентерії 18
осіб віком від 3 до 59 років / ДА м. Києва. —
Ф.р.;1654. — Оп. 1. — Спр. 905.

Книга запису актів громадянського стану. Пет�
рівський район м. Києва. Померли від висипного
тифу Федорів Георгій Васильович у віці 45 років та
Поступіков Іван Микитович у віці 60 років / ДА
м. Києва. — Ф.р.;1654. — Оп. 1. — Спр. 903.

Липень, 17

Книга запису актів громадянського стану. Ленін�
ський район м. Києва. Померли від водянки Камож�
ний Пилип Спиридонович у віці 67 років та Ковбасюк
Петро Антонович у віці 45 років / ДА м. Києва. —
Ф.р.;1654. — Оп. 1. — Спр. 896.

Липень, 18

Книга запису актів громадянського стану. Ленін�
ський район м. Києва. Померли від висипного тифу
Монастирський Яків Осипович у віці 42 років, Резнік
Ілля Нахманович у віці 35 років, Гудзеватий Федір
Васильович у віці 48 років, Дядюра Арсеній Опана�
сович у віці 26 років / ДА м. Києва. — Ф.р.;1654. —
Оп. 1. — Спр. 898.

Липень, 19

Книга запису актів громадянського стану. Буль�
варний район м. Києва. Померла від висипного ти�
фу Рошківська Віра Василівна у віці 46 років та Анд�
реєва Агнеса Карлівна у віці 53 років / ДА м. Києва.
— Ф.р.;1654. — Оп. 1. — Спр. 636.

Липень, 20

Книга записи актів громадянського стану. Пет�
рівський район м. Києва. Помер від висипного тифу
Сусел Микола Герасимович у віці 52 років / ДА
м. Києва. — Ф.р.;1564. — Оп. 1. — Спр. 903.

Липень, 21

Постанова бюро Київського обкому КП(б)У про
відкриття кіосків для продажу хліба за комерційни�
ми цінами у Ворзелі, Боярці, Пущі Водиці, Дарниці
та Святошин / Голодомор 1932—1933 років в Ук;
раїні: документи і матеріали. — К.,2007. — С. 905.

Липень, 22

Книга запису актів громадянського стану. Ленін�
ський район м. Києва. Померли від висипного тифу
Карбовський Анатолій Адольфович у віці 35 років,
Прус Михайло Якович у віці 48 років, від дизентерії
Сергеєв Костянтин Олександрович у віці 6 років / ДА
м. Києва. — Ф.р.;1654. — Оп. 1. — Спр. 896.

Книга запису актів громадянського стану. Пет�
рівський район м. Києва. Померли від висипного
тифу Сірінді Костянтин Продромович у віці 39 років,
Шишкін Володимир Ілліч у віці 55 років / ДА м. Киє;
ва. — Ф.р.;1654. — Оп. 1. — Спр. 903.

Липень, 23

Книга запису актів громадянського стану. Ленін�
ський район м. Києва. Померли від висипного тифу
Черкаська Броніслава Ісаївна у віці 39 років, Ав�
рамчук Григорій Ксенофонтович у віці 64 років / ДА
м. Києва. — Ф.р.;1654. — Оп. 1. — Спр. 896.

Книга запису актів громадянського стану. Пет�
рівський район м. Києва. Померли від висипного
тифу Суркіна Сура Нухимівна у віці 70 років, Кушако�
ва Оксана Петрівна у віці 68 років / ДА м. Києва. —
Ф.р.;1654. — Оп. 1. — Спр. 904.

Липень, 24

Книга запису актів громадянського стану. Буль�
варний район м. Києва. Померла від висипного ти�
фу Черкун Тетяна Григорівна у віці 55 років / ДА
м. Києва. — Ф.р. — 1654. — Оп. 1. — Спр. 636.

Книга запису актів громадянського стану. Ленін�
ський район м. Києва. Померли від висипного тифу
Шабс Яна Мовшевна у віці 67 років, Городецький
Овсій Борисович у віці 67 років, Гусовський Борох
Міхелевич у віці 22 років, Деркач Лаврентій Іванович
у віці 29 років, Хайтін Володимир Соломонович у віці
40 років, Печений Петро Терентьєвич у віці 50 років /
ДА м. Києва. — Ф.р.;1654. — Оп. 1. — Спр. 896.

Липень, 25

Книга запису актів громадянського стану. Пет�
рівський район м. Києва. Померла від висипного
тифу Топольська Марія Василівна у віці 62 років / ДА
м. Києва. — Ф.р. — 1654. — Оп. 1. — Спр. 903.

Липень, 26

Виправлена редакція проекту резолюції про
санітарний та епідемічний стан м. Києва. Зазначе�
но, що починаючи з квітня 1933 р. захворювання на
висипний тиф „щодня збільшуються, приймають ха�
рактер дуже загрозливої епідемії, охопивши значну
частину районів міста та сіл приміської смуги, і не
виявляють до цього часу тенденції до зниження, а
щодо різачки відмічається також зріст захворюван�
ня” / ДА м. Києва. — Ф.р. — 583. — Оп. 1. — Спр. 67. —
Арк. 361—362.

Липень, 27

Книга запису актів громадянського стану. Буль�
варний район м. Києва. Помер від кишкової інтокси�
кації Камінський Жорж Миколайович у віці 2 місяців
/ ДА м. Києва. — Ф.р.;1654. — Оп. 1. — Спр. 636.
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Липень, 28

Книга запису актів громадянського стану. Буль�
варний район м. Києва. Померли від плямистого ти�
фу Калюжна Ганна Василівна у віці 44 років, Колес�
ніков Петро Семенович у віці 65 років / ДА м. Киє;
ва. — Ф.р.;1654. — Оп. 1. — Спр. 636.

Липень, 29

Книга запису актів громадянського стану. Ленін�
ський район м. Києва. Померли від висипного тифу
Сухоцька Марія Денисівна у віці 47 років, Дурненко
Катерина Іванівна віком 47 років / ДА м. Києва. —
Ф.р.;1654. — Оп. 1. — Спр. 896.

Книга запису актів громадянського стану. Буль�
варний район м. Києва. Померла від висипного тифу
Добровольська Ганна Володимирівна у віці 42 років /
ДА м. Києва. — Ф.р.;1654. — Оп. 1. — Спр. 636.

Липень, 30

Книга запису актів громадянського стану. Буль�
варний район м. Києва. Померла від висипного ти�
фу Колеснікова Федосія Миколаївна у віці 55 років /
ДА м. Києва. — Ф.р.;1654. — Оп. 1. — Спр. 636.

Липень, 31

Книга запису актів громадянського стану. Буль�
варний район м. Києва. Померла від висипного ти�
фу Гринюк Ганна Петрівна у віці 28 років / ДА м. Киє;
ва. — Ф.р. — 1654. — Оп. 1. — Спр. 636.

Книга запису актів громадянського стану. Ленін�
ський район м. Києва. Померла від безбілкового на�
бряку Лещук Міла у віці 2 років / ДА м. Києва. —
Ф.р.;1654. — Оп. 1. — Спр. 896.

Серпень, 1

Постанова президії міської КК�РСІ про хід зби�
ральної кампанії, обмолот та облік врожаю зерно�
вих культур в колгоспі ім. Комінтерна с.Світильне.
Зазначено, що правління колгоспу на чолі з А.А.Кор�
суном „готувало куркульський опір міроприємствам
партії в справі організації успішного виконання за�
вдань по збору врожаю, його охорони, молотьби та
здачі хліба державі”, намагаючись „заховати лишки
озимини жита”, бо за планом було 150 га, а посіяно
195. Зерно здавали до комори без накладних, на�
вмисно затримували облік зерна, дозволяли одно�
осібникам помел в млинах власного зерна нового
врожаю до виконання державних планових завдань.
Ухвалено голову колгоспу звільнити з роботи та
віддати до суду / ДА м. Києва. — Ф.р.;323. — Оп. 1. —
Спр. 333. — Арк. 38—40.

Книга запису актів громадянського стану. Ленін�
ський район м. Києва. Помер від висипного тифу
Черняховський Дмитро Порфирович у віці 32 років /
ДА м. Києва. — Ф.р.;1654. — Оп. 1. — Спр. 896.

Серпень, 2

Книга запису актів громадянського стану. Буль�
варний район м. Києва. Померли від дизентерії Це�

тельман Рувин Ісакович у віці 1,5 роки та Богдан Лідія
Іванівнавіком4роки/ДАм.Києва.—Ф.р.;1654.—Оп.
1. — Спр. 636.

Серпень, 3

Книга запису актів громадянського стану. Ленін�
ський район м. Києва. Померли від тифу Горобець
Меланія Омельянівна у віці 54 років, від авітамінозу
Догналік Григорій Йосипович у віці 52 років, від ди�
зентарії Федоров Тодось Васильович віком 46 ро�
ків, від дистрофії Шишкін Василь віком 3 роки, від
безбілкового набряку Хоменко Тося віком 2 роки /
ДА м. Києва. — Ф.р.;1654. — Оп. 1. — Спр. 897.

Книга запису актів громадянського стану. Буль�
варний район м. Києва. Помер від плямистого тифу
Парубок Лев Степанович у віці 45 років / ДА м. Киє;
ва. — Ф.р.;1654. — Оп. 1. — Спр. 636.

Серпень, 4

Книга запису актів громадянського стану. Ленін�
ський район м. Києва. Померли від безбілкового на�
бряку (опухання) Єгоров Микола у віці 2 років та
Краснов Григорій у віці 3 років / ДА м. Києва. —
Ф.р.;1654. — Оп. 1. — Спр. 897.

Книга запису актів громадянського стану. По�
мер від плямистого тифу Дружченко Василь Федо�
рович у віці 52 років / ДА м. Києва. — Ф.р.;1654. —
Оп. 1. — Спр. 636.

Серпень, 5

Книга запису актів громадянського стану. Ленін�
ський район м. Києва. Померли від дистрофії Омель�
ченко Зінаїда віком 3 років та Львов Ігор віком 2 роки /
ДА м. Києва. — Ф.р.;1654. — Оп. 1. — Спр. 897.

Серпень, 6

Книга запису актів громадянського стану. По�
мер від безбілкового набряку Павлюченко Петро у
віці 2 років / ДА м. Києва. — Ф.р.;1654. — Оп. 1. —
Спр. 897.

Серпень, 7

Книга запису актів громадянського стану. Ленін�
ський район м. Києва. Померли від „розладу харчу�
вання” Шейман Абрам Львович у віці 7 років, Гу�
ральовський Юхим Сергійович від авітамінозу у віці
42 років, від тифу Добрянський Олексій Петрович у
віці 24 років, від дизентерії Синцов Павло Костянти�
нович у віці 23 років / ДА м. Києва. — Ф.р.;1654. —
Оп. 1. — Спр. 897.

Серпень, 8

Книга запису актів громадянського стану. По�
мерли від висипного тифу Тугай Марія Яківна у віці
65 років та від плямистого тифу Мартинов Іван Іва�
нович у віці 38 років / ДА м. Києва. — Ф.р.;1654. —
Оп. 1. — Спр. 636.
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Серпень, 9

Книга запису актів громадянського стану. Ленін�
ський район м. Києва. Померли від дистрофії Крас�
ненко Юлія, Бурхіна Зінаїда, Гавриленко Сергій у
віці 2 років та від безбілкового набряку Грінберг Ріва
у віці 3 років / ДА м. Києва. — Ф.р.;1654. — Оп. 1. —
Спр. 897.

Серпень, 10

Книга запису актів громадянського стану. Ленін�
ський район м. Києва. Померли від дизентерії та
дистрофії Сафронов Володимир Васильович у віці
1 року, Іванова Ольга у віці 3 років, Лесючевська Єв�
генія Олександрівна у віці 15 років, Сталінова Ганна
у віці 2 років / ДА м. Києва. — Ф.р.;1654. — Оп. 1. —
Спр. 897.

Серпень, 11

Книга запису актів громадянського стану. Буль�
варний район м. Києва. Помер від висипного тифу
ВійнічукІванОлександровичувіці67років/ДАм.Киє;
ва. — Ф.р.;1654. — Оп. 1. — Спр. 636.

Серпень, 12

Книга запису актів громадянського стану. Ленін�
ський район м. Києва. Померли від дизентерії та
дистрофії Липер Костянтин у віці 3 років, Ситіна
Софія віком 2 роки, Трефілов Володимир Олексан�
дрович у віці одного року, Гончаренко Іван Якович у
віці 3 років, Ландишева Ніна віком 2 роки / ДА
м. Києва. — Ф.р.;1654.;Оп. 1.;Спр. 898.

Книга запису актів громадянського стану. Пет�
рівський район м. Києва. Померли від виснаження
Габалюк Ваня віком 3 роки та Бобко Коля віком 2,5
роки / ДА м. Києва. — Ф.р.;1654. — Оп. 1. —
Спр. 907.

Серпень, 13

Книга запису актів громадянського стану. Ленін�
ський район м. Києва. Померла від дистрофії Заяць
Любов Григорівна у віці одного року / ДА м. Києва. —
Ф.р.;1654. — Оп. 1 — Спр. 897.

Серпень, 14

Газета „Пролетарська правда” інформувала про
виконання селянським сектором Київської області
річного плану хлібозаготівлі в обсязі 11% планового
завдання / „Пролетарська правда”. — Київ, 1933. —
14 серпня.

Серпень, 15

Книга запису актів громадянського стану. Ленін�
ський район м. Києва. Помер від дистрофії безпри�
тульний хлопчик Кондратьєв Петро у віці 2 років / ДА
м. Києва. — Ф.р.;1654. — Оп. 1. — Спр. 897.

Серпень, 16

Книга запису актів громадянського стану. Ленін�
ський район м. Києва. Помер від дизентерії При�

тикін Ілля Петрович у віці 20 років / ДА м. Києва. —
Ф.р.;1654. — Оп. 1. — Спр. 897.

Серпень, 17

Газета „Вісті” ВУЦВКу повідомила про виконан�
ня колгоспами Київської області річного плану
хлібозаготівлі на 21% з МТС та на 35% без обслуго�
вування МТС, одноосібним сектором на 25,5%, рад�
госпами на 7,4% / ДА м. Києва. — Ф.р.;1654. —
Оп. 1. — Спр. 897.

Книга запису актів громадянського стану. Ленін�
ський район м. Києва. Померли від дизентерії та
дистрофії четверо осіб: Юферова Людмила Мико�
лаївна віком 6 років, Цвєткова Євгенія 3 роки, Вет�
ров Григорій 3 роки, Кубанова Параска Петрівна
віком 65 років / ДА м. Києва. — Ф.р.;1654. — Оп. 1. —
Спр. 897.

Серпень, 18

Книга запису актів громадянського стану. По�
мерли від дизентерії Коломойцева Наталія Васи�
лівна у віці 11 місяців та Царенко Ольга Григорівна у
віці 8 років / ДА м. Києва. — Ф.р.;1654. — Оп. 1. —
Спр. 898.

Серпень, 19

Постанова 2�го зльоту колгоспників�ударників
Київської області про підсумки збиральної кампанії
та хлібозаготівлі. Зазначено, що область „цілковито
вивершила річний план хлібоздавання” і таким чи�
ном „зробила значний крок до здійснення гасла
партії зробити всі колгоспи більшовицькими, а кол�
госпників заможними” / ДА м. Києва. — Ф.р.;1. —
Оп. 1. — Спр. 5417. — Арк. 1—4.

Тези доповіді санінспектури Києва про висип�
ний тиф і заходи його подолання в місті та по селах
приміської смуги. Зазначено, що інфекція тифу за�
несена до міста з периферії через безпритульних
дітей, яка започаткувала „куткову епідемію”, а зго�
дом поширилася на все місто. Названо кількість за�
хворювань протягом попередніх місяців: січня — 98,
лютого — 177, березня — 280, квітня — 878, травня
— 1224, червня — 1349, липня — 1207, а за 7 місяців
— 5203 хворих тифом / ДА м. Києва. — Ф.р.;583. —
Оп. 1. — Спр. 67. — Арк. 376.

Серпень, 20

Довідка санінспектора міста про епідемічний
стан м. Києва. Зазначено, що від квітня 1933 р.
відбувався бурхливий розвиток епідемії тифу, коли
в інших містах „вона почала давати знижку”. Під�
креслено, що стан „висипного тифу, в якому ця
інфекція перебуває зараз в Києві, треба, кваліфіку�
вати, як за дуже загрозливий щодо дальшого його
поширення через те, що він розповсюджений по
всій території Києва, і підтримується не тільки через
випадки захворювань на явні форми висипного
тифу, але й через так звані „стерті” й безсимптомні
форми інфекції” / ДА м. Києва. — Ф.р.;583. — Оп. 1.
— Спр. 67. — Арк. 382—384.

ХРОНІКА  ГОЛОДОМОРУ

373



Серпень, 21

Книга запису актів громадянського стану. Ленін�
ський район м. Києва. Померла від загального ви�
снаження Тищенко Тамара Михайлівна у віці 62 р. /
ДА м. Києва. — Ф.р.;1654. — Оп. 1. — Спр. 898.

Серпень, 22

Книга запису актів громадянського стану. Ленін�
ський район м. Києва. Померла від загального ви�
снаження Мироненко Явдоха Василівна у віці 50 ро�
ків / ДА м. Києва. — Ф.р.;1654. — Оп. 1. — Спр. 897.

Серпень, 23

Книга запису актів громадянського стану. Ленін�
ський район м. Києва. Помер від тифу Рубан Микола
Ілліч у віці 42 років / ДА м. Києва. — Ф.р.;1654. —
Оп. 1. — Спр. 897.

Серпень, 24

Книга запису актів громадянського стану. Пет�
рівський район м. Києва. Помер від дизентерії Бреш�
ко Іван у віці 3 років / ДА м. Києва. — Ф.р.;1654. —
Оп. 1. — Спр. 907.

Серпень, 25

Книга запису актів громадянського стану. Ленін�
ський район м. Києва. Помер від дизентерії Дехтя�
ренко Валентина Парфентіївна у віці 14 років /ДА
м. Києва. — Ф.р.;1654. — Оп. 1. — Спр. 897.

Книга запису актів громадянського стану. Пет�
рівський район м. Києва. Померли від пневмонії
двоє „підкидьків” — Крикун Ольга віком 4 місяці та
Галущенко Андрій віком 5 місяців / ДА м. Києва. —
Ф.р.;1654. — Оп. 1. — Спр. 908.

Серпень, 26

Книга запису актів громадянського стану. Пет�
рівський район м. Києва. Помер від дизентерії Крас�
нов Владлен у віці 14 тижнів / ДА м. Києва. —
Ф.р.;1654. — Оп. 1. — Спр. 908.

Серпень, 27

Газета „Вісті” ВУЦВКу повідомила, що о 10�й го�
дині 40 хвилин швидким потягом Одеса�Москва до
Києва прибув французький політичний діяч Е. Ерріо,
якого зустрічали голова Київського облвиконкому
М. Василенко, заступник голови Київської міськра�
ди Хитрик. Е. Ерріо відвідав Софіївський собор та
Всеукраїнську академію наук, а також „Золоті воро�
та”, здійснив подорож по Дніпру на пароплаві „Ка�
лінін”, побував в Києво�Печерській Лаврі / „Вісті”
ВУЦВКу. — 1933. — 28 серпня.

Серпень, 28

В газеті „Вісті” ВУЦВКу опублікована коротка біо�
графія Е. Ерріо. Він народився 1872 р. в м. Труа, ви�
вчав і викладав історію літератури. Написав наукову

роботу „Мадам Ракам’є та її друзі”, одержав за неї
премію Французької академії наук у 1905 р. Сенатор
від департаменту Рони у 1912 р., міністр праці і хар�
чування в уряді Бріана протягом 1916—1917 рр., член
палати депутатів і лідер радикально�соціалістичної
партії (1918). У вересні 1922 р. вперше відвідав СРСР,
опублікував книгу про СРСР. Прем’єр�міністр уряду
„лівого блоку” в 1924—1925 р. Очолював уряд Фран�
ції в 1927 р., протягом лютого 1927 — до листопада
1928р.міністросвітивуряді„національногоєднання”
Пуанкаре. В травні 1932 р. Е.Ерріо очолив третій уря�
довий кабінет, ставши прем’єр�міністром, а 29 лис�
топада підписав французько�радянський пакт про
ненапад. В грудні 1933 р. пішов у відставку, а в 1933 р.
обраний мером Ліона та головою комісії закордонних
справ палати депутатів / „Вісті” ВУЦВКу. — Київ, 1933.
— 28 серпня.

Книга запису актів громадянського стану. Ленін�
ський район м. Києва. Померли від пневмонії Бланк
Леонід віком 5 місяців та Бабіч Зіна віком 6 місяців,
Микитянський Андрій у віці 2 тижнів / ДА м. Києва. —
Ф.р.;1654. — Оп. 1. — Спр. 908.

Серпень, 29

Книга запису актів громадянського стану. Ленін�
ський район м. Києва. Померла від авітамінозу Род�
зеновська Олімпіада Іванівна у віці 63 років / ДА
м. Києва. — Ф.р.;1654. — Оп. 1. — Спр. 897.

Книга запису актів громадянського стану. Жовт�
невий район м. Києва. Померла від набряків Бандюг
Параска Сидорівна у віці 22 років / ДА м. Києва. —
Ф.р.;1654. — Оп. 1. — Спр. 892.

Серпень, 30

Книга запису актів громадянського стану. Пет�
рівський район м. Києва. Померли від пневмонії
Власенко Іван у віці 2 років, Ніколенко Надія у віці
1,5 роки, Данилова Дуся у віці 3 років, Котов Володя
у віці 2 років / ДА м. Києва. — Ф.р.;1654. — Оп. 1. —
Спр. 898.

Книга запису актів громадянського стану. Жовт�
невий район м. Києва. Померла від набряків (опу�
хання) Рокотель Ярина Михайлівна у віці 31 року /
ДА м. Києва. — Ф.р.;1654. — Оп. 1. — Спр. 892.

Серпень, 31

Постанова президії Київської міськради. Забо�
ронено децентралізовані заготівлі картоплі, а також
розпочато боротьбу із „спекуляцією та перепрода�
жем картоплі” / ДА м. Києва. — Ф.р.;1. — Оп. 1. —
Спр. 5424. — Арк. 10.

Книга запису актів громадянського стану. Пет�
рівський район м. Києва. Померли від коліту Нікітіна
Ніна у віці 3 років та Толчан Тося у віці 2 років / ДА
м. Києва. — Ф.р.;1654. — Оп. 1. — Спр. 907.

Вересень, 1

Книга запису актів громадянського стану. Жовт�
невий район м. Києва. Помер від дизентерії Стриха
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Семен у віці 6 років / ДА м. Києва. — Ф.р.;1654. —
Оп. 1. — Спр. 892.

Книга запису актів громадянського стану. Ленін�
ський район м. Києва. Померла від авітамінозу Пет�
рик Марфа Захарівна у віці 48 років / ДА м. Києва. —
Ф.р.;1654. — Оп. 1. — Спр. 897.

Вересень, 2

Книга запису актів громадянського стану. Жовт�
невий район м. Києва. Померла від авітамінозу Дуда�
ленко Ганнау віці 7 років / ДА м.Києва.—Ф.р.;1654.—
Оп. 1. — Спр. 892.

Книга запису актів громадянського стану. Пет�
рівський район м. Києва. Помер від пневмонії Митен�
ко Юра у віці трьох тижнів / ДА м. Києва. — Ф.р.;1654.
— Оп. 1 — Спр. 908.

Вересень, 3

Книга запису актів громадянського стану. Пет�
рівськийрайонм. Києва. Помер від ентероколітуБай�
дак Сак у віці 19 років / ДА м. Києва. — Ф.р.;1654. —
Оп. 1 — Спр. 908.

Вересень, 4

Книга запису актів громадянського стану. Пет�
рівський район м. Києва. Померли від пневмонії Пар�
ковський Юра у віці 4 років та Литко Ліда у віці 2 років /
ДА м. Києва. — Ф.р. — 1654. — Оп. 1. — Спр. 908.

Вересень, 5

Книга запису актів громадянського стану. Пет�
рівський район м. Києва. Померла від пневмонії „під�
кидьок” Юхименко Надя у віці 5 місяців / ДА м. Киє;
ва. — Ф.р.;1654. — Оп. 1. — Спр. 908.

Книга запису актів громадянського стану. Жовт�
невий район м. Києва. Помер від авітамінозу та ди�
зентерії Зубов Василь у віці 13 років / ДА м. Києва. —
Ф.р.;1654. — Оп. 1. — Спр. 892.

Вересень, 6

Книга запису актів громадянського стану. Жовт�
невий район м. Києва. Померли від авітамінозу та
дизентерії Забігайло Федір у віці 11 років та Шелего�
вець у віці 7 років, а також невідомий Вася від набряку
у віці 6 років, невідома Марійка від виснаження у віці
6 років, Пупенко Надя від виснаження у віці 6 років /
ДА м. Києва. — Ф.р.;1654. — Оп. 1 — Спр. 892.

Книга запису актів громадянського стану. Пет�
рівський район м. Києва. Померли від пневмонії та
дизентерії діти — „підкидьки”: Пінчук Михайло у віці
3 тижнів, Яцук Володя у віці 5 тижнів, Пруденко Андрій
у віці двох тижнів, Оністратенко Кіндрат у віці 18 днів /
ДА м. Києва. — Ф.р.;1654. — Оп. 1. — Спр. 908.

Вересень, 7

Книга запису актів громадянського стану. Пет�
рівський район м. Києва. Померли від пневмонії
безпритульні діти: „підкидьки” — Мартинов Сергій у
віці 2 тижнів та Коломієць Василь у віці 3 тижнів / ДА
м. Києва. — Ф.р.;1654. — Оп. 1. — Спр. 908.

Вересень, 8

Книга запису актів громадянського стану. Жовт�
невий район м. Києва. Померли від виснаження чет�
веро осіб віком від 4 до 15 років / ДА м. Києва. —
Ф.р.;1654. — Оп. 1. — Спр. 892.

Вересень, 9

Книга запису актів громадянського стану. Жовт�
невий район м. Києва. Померли від дизентерії без�
притульні діти Шевченко Сергій у віці 6 років та
Алілова Марфуша у віці 8 років / ДА м. Києва. —
Ф.р.;1654. — Оп. 1. — Спр. 892.

Вересень, 10

Книга запису актів громадянського стану. Ленін�
ський район м. Києва. Помер від дизентерії Берес�
товський Олександр Тодосьович у віці 39 років / ДА
м. Києва. — Ф.р.;1654. — Оп. 1 — Спр. 897.

Вересень, 11

Книга запису актів громадянського стану. Жовт�
невий район м. Києва. Померла від авітамінозу та
дизентерії Грищенко Єва у віці 7 років / ДА м. Киє;
ва. — Ф.р. —1654. — Оп. 1. — Спр. 892.

Вересень, 12

Газета „Вісті” ВУЦВКу повідомила, що колгоспи
Київської області виконали 71,6%, радгоспи 61,4%,
одноосібний селянський сектор 79,4% річного плану
хлібозаготівлі/„Вісті”ВУЦВКу.—1933.—12вересня.

Книга запису актів громадянського стану. Жовт�
невий район м. Києва. Померли від дизентерії
Яценко Таня у віці 6 років, Лосєва Валентина у віці
4 років, Лукяненко Ніна у віці 9 років / ДА м. Києва. —
Ф.р.;1654. — Оп. 1. — Спр. 892.

Вересень, 13

Книга запису актів громадянського стану. Пет�
рівський район м. Києва. Померла від пневмонії
Штендер Віля у віці трьох тижнів / ДА м. Києва. —
Ф.р.;1654. — Оп. 1. — Спр. 908.

Вересень, 14

Книга запису актів громадянського стану. Пет�
рівський район м. Києва. Померли від пневмонії
діти�„підкидьки”: Куліш Надя у віці двох тижнів, Зуб�
кова Наталія у віці чотирьох місяців, Климанська
Ельзам у віці трьох місяців, Кадик Надя у віці 2 років /
ДА м. Києва. — Ф.р.;1654. — Оп. 1. — Спр. 908.

Вересень, 15

Книга запису актів громадянського стану. Пет�
рівський район м. Києва. Помер від пневмонії Бат�
рак Степан у віці 2 років / ДА м. Києва. — Ф.р.;1654.
— Оп. 1. — Спр. 908.

Вересень, 16

Книга запису актів громадянського стану. Жовт�
невий район м. Києва. Помер від коліту Фурман
Григорій у віці 5 років / ДА м. Києва. — Ф.р.;1654. —
Оп. 1. — Спр. 892.
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Вересень, 17

Книга запису актів громадянського стану. Пет�
рівський район м. Києва. Померла від пневмонії
Ульянова Олена у віці трьох тижнів / ДА м. Києва. —
Ф.р. —1654. — Оп. 1. — Спр. 908.

Вересень, 18

Книга запису актів громадянського стану. Жовт�
невий район м. Києва. Померла від дизентерії Куде�
ля Галина у віці 4 років / ДА м. Києва. — Ф.р.;1654. —
Оп. 1. — Спр. 892.

Вересень, 19

Книга запису актів громадянського стану. Ленін�
ський район м. Києва. Померла від тифу Ваєвська
Сабіна Антонівна у віці 36 років / ДА м. Києва. —
Ф.р.;1654. — Оп. 1. — Спр. 897.

Вересень, 20

Книга запису актів громадянського стану. Ленін�
ський район м. Києва. Померла від тифу Буряков�
ська Станіслава Янівна у віці 38 років / ДА м. Києва.
— Ф.р.;1654. — Оп. 1. — Спр. 897.

Вересень, 21

На території Києва діяло 13 магазинів та 17 лавок
системи „Торгсину”, а її відділення в містах Б. Церкві,
Умані, Смілі, Богуславі, Черкасах, Житомирі, Шполі,
Новоград�Волинську, Коростені, Чорнобилі / ЦДАВО
України. — Ф.4051. — Оп. 1. — Спр. 23. — Арк. 7.

Книга запису актів громадянського стану. Жовт�
невий район м. Києва. Помер від плямистого тифу
Ригитов Михайло у віці 52 років / ДА м. Києва. —
Ф.р.;1654. — Оп. 1. — Спр. 892.

Вересень, 22

Книга запису актів громадянського стану. Ленін�
ський район м. Києва. Померла від тифу Дидиченко
Анастасія Степанівна у віці 55 років / ДА м. Києва. —
Ф.р.;1654. — Оп. 1.;Спр. 897.

Вересень, 23

Книга запису актів громадянського стану. Пет�
рівський район м. Києва. Померли від пневмонії без�
притульні діти: Працюк Борис віком 1,5 роки, Химка
Шура віком 5 місяців, Орлов Сергій у віці 8 тижнів,
Олексієнко Марія віком 3 тижні / ДА м. Києва. —
Ф.р.;1654. — Оп. 1. — Спр. 908.

Книга запису актів громадянського стану. Ленін�
ський район м. Києва. Помер від тифу Федонін Ми�
кита Олексійович у віці 40 років / ДА м. Києва. —
Ф.р.;1654. — Оп. 1. — Спр. 897.

Вересень, 24

Книга запису актів громадянського стану. Жовт�
невий район м. Києва. Померли від плямистого
тифу Прокопенко Іван у віці 44 років, Крацький Ілля у
віці 45 років / ДА м. Києва. — Ф.р.;1654. — Оп. 1. —
Спр. 892.

Книга запису актів громадянського стану. Ленін�
ський район м. Києва. Померли від тифу Коршунова
Надія Яківна у віці 48 років, Хабенський Янкель Морд�
кович у віці 72 років, Дуднік Йосип Олексійович у віці
49 років, Боханов Петро Іванович у віці 60 років / ДА
м. Києва. — Ф.р. —1654. — Оп. 1. — Спр. 897.

Вересень, 25

Для забезпечення безперервного розвантажен�
ня барж з хібом до Київського річпорту направлено
177 робітників�вантажників. За тонну насипаного в
мішки зерна із барж платили 50 копійок, а за розван�
таження однієї тонни з барж 1 крб. 20 коп. / ДА
м. Києва. — Ф.р.;323. — Оп. 1. — Спр. 491. — Арк.
163—164.

Книга запису актів громадянського стану. Пет�
рівський район м. Києва. Померли від виснаження
та пневмонії безпритульні діти — „підкидьки”: Бара�
нов Антон у віці 11 місяців, Вдовенко Валя у віці
трьох тижнів, Ніколаєва Феня у віці трьох тижнів, Ко�
лосниченко Клавдія у віці чотирьох тижнів / ДА
м. Києва. — Ф.р.;1654. — Оп. 1. — Спр. 908.

Вересень, 26

Книга запису актів громадянського стану. Ленін�
ський район м. Києва. Померли від тифу Кравцов
Йосип Арсентійович у віці 63 років, Павловська
Ольга Олексіївна у віці 51 року / ДА м. Києва. —
Ф.р.;1654. — Оп. 1. — Спр. 897.

Вересень, 27

Книга запису актів громадянського стану. Жовт�
невий район м. Києва. Померли від дизентерії
Скрипник Михайло віком 9 років, Василевська Шура
віком 7 років, невідома Настя віком 6 років / ДА
м. Києва. — Ф.р. —1654. — Оп. 1. — Спр. 892.

Вересень, 28

Протокол засідання президії Київської КК
КП(б)У. Зазначено, що на станції Київ�Петрівка „під
відкритим небом” промокає та проростає зерно, а
на зерносховищах Київ�Гавань „горить” овес, тому
що температура доходить до 65 градусів під бре�
зентом. В склепах Куренівки та інших сховищ зерно
гріється і псується / ДА м. Києва. — Ф.р.;323. —
Оп. 1. — Спр. 463. — Арк. 5—6.

Книга запису актів громадянського стану. Ленін�
ський район м. Києва. Помер від тифу Дожовець
Ларіон Мусійович у віці 73 років / ДА м. Києва. —
Ф.р. — 1654. — Оп. 1. — Спр. 897.

Вересень, 29

Книга запису актів громадянського стану. Ленін�
ський район м. Києва. Померли від тифу Дем’янок
Євдоким Данилович у віці 62 років, Меркулова Па�
раска Захарівна у віці 70 років, Чорноротов Гаврило
Пилипович у віці 36 років / ДА м. Києва. — Ф.р.;1654.
— Оп. 1. — Спр. 897.
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Книга запису актів громадянського стану. Жовт�
невий район м. Києва. Померли від авітамінозу та
дизентерії безпритульні діти: Свижук Настя у віці
7 років, невідомий Толя у віці 6 років, Трохменко
Толя у віці 5 років / ДА м. Києва. — Ф.р.;1654. —
Оп. 1. — Спр. 892.

Вересень, 30

Книга запису актів громадянського стану. Ленін�
ський район м. Києва. Померли від тифу Єгерський
Нечипор Михайлович у віці 71 року, Кривошеєв
Олексій Семенович у віці 52 років / ДА м. Києва. —
Ф.р.;1654. — Оп. 1. — Спр. 898.

Жовтень, 1

Звіт Київського обкому Українського Червоного
Хреста про антиепідемічні заходи в місті Києві та
приміській смузі. Пропущено через лазні 32634, по�
стрижено 23916, дезинфіковано одягу 32634, про�
ведено 15254 санобстежень, оглянуто 32634 осіб та
19136 дворів, виявлено завшивлених 12250, транс�
портовано епідемічно хворих 1012 / ДА м. Києва. —
Ф.р.;3. — Оп. 1. — Спр. 219. — Арк. 34—35.

Скорочений план м’ясозаготівель по Київській
приміській смузі. Встановлено план на 15 місяців
заготівель м’яса в обсязі 13376 тонн, з них в одно�
осібному секторі 8359 т / ДА м. Києва. — Ф.р.;1. —
Оп. 1. — Спр. 4474.

Книга запису актів громадянського стану. По�
мерли від пневмонії Будова Маня у віці 4 років, Бор�
штейн Іван у віці 4 років, Котенко Ваня у віці 9 років /
ДА м. Києва. — Ф.р.;1654. — Оп. 1. — Спр. 892.

Жовтень, 2

Книга запису актів громадянського стану. Жовт�
невий район м. Києва. Помер від дифтериту без�
притульний Павло у віці 6 років / ДА м. Києва. —
Ф.р.;1654. — Оп. 1. — Спр. 892.

Жовтень, 3

Книга запису актів громадянського стану. Ленін�
ський район м. Києва. Помер від тифу Ейдельман
Абрам Львович у віці 64 років / ДА м. Києва. —
Ф.р.;1654. — Оп. 1. — Спр. 897.

Жовтень, 4

Книга запису актів громадянського стану. Ленін�
ський район м. Києва. Помер від водянки Біленко
Олександр Миколайович у віці 64 років / ДА м. Киє;
ва. —Ф.р.;1654. — Оп. 1. — Спр. 898.

Жовтень, 5

Книга запису актів громадянського стану. Жовт�
невий район м. Києва. Помер від дизентерії та авіта�
мінозу Колечуков Леонід у віці 6 років / ДА м. Киє;
ва. — Ф.р.;1654. — Оп. 1. — Спр. 892.

Книга запису актів громадянського стану. Ленін�
ський район м. Києва. Померла від тифу Шептило
Варвара Олексіївна у віці 48 років / ДА м. Києва. —
Ф.р.;1654. — Оп. 1. — Спр. 897.

Жовтень, 6

Книга запису актів громадянського стану. Ленін�
ський район м. Києва. Померли від тифу Богданова
Марфа Антонівна у віці 55 років, Гаврилов Михайло
Васильович у віці 60 років / ДА м. Києва. — Ф.р.;1654.
— Оп. 1. — Спр. 898.

Повідомлення газети „Вісті” про те, що станом
на 6 жовтня колгоспи Київської області виконали
річний план хлібозаготівлі на 84,9%, радгоспи на
86,6%, селянський сектор на 78,2%, а по мірчуку на
21,1 % / „Вісті” ВУЦВКу. — 1933. — 11 жовтня.

Жовтень, 7

Книга запису актів громадянського стану. Ленін�
ський район м. Києва. Померли від авітамінозу Гав�
рищук Іван Іванович у віці 41 року, Козаченко
Анатолій Михайлович у віці 17 років, Єременко Ва�
силь Герасимович у віці 18 років, Горбаченко Мар�
фа Григорівна у віці 30 років, Криворучко Михайло
Григорович у віці 28 років, Третяк Михайло Патрике�
йович у віці 28 років / ДА м. Києва. — Ф.р.;1654. —
Оп. 1 — Спр. 899.

Жовтень, 8

Книга запису актів громадянського стану. Жовт�
невий район м. Києва. Померли від дизентерії Коз�
лова Христина у віці 47 років, від пневмонії Луценко
Ніна у віці 1 року, Буганська Мотя у віці 11 місяців,
Войтенко Кость у віці двох місяців, Лисова Ольга у
віці 10 місяців / ДА м. Києва. — Ф.р.;1654. — Оп. 1. —
Спр. 892.

Жовтень, 9

Книга запису актів громадянського стану. Ленін�
ський район м. Києва. Померли від тифу Зундер Да�
вид Йосипович у віці 38 років, Ткаченко Аграфена
Яківна у віці 65 років, Каменів Тимофій Денисович у
віці 43 років / ДА м. Києва. — Ф.р.;1654. — Оп. 1. —
Спр. 897.

Жовтень, 10

Книга запису актів громадянського стану. Ленін�
ський район м. Києва. Померла від коліту Тимофе�
єва Олександра Яківна у віці 73 років / ДА м. Києва.
— Ф.р.;1654. — Оп. 1. — Спр. 898.

Жовтень, 11

Постанова президії Київської міськради про по�
рядок вручення зобов’язань по м’ясозаготівлях. На�
голошено на тому, що переважна частина колгосп�
ників та „трудящих одноосібників” дотерміново ви�
конали всю 15�місячну норму м’ясоподатку, відтак
можна виконувати встановлену для них норму м’я�
соподатку на 1934 р. і „негайно приступити до без�
посередньої роботи по врученню зобов’язань з тим,
щоб не пізніше 25 жовтня вручення зобов’язань
всім м’ясоздавцям — закінчити” / ДА м. Києва. —
Ф.р.;1. — Оп. 1. — Спр. 5424. — Арк. 3—4.

Книга запису актів громадянського стану. Дар�
ницький район м. Києва. Померла від дизентерії Мо�
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розоваЛюбовПетрівнаувіці5місяців/ДАм.Києва.—
Ф.р.;1654. — Оп. 1. — Спр. 808.

Жовтень, 12

Книга запису актів громадянського стану. Ленін�
ський район м. Києва. Померли від запалення оче�
ревини та тифу Гавриленко Сава Михайлович у віці
41 року, Сокирко Леонід у віці 12 років / ДА м. Киє;
ва. — Ф.р.;1654. —Оп. 1. — Спр. 899.

Жовтень, 13

Книга запису актів громадянського стану. Ленін�
ський район м. Києва. Помер від тифу Шевченко Ва�
силь Федорович у віці 36 років / ДА м. Києва. —
Ф.р.;1654. — Оп. 1. — Спр. 899.

Жовтень, 14

Книга запису актів громадянського стану. Ленін�
ський район м. Києва. Померли від тифу Шапіто
Мусій Семенович у віці 48 років, Лигар Оксана
Якимівна у віці 49 років, Єресько Павло Володими�
рович у віці у віці 30 років, Мартиненко Федот Ва�
сильович у віці 36 років / ДА м. Києва. — Ф.р.;1654.
— Оп. 1. — Спр. 899.

Жовтень, 15

Книга запису актів громадянського стану. Жовт�
невий район м. Києва. Померли від пневмонії Ряб�
чинський Нік у віці 7 місяців та Головатий Харитон у
віці одного року / ДА м. Києва. — Ф.р.;1654. — Оп. 1.
— Спр. 892.

Жовтень, 16

Книга запису актів громадянського стану. Ленін�
ський район м. Києва. Померла від тифу Максимова
Марфа Яківна у віці 67 років / ДА м. Києва. —
Ф.р.;1654. — Оп. 1. — Спр. 899.

Жовтень, 17

Книга запису актів громадянського стану. Ленін�
ський район м. Києва. Померли від загального висна�
ження Чех Февронія Микитівна у віці 60 років, від ди�
зентерії Романенко Кирило Пилипович у віці 21 року,
від тифу Травкіна Марія Ананівна у віці 30 років / ДА
м. Києва. — Ф.р.;1654. — Оп. 1. — Спр. 899.

Жовтень, 18

Книга запису актів громадянського стану. Ленін�
ський район м. Києва. померли від тифу Епанча
Олена Кіндратівна у віці 54 років, Петрищева Парас�
ка Христофорівна у віці 65 років, Оліна Ганна Олек�
сандрівна у віці 36 років, Котов Омелян Антонович у
віці 54 років Хом’як Ганна Мартинівна у віці 58 років /
ДА м. Києва. — Ф.р.;1654. — Оп. 1. — Спр. 899.

Жовтень, 19

Книга запису актів громадянського стану. с.Поз�
няки Київської приміської смуги. Померла від висип�

ного тифу Кавуненко Варвара Юхимівна у віці 19 років
/ ДА м. Києва. — Ф.р.;1654. — Оп. 1. — Спр. 572.

Жовтень, 20

Книга запису актів громадянського стану. Ленін�
ський район м. Києва. Померла від тифу Божок
Софія Микитівна у віці 31 року / ДА м. Києва. —
Ф.р.;1654. — Оп. 1. — Спр. 899.

Жовтень, 21

Книга запису актів громадянського стану. Ленін�
ський район м. Києва. Померли від тифу Картанюк
Мусій Макарович у віці 53 років, Микач Савелій Пет�
рович у віці 30 років, Половинчик Рейзля Юхимівна у
віці 65 років, Іванова Параска Семенівна у віці 42 ро�
ків, Рудниченко Тетяна Олександрівна у віці 39 ро�
ків, Баклан Явдоха Іллівна у віці 52 років, Цисин Хаїм
Овсійович у віці 53 років, Синельников Леонтій Ох�
римович у віці 47 років / ДА м. Києва. — Ф.р.;1654. —
Оп. 1. — Спр. 899.

Жовтень, 22

Книга запису актів громадянського стану. Жовт�
невий район м. Києва. Помер від пневмонії Богдан
Аркадій у віці двох тижнів / ДА м. Києва. — Ф.р.;1654.
— Оп. 1. — Спр. 892.

Жовтень, 23

Книга запису актів громадянського стану. Жовт�
невий район м. Києва. Померли від пневмонії Жу�
равльова Настя у віці трьох тижнів, Номинас Світла�
на у віці семи тижнів, Ващенко Ігор у віці одного року
/ ДА м. Києва. —Ф.р.;1654. — Оп. 1. — Спр. 892.

Жовтень, 24

Книга запису актів громадянського стану. Ленін�
ський район м. Києва. Померли від тифу Кармаза
Микола Минович у віці 42 років, Пилипенко Ана�
стасія Фролівна у віці 58 років, Тютюник Марія Пет�
рівна у віці 53 років / ДА м. Києва. — Ф.р.;1654. —
Оп. 1. — Спр. 899.

Жовтень, 25

Книга запису актів громадянського стану. Ленін�
ський район м. Києва. Померли від тифу Райзлін Во�
лодимир Олександрович у віці 37 років, Куксінський
Вадим Миколайович у віці 41 року, Паливода Касьян
Андрійович у віці 29 років, Каліновська Віра Фе�
дорівна у віці 32 років / ДА м. Києва. — Ф.р.;1654. —
Оп. 1. — Спр. 899.

Жовтень, 26

Книга запису актів громадянського стану. Ленін�
ський район м. Києва. Померли від тифу Михаль�
ченко Василь Антонович у віці 42 років, Барак Песя
Фроїмівна у віці 54 років, Соловйова Явдоха Іванівна
у віці 47 років / ДА м. Києва. — Ф.р.;1654. — Оп. 1. —
Спр. 899.
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Книга запису актів громадянського стану. Жовт�
невий район м. Києва. Померли від пневмонії не�
мовлята Врублевська Настя та Воронова Алла / ДА
м. Києва. — Ф.р. — 1654. — Оп. 1. — Спр. 892.

Жовтень, 27

Книга запису актів громадянського стану. Ленін�
ський район м. Києва. Померли від тифу Кулик Ав�
густина Дмитрівна у віці 57 років, Палька Агнеса Йо�
сипівна у віці 42 років, Шевченко Григорій Лазаро�
вич у віці 55 років, Божник Ганна Леонтіївна у віці 57
років, Ряботенко Степан Іванович у віці 48 років / ДА
м. Києва. — Ф.р. — 1654. — Оп. 1. — Спр. 899.

Протокол засідання Надзвичайної комісії по бо�
ротьбі з епідеміями. Зазначено, що установами
санінспектури Києва виявлено велику кількість за�
вошивлених пасажирів на залізницях та в річпорту, а
також в студентських гуртожитках. Проведено сан�
обробку житлових будинків, у яких мешкали хворі
тифом / ДА м. Києва. — Ф.р.;1. — Оп. 1. — Спр. 6110.
— Арк. 28—33.

Жовтень, 28

Книга запису актів громадянського стану. Ленін�
ський район м. Києва. Померли від тифу Рахубов�
ська Ганна Михайлівна у віці 29 років, Верещанська
Ірина Андріївна у віці 58 років, Найдис Захар Якович
у віці 35 років / ДА м. Києва. — Ф.р.;1654. — Оп. 1. —
Спр. 899.

Жовтень, 29

Протокол загальноміської конференції дирек�
торів шкіл та навчальних закладів Києва. Слухали
питання про боротьбу з висипним тифом в школах
міста Києва. Зазначено, що в школах висока заво�
шивленість дітей, а школярі „переносять тиф на но�
гах”. В окремих школах завошивленість становила
50—85% учнів / ДА м. Києва. — Ф.р.;1. — Оп. 1. —
Спр. 6110. — Арк. 37—39.

Книга запису актів громадянського стану. Ленін�
ський район м. Києва. Померли від тифу Дворнічен�
ко Ольга Федорівна у віці 26 років, Михайлова Єли�
завета Лук’янівна у віці 52 років / ДА м. Києва. —
Ф.р.;1654. — Оп. 1. — Спр. 899.

Жовтень, 30

Книга запису актів громадянського стану. Ленін�
ський район м. Києва. Померли від тифу Волкова
Єлизавета Аполлонівна у віці 62 років, Попова Олек�
сандра Дорофіївна у віці 58 років / ДА м. Києва. —
Ф.р.;1654. — Оп. 1. — Спр. 899.

Жовтень 31

Книга запису актів громадянського стану. Ленін�
ський район м. Києва. Померли від тифу Вдовенко
Микита Семенович у віці 58 років, Пипенко Федір Си�
монович у віці 57 років / ДА м. Києва. — Ф.р.;1654. —
Оп. 1. — Спр. 899.

Протокол засідання Надзвичайної комісії по бо�
ротьбі з епідеміями. Проведено рейди перевірки

санітарного стану державних та комунальних уста�
нов, виявлено велику завошивленість, створено са�
нітарні бригади для обробки помешкань та вулиць.
Рекомендовано затримувати підводи з хлібом, які
перебувають в антисанітарній зоні / ДА м. Києва. —
Ф.р.;1. — Оп. 1. — Спр. 6110. — Арк. 43—44.

Листопад, 1

Книга запису актів громадянського стану. Жовт�
невийрайонм. Києва. Померливід пневмонії безпри�
тульні діти Пудишенко Марія віком три місяці та Му�
сійчук Ліда віком 2 роки / ДА м. Києва. — Ф.р.;1654. —
Оп. 1. — Спр. 892.

Книга запису актів громадянського стану. Ленін�
ський район м. Києва. Померли від тифу Зайцев Ми�
хайло Григорович у віці 27 років, Дурдуковська Оле�
на Іванівна у віці 57 років / ДА м. Києва. — Ф.р. —
1654. — Оп. 1. — Спр. 899.

Листопад, 2

Повідомлення німецького консула у Києві Ан�
дора Хенке. Зазначив, що кожного дня до лікарень
зверталося 109 хворих на висипний тиф, а разом з
прибулими до 200 осіб. Хворі тифом селяни при�
їздили до міста, тому епідемія тифу поширювалася
/ Der ukrainische Hunger;Holocaust. Eine Dokumen;
tation, hrsg. und eingeleitet von Dr. D. Zlepko. — Son;
nenb��uhl, 1988. — S. 206—208.

Книга запису актів громадянського стану. Ленін�
ський район м. Києва. Померли від тифу Кваснев�
ська Жозефіна Олександрівна у віці 62 років / ДА
м. Києва. — Ф.р.;1654. — Оп. 1. — Спр. 899.

Книга запису актів громадянського стану. Пет�
рівськийрайонм.Києва.Померлавідвисипноготифу
Ковбасюк Євгенія Яківна / ДА м. Києва. — Ф.р.;1654.
— Оп. 1. — Спр. 907.

Листопад, 3

Книга запису актів громадянського стану. Жовт�
невий район м. Києва. Помер від дизентерії Бонда�
ренко Іван у віці 11 років / ДА м. Києва. — Ф.р.;1654.
— Оп. 1. — Спр. 892.

Книга запису актів громадянського стану. Пет�
рівський район м. Києва. Померли від висипного
тифу Колодная Рахіль Аронівна у віці 23 років, Фаль�
ко Тетяна Василівна у віці 53 років / ДА м. Києва. —
Ф.р.;1654. — Оп. 1. — Спр. 907.

Листопад, 4

Постанова президії міськради про заготівлю те�
лиць. Констатовано, що план заготівель телиць для
безкорівних колгоспників „зірвано”. Зобов’язано
голів колгоспів та сільських рад виконати контрак�
тацію телиць та реалізувати кредит / ДА м. Києва. —
Ф.р.;1. — Оп. 1. — Спр. 5402. — Арк. 1.

Книга запису актів громадянського стану. Ленін�
ський район м. Києва. Помер від тифу Левин Ісак Аб�
рамович у віці 27 років / ДА м. Києва. — Ф.р.;1654. —
Оп. 1. — Спр. 899.
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Листопад, 5

Протокол засідання Надзвичайної санітарної
комісії по боротьбі з епідеміями. Зазначено, що
санітарний стан шкіл міста є критичним, позаяк ви�
явлено багато завошивлених учнів, а також сту�
дентів в гуртожитках технікумів / ДА м. Києва. —
Ф.р.;1. — Оп. 1. — Спр. 6110. — Арк. 70—76.

Книга запису актів громадянського стану. Ленін�
ський район м. Києва. Померла від тифу Шевченко
Палажка Йосипівна у віці 55 років / ДА м. Києва. —
Ф.р.;1654. — Оп. 1. — Спр. 899.

Листопад, 6

Інформація про епідемічний стан в Києві. Зазна�
чено, що інфекція тифу розповсюджена по всіх райо�
нах міста, охопила всі групи населення, а захворю�
вання тифом серед робітників сягнуло 35,2%, серед
службовців 33,3%, серед студентів 5,5%. Діти віком
до 14 років мали 20,3% хворих на тиф що перевищу�
вало попередні роки / ДА м. Києва. — Ф.р.;583. —
Оп. 1. — Спр. 67. — Арк. 446—449.

Книга запису актів громадянського стану. Ленін�
ський район м. Києва. Помер від тифу Мельханов
Михайло Іванович у віці 54 років / ДА м. Києва. —
Ф.р.;1654. — Оп. 1. — Спр. 899.

Листопад, 7

Книга запису актів громадянського стану. Ленін�
ський район м. Києва. Померли від тифу Зайцев Ва�
силь Тихонович у віці 47 років, Пискарьов Анатолій
Костянтинович у віці 7 років, Савицький Костянтин
Феофілович у віці 52 років / ДА м. Києва. — Ф.р.;1654.
— Оп. 1. — Спр. 899.

Листопад, 8

Книга запису актів громадянського стану. Жовт�
невий район м. Києва. Померли від дизентерії Кузь�
менко Павло у віці 8 років, Савченко Василь у віці
9 років / ДА м. Києва. — Ф.р.;1654. — Оп. 1. —
Спр. 892.

Листопад, 9

Книга запису актів громадянського стану. Жовт�
невий район м. Києва. Померла від дизентерії без�
притульна дівчина Оля у віці 3 років / ДА м. Києва. —
Ф.р.;1654. — Оп. 1. — Спр. 892.

Листопад, 10

Інструкція для сандиктатора, що виїздив на
село. Зазначається, що сандиктатор організує всю
протиепідемічну роботу в дорученому кущі, залучає
до цього громадськість села, спрямовує діяльність
сільських надзвичайних комісій боротьби з епіде�
міями. Сандиктатор мав розгорнути роботу лазень
та камер, розробити графік їх відвідувань селянами,
а в „небезпечних щодо висипного тифу селах від�
відування лазень проводиться похатньо, починаючи
з найнебезпечнішого кутка„ / ДА м. Києва. —
Ф.р.;583. — Оп. 1. — Спр. 67. — Арк. 438—439.

Книга запису актів громадянського стану. Жовт�
невий район м. Києва. Помер від дизентерії Лагоць�
кий Олександр у віці 8 років / ДА м. Києва. —
Ф.р.;1654. — Оп. 1. — Спр. 892.

Книга запису актів громадянського стану. Пет�
рівський район м. Києва. Померли від висипного
тифу Тесля Домна Кирилівна у віці 63 років, Царьов
Іван Михайлович у віці 44 років / ДА м. Києва. —
Ф.р.;1654. — Оп. 1. — Спр. 907.

Листопад, 11

Книга актів запису громадянського стану. Ленін�
ський район м. Києва. Померли від тифу Віленко Яків
Борисович у віці 44 років, Дорфман Іта Шльомівна у
віці 77 років / ДА м. Києва. — Ф.р. —1654. — Оп. 1. —
Спр. 899.

Листопад, 12

Книга запису актів громадянського стану. Пет�
рівський район м. Києва. Помер від дизентерії Го�
луб Володимир Якович у віці 6 років / ДА м. Києва. —
Ф.р.;1654. — Оп. 1. — Спр. 907.

Листопад, 13

Книга запису актів громадянського стану. Ленін�
ський район м. Києва. Померли від тифу Король Йо�
сипЛазаровичувіці49років,ДашевськийФішельБо�
рисович у віці 33 років, Горбунов Василь Петрович у
віці 39 років, Козачок Порфир Васильович у віці
53 років, Дзюб Петро Антонович у віці 69 років, Роен�
кранц Олександр Якович у віці 35 років / ДА м. Киє;
ва. — Ф.р.;1654. — Оп. 1. — Спр. 899.

Листопад, 14

Книга запису актів громадянського стану. Пет�
рівський район м. Києва. Померли від висипного
тифу Розенберг Надія Мойсеївна у віці 72 років, Фе�
дорова Олександра Василівна у віці 47 років / ДА
м. Києва. — Ф.р.;1654. — Оп. 1. — Спр. 907.

Листопад, 15

Книга запису актів громадянського стану. Ленін�
ський район м. Києва. Померли від тифу Агеєва Ган�
на Антонівна у віці 46 років, Антоненко Сергій Нечи�
порович у віці 39 років / ДА м. Києва. — Ф.р.;1654. —
Оп. 1. — Спр. 899.

Листопад, 16

Книга запису актів громадянського стану. Ленін�
ський район м. Києва. Помер від тифу Майоров Сте�
пан Захарович у віці 75 років / ДА м. Києва. —
Ф.р.;1654. — Оп. 1. — Спр. 899.

Листопад, 17

Книга запису актів громадянського стану. Пет�
рівський район м. Києва. Померли від авітамінозу та
безбілкового набряку (опухання) Войленко Максим
Йосипович у віці 42 роки, Бойцун Фросина Доро�
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феєвна у віці 35 років / ДА м. Києва. — Ф.р.;1654. —
Оп. 1. — Спр. 908.

Листопад, 18

Книга запису актів громадянського стану. Ленін�
ський район м. Києва. Помер від водянки Кошкарь�
ов Олександр Федорович у віці 4 місяців / ДА м. Киє;
ва. — Ф.р. — 1654. — Оп. 1. — Спр. 899.

Листопад, 19

Книга запису актів громадянського стану. Ленін�
ський район м. Києва. Померли від тифу Робінер Ка�
терина Терентіївна у віці 48 років, Богданова Кате�
рина Федорівна у віці 48 років, Рудь Тодось Тарасо�
вич у віці 20 років, Кискевич Володимир Якович у віці
38 років, Концурок Сильвестр Кузьмович у віці
43 років / ДА м. Києва. — Ф.р.;1654. — Оп. 1. —
Спр. 899.

Листопад, 20

Книга запису актів громадянського стану. Ленін�
ський район м. Києва. Помер від запалення очере�
вини Козлов Василь Микитович у віці 41 року / ДА
м. Києва. — Ф.р.;1654. — Оп. 1. — Спр. 899.

Листопад, 22

Доповідна записка Надзвичайної комісії по бо�
ротьбі з антисанітарією. Повідомляється, що осе�
редками комісії перевірено вулиці міста, 1616 бу�
динків, 5031 квартиру, 5067 осіб, виявлено 31 хво�
рого, 312 завошивлених, очищено 382 двори / ДА
м. Києва. — Ф.р.;3. — Оп. 1. — Спр. 219. —
Арк. 17—18.

Листопад, 23

Лист наркома охорони здоров’я УСРР С.Канто�
ровича. Підкреслив, що багатьом лікарням „ бракує
білизни, ковдр, матраців, речей догляду за хвори�
ми, хірургічного інструментарію, лабораторного
майна. Хворих харчують незадовільно, навіть хво�
рим на черевний тиф не дають білого хліба” / ДА
м. Києва. — Ф.р.;3. — Оп. 1. — Спр. 223.

Книга запису актів громадянського стану. Ленін�
ськийрайонм. Києва. Помер від тифу Колодрубський
Степан Дмитрович у віці 42 років / ДА м. Києва. —
Ф.р.;1654. — Оп. 1. — Спр. 899.

Листопад, 24

Книга запису актів громадянського стану. Ленін�
ський район м. Києва. Померла від тифу Ларікова
Марія Миколаївна у віці 34 років / ДА м. Києва. —
Ф.р.;1654. — Оп. 1. — Спр. 899.

Листопад, 25

Протокол засідання Надзвичайної міської комісії
по боротьбі з антисанітарією. Підкреслено, що зрос�
тання кількості захворювань в селах Київської при�
міської смуги відбувається з двох основних причин:
недостатнє забезпечення медперсоналом та не�
усвідомлення сільрадами відповідальності щодо по�
долання епідемії висипного тифу. Рекомендовано

додатково розгорнути по селах 175 ліжок для хворих
на висипний тиф / ДА м. Києва. — Ф.р.;1. — Оп. 1. —
Спр. 6110. — Арк. 167—175.

Книга запису актів громадянського стану. Ленін�
ський район м. Києва. Померла від тифу Котвіцька
Антоніна Василівна у віці 47 років / ДА м. Києва. —
Ф.р.;1654. — Оп. 1. — Спр. 899.

Протокол №1 засідання штабу по боротьбі з
епідеміями на території Київської приміської смуги.
Ухвалили створити штаб подолання епідемії та ку�
щові штаби: Слобідського, Броварського, Гоголів�
ського, Будаївського, Хотівського, Семиполківсько�
го, Шпитського, Бучанського / ДА м. Києва. —
Ф.р.;583. — Оп. 1. — Спр. 67. — Арк. 4—5.

Листопад, 27

Книга запису актів громадянського стану. Ленін�
ський район м. Києва. Померла від запалення ле�
генів Курочкіна Катерина Онисімівна у віці 7 років /
ДА м. Києва. — Ф.р.;1654. — Оп. 1. — Спр. 899.

Листопад, 28

Протокол №2 засідання штабу по боротьбі з
епідеміями на території Київської приміської смуги.
Рекомендовано відкрити в селах Горенці та Госто�
мелі лазні / ДА м. Києва. — Ф.р.;3. — Оп. 1. —
Спр. 216. — Арк. 4—5.

Листопад, 29

Книга запису актів громадянського стану. Жовт�
невий район м. Києва. Померли від висипного тифу
Ільїна Софія Миколаївна у віці 67 років, Столярчук
Микола Власович у віці 16 років / ДА м. Києва. —
Ф.р.;1654. — Оп. 1. — Спр. 892.

Постанова президії Київської міськради. Слуха�
ли питання про „зміцнення революційної законності
в селах приміської смуги”. Зазначено, що були ви�
падки „безспірного стягнення м’яса поверх вста�
новлених норм, здача державі картоплі не з плану
посіву, а з фактично посіяного, випадки порушення
законів у стягненні податків, ліквідації окремих се�
редняцьких та бідняцьких дворів за несплату подат�
ків” / ДА м. Києва. — Ф.р.;323 — Оп. 1. — Спр. 299.

Листопад, 30

Книга запису актів громадянського стану. Жовт�
невий район м. Києва. Помер від висипного тифу
Полак Симха Ківович у віці 40 років / ДА м. Києва. —
Ф.р.;1654. — Оп. 1. — Спр. 892.

Листопад, 31

Книга запису актів громадянського стану. Жовт�
невий район м. Києва. Померли від пневмонії без�
притульні діти — „підкидьки”: Богданів Михайло у
віці 2,5 років, Петровська Віра віком 2 місяці, Сучак
Іван віком 1 місяць / ДА м. Києва. — Ф.р.;1654. —
Оп. 1. — Спр. 892.

Грудень, 1

Інформація міськради про заготівлю льону та
конопель. Зазначено, що льон зібрано та замочено
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колгоспами 63,5%, одноосібними господарствами
40% від засіяних площ. Первісна обробка цих
технічних культур „занедбана”, а на нараду приїхали
10 голів із 38 запрошених / ДА м. Києва. — Ф.р.;1. —
Оп. 1 — Спр. 5424. — Арк. 2.

Грудень, 2

Книга запису актів громадянського стану. Жовт�
невий район м. Києва. Померли від висипного тифу
Троїцька Галина Петрівна у віці 65 років, Вінницька
Єлизавета Давидіівна у віці 52 років, від черевного
тифу Фрунт Яків Андрійович у віці 30 років / ДА
м. Києва. — Ф.р.;1654. — Оп. 1. — Спр. 892.

Книга запису актів громадянського стану. Ленін�
ський район м. Києва. Помер від тифу Літвінець
Олександр Микитович у віці 21 року / ДА м. Києва. —
Ф.р.;1654. — Оп. 1. — Спр. 989.

Грудень, 4

Книга запису актів громадянського стану. Жовт�
невий район м. Києва. Помер від висипного тифу
Кричман Хаїм Якович у віці 30 років / ДА м. Києва. —
Ф.р.;1654. — Оп. 1. — Спр. 892.

Грудень, 5

Книга запису актів громадянського стану. Ленін�
ський район м. Києва. Померла від тифу Янченко
Тетяна Григорівна у віці 67 років / ДА м. Києва. —
Ф.р. — 1654. — Оп. 1. — Спр. 898.

Книга запису актів громадянського стану. Жовт�
невий район м. Києва. Померли від висипного тифу
Веліх Параска Федорівна у віці 45 років, Хаталак
Іван Васильович у віці 22 років / ДА м. Києва. —
Ф.р.;1654. — Оп. 1. — Спр. 892.

Грудень, 6

Книга запису актів громадянського стану. с.Осо�
корки. Помер від голоду Литвиненко Кирило Федо�
рович у віці 33 років / ДА м. Києва. — Ф.р.;1654. —
Оп. 1. — Спр. 513.

Грудень, 7

Книга запису актів громадянського стану. Жовт�
невий район м. Києва. Помер від висипного тифу
Литовченко Матвій Семенович у віці 32 років / ДА
м. Києва. — Ф.р. — 1654. — Оп. 1. — Спр. 892.

Грудень, 8

Книга запису актів громадянського стану. Ленін�
ський район м. Києва. померли від пневмонії троє
безпритульних дітей віком від одного до трьох років
/ ДА м. Києва. — Ф.р.;1654. — Оп. 1. — Спр. 897.

Грудень, 9

Книга запису актів громадянського стану. Жовт�
невий район м. Києва. Померли від пневмонії та
коліту двоє дітей�„підкидьків” у віці до одного року /
ДА м. Києва. — Ф.р.;1654. — Оп. 1. — Спр. 892.

Грудень, 10

Книга запису актів громадянського стану. Ленін�
ський район м. Києва. Померла від загального вис�
наження Рудницька Мотря Марківна у віці 78 років /
ДА м. Києва. — Ф.р.;1654. — Оп. 1. — Спр. 898.

Книга запису актів громадянського стану. Жовт�
невий район м. Києва. Померли від пневмонії Ка�
пітоненко Антон у віці 3 місяців, Андреєв Остап у віці
8 місяців, Молчанов Ваня у віці 2,5 років, Трушенко
Катя у віці трьох тижнів / ДА м. Києва. — Ф.р.;1654.
— Оп. 1. — Спр. 892.

Книга запису актів громадянського стану. Жовт�
невий район м. Києва. Померла від висипного тифу
Михальська Маріана Францівна у віці 54 років / ДА
м. Києва. — Ф.р.;1654. — Оп. 1. — Спр. 892.

Грудень, 11

Протокол наради при Київській інспектурі охо�
рони здоров’я в справі боротьби з новим вибухом
висипного тифу в м. Києві. Було зазначено, що „за
останні дні” в Києві „значно збільшилися захворю�
вання на висипний тиф і ці захворювання відрізня�
ються від попередніх тим, що як видно зв’язані з пе�
реїздом людности, а тому окремих очагів немає, а
захворювання розкидано по 29 районах міста, а
тому треба негайно вжити рішучих заходів до повної
ліквідації цієї епідемії й накреслив для цього низку
заходів”. Запропоновано „переключити” всі меди�
ко�санітарні установи на боротьбу з висипним ти�
фом, допускати до гуртожитків студентів лише після
санобробки, створити при гуртожитках комісії по
боротьбі з тифом, а також здійснити щеплення
150 тис. осіб проти черевного тифу / ДА м. Києва. —
Ф.р.;3. — Оп. 1. — Спр. 36. — Арк. 36—38.

Книга запису актів громадянського стану. Жовт�
невий район м. Києва. Померли від пневмонії Тара�
сенко Михайло у віці 1,5 року, Розенфельд Клара у
віці 4 місяців, а також від „дифтерії після висипного
тифу” Герасименко Михайло Кирилович у віці 34
років / ДА м. Києва. — Ф.р. — 1654. — Оп. 1. —
Спр. 892.

Грудень, 12

Резолюція обласної наради керівників райвід�
ділів постачання Київської області. Зазначено, що
закон про „обов’язкову здачу порядком податку мо�
лока державі, цілком відповідаючи новому періоду
соціалістичного будівництва, має велику перевагу
проти попередньої системи заготівлі молока через
контрактацію — та як показує досвід роботи 1933
року себе цілком виправдав”. Підкреслено, що гос�
подарства області виконали молокоподаток на
102,1% / ДА м. Києва. — Ф.р.;1. — Оп. 1. —
Спр. 4461. — Арк. 16—17.

Грудень, 13

Зведення санінспектури м. Києва про захворю�
вання, завошивленість та санобробку населення.
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Проведено огляд населення: в с.Гоголів 41 особу,
386 школярів, 14 хат; в с.В.Димерка 118 осіб дорос�
лих, 230 школярів, 45 хат; в с.Русанів 69 осіб, 422
школярів, 16 хат; в с.Богданівка 100 осіб, 150 шко�
лярів, 50 хат; в с.Світильне 243 особи, 150 школярів,
40 хат; в с.Плоське 30 школярів, 6 хат. Виявлено в
селах 99 завошивлених дорослих та 143 школярів,
проведено через лазні 452 особи, санобробку 67
хат, дезкамери 394 особи / ДА м. Києва. — Ф.р.;3. —
Оп. 1. — Спр. 216. — Арк. 28.

Грудень, 14

Книга запису актів громадянського стану. Ленін�
ський район м. Києва. Помер від тифу Гей Михайло
Тимофійович у віці 35 років / ДА м. Києва. —
Ф.р.;1654. — Оп. 1. — Спр. 898.

Книга запису актів громадянського стану. Жовт�
невий район м. Києва. Померли від висипного тифу
Новаковський Йосип Йосипович у віці 54 років, Пет�
рова Анастасія Володимирівна у віці 38 років / ДА
м. Києва. — Ф.р.;1654. — Оп. 1. — Спр. 892.

Грудень, 15

Книга запису актів громадянського стану. Ленін�
ський район м. Києва. Померла від авітамінозу Вдо�
венко Ніна Андріївна у віці 9 років / ДА м. Києва. —
Ф.р.;1654. — Оп 1. — Спр. 892.

Повідомлення газети „Вісті” ВУЦВКу про хід
хлібозаготівлі Зазначено, що колгоспи Київщини
заготовили 98,2%, твердоздавці 48,2%, радгоспи
91,7% від річного плану зернових культур / „Вісті”
ВУЦВКу. — 1933. — 15 грудня.

Грудень, 16

Протокол засідання штабу Київської надзвичай�
ної санітарної комісії. Підкреслено факт поширення
захворювань на висипний тиф в Семиполківському
та Гоголівському кущах. Для забезпечення цілкови�
тої госпіталізації хворих на висипний тиф запропо�
новано терміново відкрити шпиталі в с.Літки на 30
ліжок, Заворичи на 50 ліжок, Гоголеві на 40 ліжок,
Семиполках на 40 ліжок, а разом на 160 ліжок / ДА
м. Києва. — Ф.р.;3. — Оп. 1. — Спр. 105.

Грудень, 17

До сіл Київської приміської смуги відправлено
відповідальних працівників міського відділу охоро�
ни здоров’я для обстеження санітарного стану, „ви�
явлення дійсного епідемічного стану кожного села
та для вжиття потрібних рішучих протиепідемічних
заходів”, щоб налагодити там „масову санітарну об�
робку населення, своєчасне виявлення хворих та
своєчасну шпиталізацію„ / ДА м. Києва. — Ф.р.;3. —
Оп. 1. — Спр. 105. — Арк. 171.

Грудень, 18

Книга запису актів громадянського стану. Ленін�
ський район м. Києва. Помер від запалення очере�
вини Годуненко Тимофій Степанович у віці 54 років /
ДА м. Києва. — Ф.р. — 1654. — Оп. 1. — Спр. 898.

Грудень, 19

Книга запису актів громадянського стану. Жовт�
невий район м. Києва. Померла від „слабкості” Гон�
чарова Варвара Михайлівна віком 5 днів / ДА м. Киє;
ва. — Ф.р. — 1654. — Оп. 1. — Спр. 892.

Грудень, 20

Стягнено сільгоспподаток з господарств при�
міської смуги на суму 907 тис. крб., з них з колгоспів
166 тис., з одноосібних господарств 609 тис., з
„куркулів” 115 тис. крб. / ДА м. Києва. — Ф.р.;1. —
Оп. 1. — Спр. 5423. — Арк. 12.

Грудень, 22

Книга запису актів громадянського стану. Ленін�
ський район м. Києва. Померла від тифу Карпілов�
ська Рахіль Яківна у віці 26 років / ДА м. Києва. —
Ф.р.;1654. — Оп. 1. — Спр. 898.

Грудень, 23

Книга запису актів громадянського стану. Ленін�
ський район м. Києва. Помер від запалення черев�
ної порожнини Настюк Михайло Маркович у віці 38
років / ДА м. Києва. — Ф.р.;1654. — Оп. 1. —
Спр. 898.

Грудень, 24

Книга запису актів громадянського стану. Жовт�
невий район м. Києва. Помер від дизентерії Мешко�
вський Володимир Валерійович у віці 3,5 років / ДА
м. Києва. — Ф.р.;1654. — Оп. 1. — Спр. 892.

Грудень, 27

Книга запису актів громадянського стану. Жовт�
невий район м. Києва. Померли від висипного тифу
Міліон Григорій Мордкович у віці 40 років, Вой�
цехівський Олександр Михайлович у віці 26 років,
Станевич Інга Трифонівна у віці 44 років, Пузенкін
Микола Михайлович / ДА м. Києва. — Ф.р. — 1654. —
Оп. 1. — Спр. 892.

Грудень, 28

Книга запису актів громадянського стану. с.Ми�
шоловка Київської міської ради. Померли від авіта�
мінозу Гаркуша Марія Трохимівна у віці 13 років та
Синельникова Ганна Іванівна у віці 25 років / ДА
м. Києва. — Ф.р.;1654. — Оп. 1. — Спр. 899.

Грудень, 29

Постанова президії Київської міської ради про
підсумки стягнення сільськогосподарського подат�
ку та самооподаткування в селах Київської при�
міської смуги. Зазначено, що кількість селянських
господарств зменшилася на 1,8%, худоби в них
зменшилося на 27,1%, а корів в колгоспах скороти�
лося на 23,3%. Оподатковано експертним податком
118 „куркульських господарств” та стягнено з них
83.279 крб. / ДА м. Києва. — Ф.р.;1. — Оп. 1. — Спр.
5423. — Арк. 7—16.
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Грудень, 30

Короткий звіт про роботу сануповноваженого
міської Надзвичайної санітарної комісії Х.Комаров�
ського. Зазначено, що санітарними бригадами
оглянуто 31159 дітей 229 установ та виявлено 1045
завошивлених / ДА м. Києва. — Ф.р.;3. — Оп. 1. —
Спр. 219.

Грудень, 31

Звіт про санітарний стан шкіл м. Києва. Підкрес�
лено, що в окремих школах завошивленість дітей до�
ходить до 20%, а траплялися школи, у яких вона ста�
новила30—50%та85%відкількостіучнів.Дітиприхо�
дили до школи після санобробки, але в інкубаційному
періоді захворювання тифом. Захворювання учнів на
висипний тиф в школах міста залишалося загрозли�
вим / ДА м. Києва. — Ф.р.;3. — Оп. 1. — Спр. 219. —
Арк. 28—33.
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МАРТИРОЛОГ



Сплинув 75�рiчний термiн „таємного” зберiган�
ня книг загсiв, якi передано до архiвних установ
України. Нами виявлені та опрацьовані книги про
смерть людей на територiї мiста Києва. На кожному
аркушi архiвної справи розташовано двi довiдки, якi
фiксують район, мiсце, вiк, соцiальний стан, причи�
ну та дату смертi, висновок лiкаря. Загальна кiль�
кiсть померлих, враховуючи рiзнi причини смертi,
сягає понад 40 тисяч осiб. Книги загсiв є реєстром
померлих киян i прибулих селян з околицi та районiв
Київської областi, особливо безпритульних дiтей,
серед яких переважали так званi „пiдкиднi”. До них
потрапили померлi мешканцi Києва, про що
свiдчать їхнi адреси, а також „прийшлi”, яких настиг�
ла голодна смерть на вулицях мiста, тому померлих
фiксували за мiсцем їх агонiї. Записи стосуються
адмiнiстративних та суто територiальних районiв
Києва: Бульварного, Дарницького, Жовтневого, Ле�
нiнського, Петрiвського, Сталiнського, Чоколiвсько�
го та окремих сiл — Позняки, Осокорки, Мишолiвка.

Вичерпнiсть iнформацiї та її структура залежали
вiд дотримання службовцями райзагсiв „Інструкцiї
про порядок заповнення книг запису актiв про
смерть”, а також вiд розпоряджень Наркомату охо�
рони здоров’я УСРР та директивних органiв про
утаємнення факту голоду, тобто унiверсальної при�
чини масової смертностi населення. Згiдно „Інстру�
кцiї” спiвробiтники загсiв мали „дуже уважно й аку�
ратно” заповнювати усi пункти довiдки про смерть
особи в декiлькох примiрниках. Перший залишався
в загсi, а копiю направляли до установ державної
статистики.

Календарний принцип запису передбачав пос�
лiдовну реєстрацiю померлих протягом року — вiд
1 сiчня i до 31 грудня. Якщо книга заповнювалася
ранiше року, то брали нову книгу, але продовжували
за хронологiєю запису старої, а раптом залишалися
чистi аркушi, то вони автоматично ставали початком
книги чергового року. У зв’язку з цим, а також беру�
чи до уваги масову смертнiсть на вулицях Києва се�

лян, безпритульних дiтей, порушувався принцип
послiдовностi запису за календарними датами. Ма�
совiсть та асихроннiсть смертностi ускладнювала їх
реєстрацiю i систематизацiю, про що свiдчать книги
райзагсiв мiста, тому ми подаємо їх за адмiнiстра�
тивними районами та номерами архiвних справ.
Довiдки про смерть, якi виписували загси пiсля ви�
значення лiкарями її причини, фiксували дату при�
пинення життя, а упорядкування самої книги вияви�
лося офiцiйним документом, котрий засвiдчував акт
голодної смертi. Книги загсiв про смерть, якi добре
збереглися, вiддзеркалюють повсякденне iснуван�
ня голодних людей, набуваючи своєрiдного меморi�
ального статусу.

Структура довiдки або акту про смерть дозволяє
з’ясувати прiзвище, iм’я та по�батьковi особи, якщо
вона померла в лiкарнi, дома, в iншiй установi. До
книги запису актiв про смерть записували i помер�
лих на вулицi. „Інструкцiя” мала 19 пунктiв, якi стосу�
валися, крiм прiзвища померлої особи, мiсця її про�
живання перед кончиною, конкретної дати (день,
мiсяць, рiк) смертi, визначення статi, вiку, виокрем�
лення дiтей, якi не дожили до одного року, вiдтак
дати їх народження, кiлькiсного складу її сiм’ї, гро�
мадянства, нацiональностi, сiмейного та родинного
стану, джерел утримання, соцiального походження,
лiкарського дiагнозу причини смертi. Пункт 14 ви�
магав вiд Загсiв чiткого запису мiсця „випадку
смертi”: в лiкарнi, дитячому будинку, вдома. Цей
пункт засвiдчував мiсце смертi, а в 15�му пунктi лiка�
рське свiдоцтво про причину. Довiдки видавали пе�
реважно в стацiонарах, тобто в лiкарнях, амбула�
торiях, тобто за наявностi лiкаря. За вiдсутностi в
сiльських радах лiкарiв дозволялося записувати „за
словами заявника назву хвороби, що призвела до
смертi”, тобто за фактом наявностi померлої особи:
„висипний тиф”, „сухоти” тощо. До пункту 16�го за�
писували постiйне мiсце проживання померлого,
але в книгах загсiв траплялося зазвичай поширене
тодi слово — „невiдомо”. Безпаспортний україн�
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ський селянин та малолiтнi дiти�безпритульники, якi
не знали грамоти i школи, помирали невiдомими
особами.

Для виявлення осiб, якi померли внаслiдок три�
валого голодування, найважливiшим i майже єди�
ним залишається пункт 15�й книги загсiв, а в окре�
мих книгах 14�й, тобто причина смертi. В iсторичнiй
науковiй лiтературi та особливо в публiцистицi
зустрiчається категоричне i переважно однозначне
визначення основної причини масової смертнос�
тi — вiд голоду. Не заперечуючи iсторичного факту
голодомору, маємо зазначити, що масове i довгот�
ривале голодування викликало ту чи iншу хворобу,
яка набувала форми епiдемiї. Люди помирали вiд
конкретних хвороб, тому вiдсутнiсть запису „вiд го�
лоду”, хоча вони трапляються в книгах по мiсту
Києву, не означає наявностi iншої першопричини.

Спираючись на iсторичний досвiд боротьби з
наслiдками голоду 1921—1922 рр. в УСРР, особли�
во на висновки медекспертiв та визначенi ними
фiзiологiчнi ознаки дiагнозу смертностi людей в
умовах голоду, а також враховуючи найпоширенiшi
визначення причин масової смертi протягом 1932—
1933 рр., вiдбувалося формування списку помер�
лих внаслiдок голодування. Деякi назви хвороб зу�
стрiчаються латиною, але переважна бiльшiсть ро�
сiйською та українською мовами.

Причиною смертi киян та „зайшлих” осiб в мiстi
Києвi, судячи iз запису книг райзагсiв, були: пара�
тиф, висипний, черевний, плямистий тиф, дизен�
терiя, розлад шлунку, колiт, гострий колiт, „рiзачка”,
гострий катар кишок, запалення черевнини,
отруєння, „дитячий лiтнiй пронос”, гострий ентеро�
колiт, „дитяча холерина”, „кривавий пронос”, гос�
тре шлунково�кишкове захворювання, порушення
травлення, пневмонiя, сухоти, туберкульоз легенiв,
запалення легенiв, виснаження, водянка, набряк,
„отечна хвороба”, безбiлковий набряк, „рiзке вис�
наження”, дистрофiя, атрофiя, загальне виснажен�
ня, загальна атрофiя, розлад харчування, авiта�
мiноз, загальна водянка, „вроджена кволiсть”, „не�
життєспроможнiсть” тощо. Наявнiсть епiдемiї ви�
сипного та черевного тифу, випадкiв „сибiрки” та
малярiї, якi разом з десятками тисяч голодних се�
лян та залишених ними безпритульних дiтей прони�
кали на вулицi Києва, свiдчили про жахливу соцiаль�
но�демографiчну катастрофу, породжену голодо�
мором в українських селах, особливо примiської
смуги та ближнiх районiв Київщини. Дiагноз „черев�
ний тиф, двостороннє запалення легенiв” або „за�
палення легенiв та черевний тиф”, „туберкульоз
пiсля черевного тифу”, що виявився причиною
смертi, певною мiрою розкриває решту лiкарських
висновкiв: „запалення легенiв”, „туберкульоз”,
навiть мiокардит та „слабкiсть серця”, хоча останнi
чергувалися iз iншою дiагностикою померлих — це
„виснаження”. Доволi часто зустрiчається дiагноз
„кахексiя”, тобто синдром, що характеризується
надмiрним виснаженням, фiзичною слабкiстю. Вiд
тифу помирало переважно доросле населення —
робiтники, пенсiонери, окремi уповноваженi з хлiбо�

заготiвель, санiтари, лiкарi, але жодного номенкла�
турника мiської чи районної управлiнської ланки.

Визначення лiкарiв Жовтневої лiкарнi м. Києва
(„виснаження”, „рiзке виснаження”, „отьок”, „во�
дянка”, „загальна водянка”, „авiтамiноз”, „черевний
тиф”, „ентероколiт”), яка була перевалочним пунк�
том померлих вiд голодування та вiдповiдних хво�
роб, стосувалися переважно осiб старшого вiку,
хоча, траплялося, i дiтей. Дiагноз „туберкульоз, че�
ревний тиф”, „висипний тиф, запалення печiнки,
мiокардит”, „загальне виснаження, туберкульоз ле�
генiв”, який зустрiчається в книгах загсiв, має
наслiдковий зв’язок, тому є об’єктом виборки.

Недитячим виявився дiагноз, котрий засвiдчу�
вав масову смертнiсть дiтей: „дизентерiя”, „висна�
ження”, „пневмонiя”, „пронос”, „токсична дис�
пепсiя”, „дитяча холерина”, „харчове отруєння”,
„кишкова iнтоксикацiя”, „дистрофiя”, „ентероколiт”.
Вiд них помирали дiти на вулицях мiста, а також в
дитбудинках та Карантинi №4, що був розмiщений
на територiї Охматдиту. Термiни „карантин”, тобто
мiсце i „пневмонiя” — причина смертi, були харак�
терними для так званих „пiдкиднiв”, дiтей до одного
року, якi помирали вiд запалення легенiв, а безпри�
тульнi вiд дистрофiї, виснаження, дизентерiї, енте�
роколiту, кишково�шлункових розладiв. Дiагноз
„дистрофiя”, „пневмонiя” i „дизентерiя” супровод�
жує записи смертей переважно дiтей вулицi та
соцiальних установ: карантини, ясла, дитбудинки,
колектори для безпритульних. Дiагноз „кiр” зу�
стрiчається значно менше, нiж „дистрофiя” або
„пневмонiя”.

За соцiальним станом, котрий не завжди був оз�
начений, дiагнози також вирiзнялися. Набряки, за�
гальна водянка, ентероколiти, виснаження, авiтамi�
ноз, рiзке виснаження, дизентерiя, якi зафiксованi в
книгах райзагсiв, стосувалися „хлiборобiв” та
„хлiборобок”, тобто селян Василькiвського, Бере�
занського, Бiлоцеркiвського та iнших районiв, а та�
кож примiської смуги Києва. Визначення причини
смертi як „безбiлковий набряк” було характерним
для в’язнiв будинкiв попереднього ув’язнення
(БПУ). Інколи зустрiчалися сумарнi дiагнози „авiта�
мiноз та послаблення серця”, якi були причиною
смертi селян. Вони помирали на вулицях, а непри�
бранi трупи розкладалися, тому було важко iденти�
фiкувати вiк i соцiальний стан, особливо за вiдсут�
ностi документiв. Зазвичай їх зараховували до кате�
горiї „невiдомi”. За березень 1933 р. „виснаженi”
або „замерзлi” вiком вiд 20 до 60 рокiв, вiднесенi до
групи „невiдомих”; налiчувалося лише в окремих
районах понад 500 осiб.

Типовими дiагнозами для 1932 та 1933 р., якi
стали причиною смертi для населення Києва, вра�
ховуючи i селян, були „дизентерiя”, „ентероколiт”,
„черевний тиф”, „висипний тиф”, але саме протя�
гом 1933 р. масово з’являються групи померлих вiд
„виснаження”, „рiзкого виснаження”, „безбiлкового
набряку”, „дистрофiї”, „авiтамiнозу”. Для 1933 р. ха�
рактерна поява соцiальної категорiї „невiдомих”, якi
заполонили мiсто, сподiваючись на порятунок, але
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солодка i потворна смерть виявилася для них оста�
точним звiльненням вiд страждань, поневiрянь, со�
рому, смутку, душевного щему.

В районних книгах загсiв м. Києва траплялися,
але рiдко, наступнi записи: „загальне виснаження з
приводу недоїдання”, „рiзке загальне виснаження
внаслiдок голодування”, „истощенiє организму от го�
лода”, „голоднi набряки”. Вони зайвий раз пiдкрес�
люють незаперечний факт голодомору в українських
селах, вiд якого помирало населення мiст, знемагаю�
чи вiд епiдемiї тифу, туберкульозу, дизентерiї, але
жодного разу не виявило активних форм протесту.

Записи до книг загсiв не є вичерпним джерелом
для повного з’ясування кiлькостi жертв голодомору,
особливо в межах України, позаяк сiльськi ради

фактично перестали реєструвати випадки голодної
смертi. Книги райзагсiв узаконюють прiзвища
жертв голодомору, померлих внаслiдок виснажен�
ня, тифу, дистрофiї тощо. Висновок лiкарiв „паралiч
серця на почвi загального виснаження, хронiчного
голодування” є доказом того, що переважна бiль�
шiсть дiагнозiв („мiокардит”, „паралiч серця”), якi
стосувалися селян, мали безпосереднє вiдношення
до голоду.

Списки померлих киян та сiльських бiженцiв, якi
шукали порятунку в мiстах, подано за адмiнiстратив�
ними районами та номерами архiвних справ, якi є
своєрiдним меморiалом, бо зафiксували смерть вiд
наслiдкiв голоду в Українi. Умовнi скорочення означа�
ють: р. (рокiв), м. (мiсяцiв), д. (днiв), т. (тижнiв).
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Рiк 1932Kй

Бульварний район, м. Київ
[Державний архiв м. Києва, Ф.р.;1654. — Оп. 1. — Спр. 805].
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Бульварний район, м. Київ

[Державний архiв м. Києва, Ф.р.;1654. — Оп. 1. — Спр. 807].
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Дарницький район, м. Київ
[Державний архiв м. Києва, Ф.р.;1654. — Оп. 1. — Спр. 808].
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Жовтневий район, м. Київ
[Державний архiв м. Києва, Ф.р.;1654. — Оп. 1. — Спр. 910].
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Жовтневий район, м. Київ

[Державний архiв м. Києва, Ф.р.;1654. — Оп. 1. — Спр. 837].
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Жовтневий район, м. Київ
[Державний архiв м. Києва, Ф.р.;1654. — Оп. 1. — Спр. 816].
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Жовтневий район, м. Київ
[Державний архiв м. Києва, Ф.р.;1654. — Оп. 1. — Спр. 817].
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Жовтневий район, м. Київ
[Державний архiв м. Києва, Ф.р.;1654. — Оп. 1. — Спр. 818].
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Жовтневий район, м. Київ
[Державний архiв м. Києва, Ф.р.;1654. — Оп. 1. — Спр. 883].
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Ленiнський район, м. Київ
[Державний архiв м. Києва, Ф.р.;1654. — Оп. 1. — Спр. 819].
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Ленiнський район, м. Київ
[Державний архiв м. Києва, Ф.р.;1654. — Оп. 1. — Спр. 820].
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Ленiнський район, м. Київ
[Державний архiв м. Києва, Ф.р.;1654. — Оп. 1. — Спр. 821].
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Ленiнський район, м. Київ
[Державний архiв м. Києва, Ф.р.;1654. — Оп. 1. — Спр. 822].
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Ленiнський район, м. Київ
[Державний архiв м. Києва, Ф.р.;1654. — Оп. 1. — Спр. 823].
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Ленiнський район, м. Київ
[Державний архiв м. Києва, Ф.р.;1654. — Оп. 1. — Спр. 824].
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Ленiнський район, м. Київ
[Державний архiв м. Києва, Ф.р.;1654. — Оп. 1. — Спр. 825].
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Ленiнський район, м. Київ
[Державний архiв м. Києва, Ф.р.;1654. — Оп. 1. — Спр. 826].
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Ленiнський район, м. Київ
[Державний архiв м. Києва, Ф.р.;1654. — Оп. 1. — Спр. 827].
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Петрiвський район, м. Київ
[Державний архiв м. Києва, Ф.р.;1654. — Оп. 1. — Спр. 828].
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Петрiвський район, м. Київ
[Державний архiв м. Києва, Ф.р.;1654. — Оп. 1. — Спр. 829].
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Петрiвський район, м. Київ
[Державний архiв м. Києва, Ф.р.;1654. — Оп. 1. — Спр. 830].
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с. Позняки, Київська примiська смуга
[Державний архiв м. Києва, Ф.р.;1654. — Оп. 1. — Спр. 572].
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Сталiнський район, м. Київ

[Державний архiв м. Києва, Ф.р.;1654. — Оп. 1. — Спр. 832].
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Сталiнський район, м. Київ
[Державний архiв м. Києва, Ф.р.;1654. — Оп. 1. — Спр. 833].
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Сталiнський район, м. Київ
[Державний архiв м. Києва, Ф.р.;1654. — Оп. 1. — Спр. 834].
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Сталiнський район, м. Київ
[Державний архiв м. Києва, Ф.р.;1654. — Оп. 1. — Спр. 835].
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Сталiнський район, м. Київ
[Державний архiв м. Києва, Ф.р.;1654. — Оп. 1. — Спр. 837].
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Сталiнський район, м. Київ
[Державний архiв м. Києва, Ф.р.;1654. — Оп. 1. — Спр. 910].
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Сталiнський район, м. Київ
[Державний архiв м. Києва, Ф.р.;1654. — Оп. 1. — Спр. 681].
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Рiк 1933Kй

Бульварний район, м. Київ
[Державний архiв м. Києва, Ф.р.;1654. — Оп. 1. — Спр. 880].
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Бульварний район, м. Київ
[Державний архiв м. Києва, Ф.р.;1654. — Оп. 1. — Спр. 881].
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Бульварний район, м. Київ
[Державний архiв м. Києва, Ф.р.;1654. — Оп. 1. — Спр. 636].
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Жовтневий район, м. Київ
[Державний архiв м. Києва, Ф.р.;1654. — Оп. 1. — Спр. 883].
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Жовтневий район, м. Київ
[Державний архiв м. Києва, Ф.р.;1654. — Оп. 1. — Спр. 884].
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Жовтневий район, м. Київ
[Державний архiв м. Києва, Ф.р.;1654. — Оп. 1. — Спр. 885].
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Жовтневий район, м. Київ

[Державний архiв м. Києва, Ф.р.;1654. — Оп. 1. — Спр. 886].
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Жовтневий район, м. Київ
[Державний архiв м. Києва, Ф.р.;1654. — Оп. 1. — Спр. 887].
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Жовтневий район, м. Київ
[Державний архiв м. Києва, Ф.р.;1654. — Оп. 1. — Спр. 888].
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Жовтневий район, м. Київ
[Державний архiв м. Києва, Ф.р.;1654. — Оп. 1. — Спр. 889].
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Жовтневий район, м. Київ
[Державний архiв м. Києва, Ф.р.;1654. — Оп. 1. — Спр. 890].
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Жовтневий район, м. Київ
[Державний архiв м. Києва, Ф.р.;1654. — Оп. 1. — Спр. 892].
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Ленiнський район, м. Київ
[Державний архiв м. Києва, Ф.р.;1654. — Оп. 1. — Спр. 893].
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Ленiнський район, м. Київ
[Державний архiв м. Києва, Ф.р.;1654. — Оп. 1. — Спр. 894].
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Ленiнський район, м. Київ
[Державний архiв м. Києва, Ф.р.;1654. — Оп. 1. — Спр. 895].

�
���������&�������6!�������

�"�����������	
���

�������$���%

�
�#����������

������������	
���

�����

��*��������������������

&����������&�	
���

�!��������������-����!

��*�9����+����#�+����#�����

�	������
����	
���

�� ���$���%

���	������������
�������

�&�����������	
���

�� ���$���%

���������B����

�������"����	
���

)� ���%�������

��
�������+����#�$�	�
�����

�������������	
���

�����!�����������������

��*��
���
��������������

�	�����������	
���

�� ���$���%

���!���	���
(������

�������������	
���

 ������$���)����)��

��
�!����*
���


�����������	
���

 ���� ��� ��#�

�
�0����)�	�!�� ���-�'����

�"�����������	
���

�� ���$���%

+�"���+����

������������	
���

)� ���%��

+�(���#������
���


�����	"��&�	
���

�����!����

+��������
���)������

&������
����	
���

�� ������������������

�
#����$�	�
�

��������������	
���

�����


���,
��

������������	
���

���)'���� ���� ��

%��������������������������

�
�����������	
���

����� ��� ��#�

%�*����������

�������&��&�	
���

)� ���%��

&���9����4��������
�'����

	�������������	
���

�����

B������/����

������	�����	
���

)� ���%����)� � ��

/�����������#���
���
�����

&������	&����	
���

 �������)��-�� ��

,������+����

������������	
���

����������!����

,�������������������������

��������&����	
���

 ������$�������

,����� +������� 1�������������

&�!���������	
���

-��������)� � ��

1��������� ��!���� �����������

�������������	
���

��)����

1�
��!���
���
�����������

��������&����	
���

�����!����

1�"���(��

�������&����	
���

����������

1������+���	���
�2���������

�������	&��&�	
���

�����!����

1�*���1����

������������	
���

������������!����

1�*���%���
��+������������

�������������	
���

!�����)����)���!�� �#��� ��#�

1����#��������

������		��&�	
���

)� ���%��

1��������+����

������	&����	
���

)� ���%��

1�
��9���1���	��������'����

�������	&����	
���

�� ������������������

1�
����#����������

��!�������� �
�����������	
���

��������������

1��#��������
���������'����

�������	&����	
���

�� ��'����������)����������

3��*������5����=�'������

�����������&�	
���

�� ��'�������������������������

3�-�
���-���+���������

�������������	
���

�� ���$���%

������)�	�!��
���
�����

��������&����	
���

�� ���$���%

����#���+����

�������&����	
���

)� ���%���������

��
:������������3����>������

	�����	&����	
���

����%��

��
���������
���4�����
�����

�&�����	�����	
���

�� ���$���%

��
��������,����4���������

�������������	
���

�����!����

��
������8�
��

������������	
���

�����

���#��������

������������	
���

�����

��!����������
��1�
�������

�������������	
���

�� ���$���%

��
���4�����

������������	
���

�����

4�������4����

��������	�����	
���

���!������)� ���%��

.���������������

�"������&����	
���

�� ���$���%����)�� ��#�

МАРТИРОЛОГ

457



.��
���0�������

������������	
���

�����

.��
��������

������������	
���

���)'���� ���� ��

.��
�(�������
��

��������	���&�	
���

)� ���%�������!����

.���
���������

�������"��&�	
���

)� ���%��

.�(��
#����������.��
�����

�������������	
���

�� ���$���%

����0������%���	�

�������	�����	
���

�� ��'����

��!����#���5����3���
�����

�������	
����	
���

�� ���$���%

��������3�*��������������

������������&�	
���

)� ���%��

 
�-������ ��
��� .
���������

�������������	
���

�� ���$���%

A(�����+��������.��
�����

"�!���������	
���

�����

A(�������4����

�������"����	
���

)� ���%���������

A(�������4�	��

������������	
���

����� ���#��

$�	#����1����

����������&�	
���

)�����������)� ���%��

$������������.��������

	������	���&�	
���

�������$���%

$
������1����

������	�����	
���

)� ���%��

=�	����#���3����1�������������

�������������	
���

�� ���$���%

=�!�������������
�-�������

&������		����	
���

�����!����

=�	���+����

���������	����	
���

���!����

8������� ��!����� �	��#-�����

�"�����������	
���

�� ���$���%

8��#0�������
���� �!�������

�������	���&�	
���

�����!����

8����
������
��8�'����

&����������&�	
���

 ������� ���� ��

Ленiнський район, м. Київ
[Державний архiв м. Києва, Ф.р.;1654. — Оп. 1. — Спр. 896].
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Ленiнський район, м. Київ
[Державний архiв м. Києва, Ф.р.;1654. — Оп. 1. — Спр. 897, 898].
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с. Мишоловка Київської мiської ради
[Державний архiв м. Києва, Ф.р.;1654. — Оп. 1. — Спр. 899].
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Петрiвський район, м. Київ
[Державний архiв м. Києва, Ф.р.;1654. — Оп. 1. — Спр. 900].
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Петрiвський район, м. Київ
[Державний архiв м. Києва, Ф.р.;1654. — Оп. 1. — Спр. 901].
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Петрiвський район, м. Київ
[Державний архiв м. Києва, Ф.р.;1654. — Оп. 1. — Спр. 902].
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Петрiвський район, м. Київ
[Державний архiв м. Києва, Ф.р.;1654. — Оп. 1. — Спр. 903].
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Петрiвський район, м. Київ
[Державний архiв м. Києва, Ф.р.;1654. — Оп. 1. — Спр. 904].
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Петрiвський район, м. Київ
[Державний архiв м. Києва, Ф.р.;1654. — Оп. 1. — Спр. 908].
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Петрiвський район, м. Київ
[Державний архiв м. Києва, Ф.р.;1654. — Оп. 1. — Спр. 905].
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с. Позняки, м. Київ
[Державний архiв м. Києва, Ф.р.;1654. — Оп. 1. — Спр. 831].

До книг загсiв сiл Позняки та Осокорки потрапили переважно селяни примiської смуги та найближчих
районiв Київської областi, якi помирали на територiї Києва. Вони мали довiдку, яка засвiдчувала їх особу,
але „безiменним” виявився дiагноз хвороби, яка спричинила смерть, тому райзагси, звiтуючись перед ста�
тистичним бюро, писали просто — „невiдомо”. До них належали переважно дорослi, хоча траплялися i дiти,
якi лежали просто неба декiлька днiв.
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Осокоркiвський ЗАГС, с. Осокорки
[Державний архiв м. Києва, Ф.р.;1654. — Оп. 1. — Спр. 513].
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Сталiнський район, м. Київ
[Державний архiв м. Києва, Ф.р.;1654. — Оп. 1. — Спр. 910].

�������,����

��������
����	
���

�� ��'����

��������������

/������	�	
���

�� ��'����

������#���1������"���

�������	
��	�	
���

����������� ��'����

��
��
�#���$�����.��������

�"�����	���	�	
���

)���������

�9����.�������
��������

�	���������	�	
���

�� ��'����

���!��,����

&�������	����	
���

�� ��'����

������%���
��

�������	���	�	
���

�-���)'���������

+�
	�����4�	���

��������
����	
���

 ��������� ��'����

+���(���,����

�����������	�	
���

�������� ��'����

+�������������,�������

�����������	�	
���

����������� ��'����

+�
�������$�	�����

&�������&��	�	
���

�������$����� 

�����������������
��������

�������		��	�	
���

�� ��'����

�������%���
��

�����������	�	
���

����������������� ��'����

�������%������

�����������	�	
��������%��� ��#��

����������������� ��'����

�
*�������1��#�������������

&������	"��	�	
���

�� ��'����


�(�1����#�#����

��������"��	�	
���

 ��������� ��'����


���
�����

�����������	�	
���

����������� ��'����

%���
�"#������

��������"��	�	
���

�� ��'����

%�����#����)
������

�������	���	�	
���

 ��������� ��'����

%
��	���#����H�

&����������	�	
���

�� ��'����

&
��������1���
����

&�������&����	
���

 ��������� ��'����

&
��������	�
�

&����������	�	
���

����������� ��'��������)����

&
�(�����)����

&������������	
���

����������� ��'����

B��������A�#���

��������
��	�	
���

!�����)������)����

B��������
�����

&����������	�	
���

�����������)����

/�	�
�0��� ��!���� ��	
�������

&"�����������	
���

!�����)��

/������+��������

�������	���	�	
���

�������$���%

/�!�
����$�	�
�

�����������	�	
���

�� ��'�����������������

/��������� �����������������

�������		��	�	
���

�����������

,������������

&������	���	�	
���

 ��������� ��'����

1�
���������
���1�
�������

�������	���	�	
���

�� ��'����

1�������#�����
���$�	�
�����

��������&��	�	
���

��)������ ������� ��#�

1������
��
�

�����������	�	
���

 �-�����������

1���*�
��

�������	���	�	
���

����������������� ��'����

1����������

	"���������	�	
���

����������������� ��'����

1��������,����

�����������	�	
���

����������� ��'����

1�����#�����
����

&����������	�	
���

�� ��'����

1�
��#�

��������&����	
���

�� ��'����

1�
(�����#����1���#�

��������"����	
���

 ��������� ��'����

1����"#������������

�����������	�	
���

 ��������� ��'����

1�"�
*��������

�������	���	�	
������������

�� ��'������������� ��#�

1
�����#�� 3�*�� ��������������

"������������	
���

 ��������� ��'����

МАРТИРОЛОГ

493



1
�0�����#���%�����

��������"��	�	
���

��������������

1
�����4�����
�

�����������	�	
���

�� ��'����

1��#�������3��������

&&���������	�	
���

!�����)����*���������� ��+

1��
��������(���

	"���������	�	
���

��!�������

1�
�����%���	�

��������	��	�	
���

 ��������� ��'����

1������������

&������������	
���

 ��������� ��'����

3�����������

������������	�	
���

�����������)����

3�����D0����E�

�	�����	���	�	
���

�� ��'����

3������������1���
����

�����������	�	
���

�������� ��'����

�����������
���
���

&������������	
���

 ��������� ��'����

��������D0����E�

&������	���	�	
���

����������� ��'����

���#'����

�������	���	�	
���

�����������)����

��!��������.�������

�����������	�	
���

�������� ��'����

��������#�����
���

�����������	�	
���

����������������� ��'����

4���	����

	"���������	�	
���

�������� ��'����

4���	����

�����������	�	
���

��!�������

4���	����

�����������	�	
���

��!�������

4���	����

�������	&��	�	
���

��!�������

4���	����

��������	��	�	
���

�� ��'����

4���	����

�������	&��	�	
���

����������� ��'����

4���	����

�����������	�	
���

��!�������

4���	����

�����������	�	
���

����������������!�����)��

4���	����

�����������	�	
���

��!�������

4���	����

�������	���	�	
������������

�� ��'��������������������

4���	����

�	���������	�	
���

����%��� ��#�

4���	����

�������������	
���

 ��������� ��'����

4���	����

�������	���	�	
���

��!�������

4���	����

�������	
��	�	
���

��!�������

4���	����

�������	���	�	
���

��!�������

4���	����

&����������	�	
���

��������� ��������� ��'����

4���	����

&�������	��	�	
���

��!�������

4���	����

�������	���	�	
���

����������������� ��'����

4���	����

"����������	�	
���

����������� ��'��������)����

4���	�����

	"���������	�	
���

��!�������

4���	�����

�����������	�	
���

������� ��#�

4���	�����

�������	"��	�	
���

��!�������

4���	�����

�"�����	&��	�	
���

�� ��'����

4���	�����

�������		��	�	
���

����������������� ��'����

4���	�����

��������"��	�	
���

����%����������� ��#�

4���	�����

�����������	�	
���

����������������� ��'����

4���	�����

�&���������	�	
���

������� ��#����)��� ��'����

4���	�����

�����������	�	
���

����%��� ��#����������� ��'����

4���	�����

�����������	�	
���

�� ��'����

4���	�����

��������
��	�	
���

�����������)����

4���	�����

��������
��	�	
���

!�����)�����������!��������������

4���	�����

��������	��	�	
���

 ��������� ��'����

4���	�����

�����������	�	
���

����������� ��'����

4���	�����

�������	���	�	
������!��������

����������������� ��'����

4���	�����

&����������	�	
���

)���������

4���	�����

&������	&��	�	
���

��!�������

4���	�����

�������6��	�	
���

�� ��'�����������������

4���	�����

/������	�	
���

����������� ��'����

4���	�����

/��	���	�	
���

����������� ��'������!�����)��

4�������%���
��.��
�����

&����������	�	
���

 ��������� ��'����

���
���#����$
��"�

�����������	�	
���

��!�������

��
���.��
��

�����������	�	
���

�������� ��'����

.������$�	�����

&������	���	�	
���

 ���������� ������

.����������������

&�������
��	�	
���

 ��������� ��'������!�����)��

.�������$�	�
�

��������"����	
���

 ��������� ��'����

.
�!�	#����H�

	����������	�	
���

�������� ��'����

ÍÀÖ²ÎÍÀËÜÍÀ ÆÅÐÒÂ ÃÎËÎÄÎÌÎÐÓ Â ÓÊÐÀ¯Í²

494

К
И

ЇВ



5�	"���

&����������	�	
���

����������������� ��'����

5�	#���
����

�����������	�	
���

�� ���$���%

5�*�"#�,������
������

��������
��	�	
���

������� ��#����)��� ��'����

����������	
���

&�������"����	
���

 ��������� ��'����

��	���

�����������	�	
���

��%

��	���#����,����+����#�����

��������&��	�	
���

��!� ��$���%

��
	�����#��������

	
���������	�	
���

��)!���'��������

��	�
������
���

�������������	
���

�������� ��'����

���*��

&������	
���

�� ��'����

���*�	���������

�����������	�	
���

��!�������

�������"#��������

&������������	
���

 ��������� ��'����

���"���&��
�

�������������	
���

�������� ��'����

���"#����$������$����������

�������	�����	
���

 ��������� ��'����

��
��������.��
��+����#�����

��������"��	�	
���

����������� ��'����

����������������&
�-�������

�������������	
���

����������$�������

 ���������,������!��������

�����������	��	
���

�� ��'����

A����"#���#���

�������	���	�	
���

�������$���%

=�	�����#��� 6!�� $�	�
�����


�������	����	
���

 ��������� ��'����

=�������+�
��
��

��������	��	�	
���

�� ��'����

8�*�����#���4�����

&����������	�	
���

�������� ��'����

8���������

&�������	��	�	
���

����������� ��'����

8������� ��!���� .����������

�������	���	�	
���

�� ��'������!�����)��

8����
�3�	�����
��������

&������������	
���

 ��������� ��'����

8�����+���	���
�

""�����	"��	�	
���

 ��������� ��'����

8�����+��#���#��1�
������

�"���������	�	
���

��!�������

@�
*������

&�������&����	
���

�� ��'����

)���������
���

&�������&��	�	
���

����������� ��'����

Сталiнський район, м. Київ
[Державний архiв м. Києва, Ф.р.;1654. — Оп. 1. — Спр. 912].
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Сталiнський район, м. Київ
[Державний архiв м. Києва, Ф.р.;1654. — Оп. 1. — Спр. 913].
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Сталiнський район, м. Київ
[Державний архiв м. Києва, Ф.р.;1654. — Оп. 1. — Спр. 915].
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Сталiнський район, м. Київ
[Державний архiв м. Києва, Ф.р.;1654. — Оп. 1. — Спр. 911].
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Сталiнський район, м. Київ
[Державний архiв м. Києва, Ф.р.;1654. — Оп. 1. — Спр. 914].
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Сталiнський район, м. Київ
[Державний архiв м. Києва, Ф.р.;1654. — Оп. 1. — Спр. 916].
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[Державний архiв м. Києва, Ф.р.;1654. — Оп. 1. — Спр. 917].
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Сталiнський район, м. Київ
[Державний архiв м. Києва, Ф.р.;1654. — Оп. 1. — Спр. 908].
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Сталiнський район, м. Київ
[Державний архiв м. Києва, Ф.р.;1654. — Оп. 1. — Спр. 918].
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Сталiнський район, м. Київ
[Державний архiв м. Києва, Ф.р.;1654. — Оп. 1. — Спр. 919].
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Сталiнський район, м. Київ
[Державний архiв м. Києва, Ф.р.;1654. — Оп. 1. — Спр. 920].
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Сталiнський район, м. Київ
[Державний архiв м. Києва, Ф.р.;1654. — Оп. 1. — Спр. 922].
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с. Слобiдка, Київська примiська смуга
[Державний архiв м. Києва, Ф.р.;1654. — Оп. 1. — Спр. 681].
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с. Посольська Слобiдка, Київська примiська смуга
[Державний архiв м. Києва, Ф.р.;1654. — Оп. 1. — Спр. 909].
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с. Воскресенська Слобiдка, Київська примiська смуга
[Державний архiв м. Києва, Ф.р.;1654. — Оп. 1. — Спр. 297].
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Белінська Тася, 329
Белов, 112
Белоконенко Микола, 423
Белокопитов Дмитро Максимович, 407
Белопольський Йосип Абрамович, 414

Белорус Ганна Прохорiвна, 448
Белочук Володимир Мефодiйович, 479
Белун Уляна Охримiвна, 466
Беляєва Оля, 475
Беляк Ваня, 363, 467
Бельгiвський Петро Миколайович, 482
Бельська Антонiна, 523
Бельченко Іван Романович, 466
Бендюг Параска Сидiрівна, 448
Бенжанова Лукерiя Сидорiвна, 414
Беорамiльна Зiня, 435
Берг Лiза, 35, 361, 456
Бергман Марiя Германiвна, 423
Бергульцет Петро, 346, 449
Бердичевська, 60
Бердичевський Костянтин, 109
Берднiк Поля, 479
Бердник Леонiд Володимирович, 405
Бережний Грицько, 513
Березiн Григорiй, 530
Березiна Оксана Михайлiвна, 475
Березiнський Олександр Трохимович,

467
Березенець Олекса, 513
Березницька Надя, 435
Березнюк Семен Федорович, 326, 407
Березовський Вiталiй, 401
Березовський Євтух, 513
Березовський Ілля, 501
Березовський Юлiй, 360, 432
Берендяєв Микола Федорович, 389
Беренштейн, 44
Берестовський Олександр

Тодосьович, 375, 459
Берехно Йосиф Олексiйович, 442
Берлiнський Михайло, 519
Берланд Василь Леонтійович, 356, 431
Берлінська Фрейда Аврамівна, 335
Бернадський Вiтольд Болеславович,

413
Бернард Ісiм Рудольфович, 418
Бернарда Надiя Антонiвна, 464
Бернарська Фекла Павлiвна, 493
Бернштейн Ганна Якiвна, 390
Бернштейн Дiма, 340, 449
Берченко Сарра, 435
Бершадська Майя Ясенiвна, 389
Берштейн А.Б, 100, 103, 105, 109
Бесарабець Василь, 513
Бєлiхов Микола Федорович, 409
Бєла Галина, 435
Бєлач Бася Цалiвна, 409
Бєленький, 112
Бєлецька Людмила Антонiвна, 423
Бєлкiна Соня, 435
Бєлов Пилип Георгiйович, 493
Бєлогорська Олександра Антонiвна,

456
Бєлоконь Євген Акимович, 409
Бєлоносiков Василь Логвiнович, 456
Бєлопольська Енка Йосипiвна, 427
Бєлоусова Олександра Василiвна, 456
Бєлофедосова Галя, 435
Бєляєв Сава, 423
Бєляєва Оля, 328
Бибка Павло, 513
Биков Георгiй Семенович, 496
Биков Гриша, 479
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Биков Є.І., 101, 109
Билах Валентина Якiвна, 418
Бистрицька Софiя Самiйлiвна, 403
Бистров Михайло Іванович, 393
Биструков, 22, 365
Биченко Вiталiй Валентинович, 467
Биченко Яков Андрiйович, 411
Бичихiн Михайло Кузьмич, 414
Бишукова Марiя, 519
Біба Григорій Онисимович, 364
Білан М.П., 264
Біленко Олександр Миколайович, 377
Білецька Марія, 324
Білецький, 338
Білоус Олекса, 318
Білошапка С., 269, 270, 271
Блiман Тетяна, 420
Блiндер Етля Лейбiвна, 467
Блажнiкова, 403
Блакитна Рима, 435
Бланк Леонід, 374, 479
Бланкман Зiна Юхимiвна, 427
Блановська Софiя Ханiвна, 459
Блейчик Марiя Петрiвна, 369, 391
Блемберг Фаня, 435
Бленберг Рiва, 435
Блехер Семен Семенович, 475
Блєдна Оля, 432
Близнюк Микола Степанович, 483
Бложиєвський Григорiй Андрiйович,

534
Блох Гнiда Гершкiвна, 457
Блоха Іван, 493
Блошинський Федiр Нечипорович, 423
Блувштейн Борух Янкелевич, 114, 459
Блюменталь Хая Йосипiвна, 414
Бобенко Олександр Йосипович, 519
Бобко Коля, 330, 373, 475
Бобрик Настя Остапiвна, 475
Бобрицька Надія, 32
Бобрицька Настя, 32
Бобрусов Михайло Олексiйович, 389
Бовенко Кость Лукич, 393
Бовкун Катерина Іванiвна, 393
Богiнський Лiон, 430
Богата Тодоська Максимiвна, 442
Богатько Вiктор Іванович, 469
Богач Микола, 398
Богдан Анатолiй Олександрович, 418
Богдан Аркадiй, 344, 378, 449
Богдан Лiдiя Іванiвна, 372, 427
Богдан Макар Кирилович, 442
Богдан Сiмон, 483
Богданiв Михайло, 381, 449
Богданов Г.В., 19
Богданов Михайло, 349
Богданова Г., 351
Богданова Катерина Федорiвна,

381, 459
Богданова Марфа Антонiвна, 377, 459
Богданович Омелько, 415
Богдановська Надiя Іванiвна, 422, 533
Богкуринська Галя, 329, 449
Богодубний Микола, 483
Богомазов Максим, 393

Богомолець О.О., 352
Богорад Петро, 483
Богородицька Марiя Ілларiонiвна, 435
Богун Євген Володимирович, 435
Богуцький В., 24
Боднєва Дуня, 449
Бодян Тимофiй, 483
Боженов Харитон, 435
Божко Пилип Єлiсейович, 431
Божник Ганна Леонтiївна, 379, 459
Божович Христя Петрiвна, 393
Божок Софiя Максимiвна, 459
Божок Софія Микитівна, 378
Бойдаленко Петро Іванович, 532
Бойко Вiктор Дмитрович, 459
Бойко Вiра Анiкiївна, 391
Бойко Валентина Василiвна, 464
Бойко Ваня, 338, 449
Бойко Володимир Федосійович, 442
Бойко Галя Абрамiвна, 501
Бойко Дмитро, 493
Бойко Захар Гнатович, 501
Бойко Марiя, 523
Бойко Микола, 479, 532
Бойко Михайло Мартинович, 442
Бойко Надiя Миколаївна, 416
Бойко Оксана Микитiвна, 423
Бойко Олександр Кузьмич, 509
Бойко Ольга, 449
Бойко Тарас Косянiв, 535
Бойко Якiв Петрович, 402
Бойцова (жiнка), 403
Бойцун Олекса Ісакович, 497
Бойцун Фросина Дорофіївна, 380, 479
Бойченко Борис Сергiйович, 339, 393
Бойченко Лiда, 360, 432
Бойченко Марiя, 335, 449
Болiчук Валя, 519, 521
Болденко Микола Юхимович, 467
Болес Іван, 483
Болтiвець Іван, 504
Болтков Іван Михайлович, 501
Большем Рувiм Юрійович, 427
Большой Сава, 411
Бонгарт Ганна Іванiвна, 455
Бондар Г.С., 330
Бондар Іван, 523
Бондар Нечипор, 349, 409
Бондар Сергiй, 435
Бондар Шура, 432
Бондарiвна Настя, 430
Бондаревський Григорій Дмитрович,

368, 469
Бондаренко Валентин Федорович, 435
Бондаренко Варка, 523
Бондаренко Василина Якiвна, 415
Бондаренко Василь Іванович, 403
Бондаренко Вася, 467
Бондаренко Іван, 347, 379, 449
Бондаренко Ілля, 504
Бондаренко Катерина, 405
Бондаренко Коля, 436, 479
Бондаренко Лизавета, 497
Бондаренко Любов Петрiвна, 411
Бондаренко Марiя, 497

Бондаренко Михайло, 534
Бондаренко Мотя, 483
Бондаренко Надiя Іванiвна, 397
Бондаренко Неонiла Вiкторiвна, 533
Бондаренко Олексiй Якович, 534
Бондаренко Тимiш Єрмолайович, 497
Бондаров Микола Семенович, 314, 389
Бондарський, 504
Бондарчук Уляна Антонiвна, 393
Бондовенко Настя, 530
Бонус Лук’ян Герасимович, 316, 393
Бончакiвська Лисавета Іванiвна, 442
Борасевич Андрiй, 513
Бордаченко Іван Трохимович, 362, 466
Бордаченко Михайло Трохимович, 363,
467
Борденко Софiя Трохимiвна, 423
Борейко Іван Гаврилович, 431
Борейко Ольга Василiвна, 406
Борженок Нiна, 523
Борзенко Іван, 523
Борисенко В.К., 8, 252
Борисенко Володимир Олексiйович,

397
Борисенко Григор Авелович, 409
Борисенко Петро, 479
Борисенко Тетяна Іванiвна, 391
Борислевський Борис, 497
Борисов Кость, 513
Борисова Лариса, 436
Борисюк Вiктор Андрiйович, 427
Борисюк Катерина Андрiївна, 427
Борнштейн, 113
Боров Адiк, 483
Боровик Якiв Романович, 368, 469
Боровська Муза, 446
Боровський Володимир, 342, 449
Боровський Георгiй Іванович, 432
Бородiна Вiлена, 432
Бородач Мiла, 436
Бороденко Наталiя Костянтинiвна, 432
Бородецький Григiр, 513
Бородиня Гаврило Парфенович, 442
Бородов Олексiй, 469
Борозенець Надiя, 483
Борохов Абрам, 457
Борсук Методь Микитович, 442
Бортнiченко, 483
Борух, 270, 271
Борштейн Іван, 340, 377, 449
Борштрейн, 104
Борщ Антон Андрiйович, 399, 349
Борщевська Олена Миколаївна, 442
Борщів, 269
Боса Уляна, 530
Босак Йосип Васильович, 368, 423
Босовська Горпина Семенiвна, 442
Боткiна Соня, 436
Бохан Галя, 341, 449
Боханов Петро Іванович, 376, 459
Бочарнiк Вiктор Гнатович, 360, 466
Бочарова Тамара, 393
Боченко Любов Прокопiвна, 427
Боянчук Микола, 479
Боярська Олiмпiада Корнiївна, 408
Боярська Сусанна Якiвна, 427

ÍÀÖ²ÎÍÀËÜÍÀ ÆÅÐÒÂ ÃÎËÎÄÎÌÎÐÓ Â ÓÊÐÀ¯Í²

538

К
И

ЇВ



Бравко Данило, 483
Бравков Євстафій, 309, 400
Бражнiков Іван Васильович, 456
Бражнюк Явдоха Тимофiївна, 364, 457
Браславська Марiя Юхимiвна, 408
Братiк Микола Йосипович, 357, 465
Братчинський Іван, 501
Браун Толя, 476
Брацлавська Марія Юхимівна, 342
Брейтман Давид Йосипович, 393
Бречко Олександр Іванович, 343, 398
Брешко Іван, 332, 374, 476
Бригiнський Олексiй Ісакович, 466
Брик Микола, 509
Брик, 276
Брилiталь Саша, 430
Бринiна Таїсiя Олексiївна, 413
Брискiна Бася Йосипiвна, 423
Брискман Олександр Якович, 363, 456
Брискман�Швидкий Вiллi

Олександрович, 459
Бричка, 336
Бричкова Н.П., 266
Бріан, 374
Броварня Маруся, 483
Бровенко Митрофан Васильович, 403
Броверман Шльома Абрамович, 431
Бровченко Фекла, 530
Бродська Б., 60
Бродська Геня Шльомiвна, 406
Бродська Марiя Генрихiвна, 456
Бронiславський Сеня, 455
Броницька Броня, 361, 432
Бронштейн Давид Калманович, 523
Бронштейн Нiнель Якiвна, 407
Брославець Яков, 479
Брудман Лев Е, 96
Бруно Софiя Іванiвна, 405
Брус Тося, 448
Брусиловська Циля Редгулiвна, 414
Бруштейн Ізабелла Маркiвна, 414
Бубенко Поля, 483
Бублiченко Федiр, 513
Бублей Сергiй Сазонович, 354, 430
Бувалькевич Григорiй Прокопович,

469
Бугаївська Христина, 393
Бугай Іван Дмитрович, 368, 423
Бугайов Кузьма Якович, 355, 465
Бугайова Ольга Федорiвна, 467
Буганська Мотя, 341, 377, 449
Бугейова Емiлiя Іванiвна, 427
Бугера Микола, 483
Буглак Зосим, 483
Будакова Марiя Степанiвна, 416
Будашевський Григорiй Тихонович,

423
Будашевський Григорій Тихонович, 368
Будкiвська Нiна, 325, 449
Буднiков Микола Олексiйович, 414
Будова Маня, 340, 377, 449
Буз Нiнель Давидiвна, 414
Бузак, 60
Бузинiн Григор Федорович, 410
Бузина Агафiя Григорiвна, 458
Бузинний Якiв Степанович, 442
Букiн Олександр Федорович, 363, 456
Буковський Олег, 346

Булiза Петро Іванович, 501
Булавий Михайло Федотович, 490
Булаков Мотя, 327, 476
Булах М.І., 261
Булах Т.А., 266
Буленок Володимир Макарович, 389
Булига Федiр, 403
Булкiна Іда Овсiївна, 370, 469
Буловин Савостiй Федотович, 490
Булун Софрон Данилович, 446
Бульба Сергiй Ничипорович, 513
Бульварський Алiк, 393
Буневич Федiр Степанович, 442
Буняєв Федір, 483
Бургазiєва Ганна Федорiвна, 501
Бурдаков Анатолiй Павлович, 390
Бурденко Горпина, 326, 476
Буренко Василь, 479
Буренко Якiв, 483
Бурим Алла Федорiвна, 416
Бурковський Дмитро, 513, 521
Бурковський Модест, 449
Бурлай Прiська, 483
Бурлак Вiктор Олександрович, 509
Бурлака В., 270
Бурлаков Микола Миколайович, 455
Буров, 113
Бурова Оля, 340
Бурова Ольга, 449
Бурсак Параска, 523
Буруля Мартин, 403
Бурхiна Зiнаїда, 373, 460
Бурцева Вiра Михайлiвна, 427
Буряк Павло Остапович, 423
Буряков Микола, 513
Буряковська Станiслава Янiвна, 376,

460
Бусько Варвара, 480
Бутенко Фотiнiя Василiвна, 407
Бутьянов Якiв Денисович, 501
Бухало Іван Тимофiйович, 336, 408
Буханевич Марфа Григорiвна, 423
Буханевич Оксана Іванiвна, 393
Бухарін М.І., 16
Бухенко Омелян Васильович, 402
Бухомський Адам, 446
Буц Кiндрат Іванович, 366, 442
Буц Пелагея Давидiвна, 442
Буценко Клава, 471
Бушняк Вiктор Васильович, 530
Бушуленко Андрiй Остапович, 466
Буянов Георгiй Олександрович, 399

В
Ваєвська Сабiна Антонiвна, 376, 460
Вазуля Валентина Олександрiвна, 359,

466
Вайнман Полiна Лейзерiвна, 469
Вайнтроб Шейва, 469
Вайнштейн Овсiй, 415
Вайс Ольга, 343, 449
Вайсберг Ньома, 436
Вайсберг Фейга Іцкiвна, 497
Вакуленко Любов, 530
Валiков Володимир, 449
Валежний Сергiй Миколович, 398
Валейко Ганна Вiкентiївна, 354, 430
Валенюк Оля, 430

Валицький Спиридон, 530
Валльєр П., 258
Валя, 416
Валяєв Микола Іванович, 446
Ванiна Людмила Дмитрiвна, 414
Ванiна Таїса Дмитрiвна, 427
Ваня, 328, 371, 416, 483
Ванярський Олексiй, 418
Вапленько Люся, 369, 469
Варгулевич Надiя Григорiвна, 398
Варенiк Єфросинiя Михайлiвна, 469
Варенiца Акiм Якович, 408
Варениця Варвара Юхимiвна, 423
Варешко Вiвдя Нестерiвна, 463
Варсанова Катерина Василiвна, 364,

456
Варшавский, 260
Василевська Шура, 339, 376, 449
Василенко Вiтя, 436
Василенко Василь, 399
Василенко Гаврило, 513
Василенко Галя, 469
Василенко Ганна Іванiвна, 319, 393
Василенко Іван Миколайович, 315, 393
Василенко Іван, 411
Василенко Коля, 436
Василенко М.С., 13, 21, 111, 355, 374
Василенко Макар, 446
Василенко Микола Левонтійович, 432
Василенко Олексiй, 523
Василенко Олена, 530
Василенко Оля, 423
Василь, 375
Васильєв Володимир Антонович, 469
Васильєв Є.Ф., 106
Васильєв Микола, 420
Васильєв Митрофан Йосипович, 413
Васильєв Павло Олексiйович, 519
Васильєв Тiма, 423
Васильєва Валентина Олександрiвна,

418
Васильєва Євгенiя Іванiвна, 407
Васильєва Іра, 411
Васильєва Ольга, 436
Василько Вiталiй Іванович, 390
Василькова Н.В., 259
Васильов Михайло, 446
Васильова Неонiла, 393
Васильцов Леонiд Павлович, 458
Васильчан Володимир, 449
Васильченко Володимир, 346
Васильченко Дмитро Григорович, 442
Васильченко Іван, 504
Васильченко Михайло, 333, 449
Васютинська Марiя Степанiвна, 403
Вася, 523
Васьковська Лiза, 446
Ватуленко Артем, 519
Ваулiвна Наталiя Іванiвна, 458
Вацек Ваня, 457
Вацлавський Іван, 418
Ващенко Ігор, 378, 449
Ващенко Макар Сергiйович, 397
Вдовенко Валя, 376, 480
Вдовенко Микита Семенович, 379, 460
Вдовенко Нiна Андрiївна, 349, 383, 449
Вдовенко Орися, 436
Вдовенко Степанида Микитiвна, 423
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Вдовиченко Гарпина Юхремiвна, 442
Вегера Семен Іванович, 423
Вейс Ельза, 449
Векла С., 269
Векслер Вiра Ізраїлiвна, 469
Велiгдан Ничипор Васильович, 431
Велiх Параска Федорiвна, 449
Велiчко Василь Борисович, 423
Величко Оля, 446, 467
Величко Платон Митрофанович, 420
Величко Уляна, 338, 449
Веліх Параска Федорівна, 349, 382
Вельчiк Володимир, 326, 476
Венгерко Іта Михайлiвна, 532
Венгерський Захар, 501
Венедиктов Леонтiй Костьович, 418
Вербiнов Олекса, 423
Верба Максим Максимович, 442
Верба, 509
Вербиленко Іван Гаврилович, 460
Вербицкий А.М., 275
Верденко Надiя, 493
Веремiєнко Марiя Іванiвна, 456
Веремiєнко Олекса Федорович, 430
Веремейко Микола Степанович, 416
Веремієнко Марія Іванівна, 362
Веремієнко Олекса Федорович, 354
Веремінчук Стапаніда Ільківна, 367
Вереснюк І.І., 36
Вересюк Іван Іванович, 456
Верещагiн Станiслав, 418
Верещагiна Алла Олександрiвна,

422, 533
Верещак Марiя Володимирiвна, 442
Верещанська Ірина Андрiївна, 379, 460
Верикон Софiя, 436
Верлiнська Фрейда Аврумiвна, 393
Вермiнчук Степанида Ількiвна, 442
Вернiк Ной Мартинович, 427
Верна Вiра, 467
Вернер Дуня, 483
Верпенська Клавдiя, 367, 424
Верскiчев Михайло Григорович, 507
Вертiн Григорiй, 420
Верхогляд Катерина Прокопiвна, 359,

466
Верхоглядов Михайло Панасович, 463
Верьовкiна Гапка, 436
Веселов Гаврило Григорович, 361, 432
Веселов Сергiй, 430
Веселова О.М., 8, 252, 279
Весняна Надя, 471
Весьолкiн Костянтин Опанасович, 322,

476
Ветров Григорiй, 373, 460
Вечер Устинiя, 483
Вешенська Марiя, 521
Веяний Гена, 436
Виборний Микола Олексiйович, 343,

476
Вивлюк Текля Трохимiвна, 368, 424
Виговська Олександра, 424
Вигода Манус Йосипович, 403
Видолоб Антон, 532
Визиренко Марiя Павлiвна, 442

Виноградова Мiла, 352, 430
Виноградова, 416
Винокамень, 113
Вирва Анатолiй Маркович, 411
Вирива Михайло, 497
Вирозуб А.Д., 95, 96, 102, 109
Висота Тетяна, 436
Висоцький Аркадiй, 449
Висоцький Нечипор, 483
Височенко Толя, 424
Витер Сидiр Юхимович, 463
Вичиня Остап, 432
Вичипкiна Женя, 436
Вишенська Марiя, 519
Вишенський Борис, 457
Вишковський Осип, 365, 436
Вишневська Аня, 436
Вишневська Галина, 398
Вишневська Люба, 436
Вишневський Іван, 393
Вишневський Мирон, 359, 432
Вишневський Никін Автономович, 471
Вишневський Олег, 397
Вишневський Сергiй Дмитрович, 403
Вишня Семен, 418
Вишняк Аделя, 513
Вишняк Одарка Андрiївна, 463
Вишняков Анатолiй Петрович, 413
Вiйнiчук Іван Олександрович, 427
Вiкторова Оксана, 449
Вiкторова Палажка, 501
Вiлiйченко Ольга, 427
Вiленко Якiв Борисович, 460
Вiленська Любов, 393
Вiленський Людвiг Маркiянович, 436
Вiльський Леонiд Абрамович, 408
Вiльчик Варвара Іванiвна, 430
Вiльчинський Мiна, 497
Вiльчинський Юзеф, 405
Вiльшук Василь Антонович, 463
Вiницький Мотель Бенiямiнович, 403
Вiнклер Євген Вiкторович, 460
Вiнницька Єлизавета Давидiвна, 449
Вiноградов Петро, 436
Вiнокурова Наталiя, 530
Вiрiч Ганна Іванiвна, 483
Вiстик Іван, 530
Вiтенко Галина Вiкторiвна, 390
Вiтраченко Оксана Олексiївна, 427
Вiтя, 523
Вiшнякова Галина Семенiвна, 391
Війнічук Іван Олександрович, 373
Вікторов Архип Вікторович, 442
Вікторова Оксана, 334
Віленко Яків Борисович, 380
Віленський Людвіг Маркіянович, 366
Вільчинський Юзеф, 324
Віницький Мотель Беніаминович, 321
Вінницька Єлизавета Давидівна, 349,

382
Вінницька Л.М., 261
Владимиров Анатоль Пантелійович,

432, 509
Владимиров Якiв, 436
Владимирова Ленiна, 436

Владимирська Ольга, 393
Власенко Дiма, 403
Власенко Іван, 333, 374, 476
Власенко Олексiй, 420
Власенко Орина Сергiївна, 489
Власова Маргарита, 393
Вневиденський Василь, 483
Вова, 523
Вовк Надiя Миколаївна, 416
Вовк Параска, 530
Вовк Тамара Вiкторiвна, 390
Вовк, 497
Вовчок Катерина Петрiвна, 480
Вогничук Є.А., 281
Водзенська Єлизавета Василiвна, 460
Водянюк Тетяна Никанорiвна, 336, 408
Воєводiна Євдокiя Іванiвна, 471
Возна Марiя, 483
Возная Явдоха Павлiвна, 509
Возний Борис Якович, 457
Возний Михайло Якович, 408
Возний Олександр Іванович, 442
Войковський Казимир, 483
Войленко Максим Йосипович, 380, 480
Войнарська Софiя Євдокимiвна, 465
Войтенко Гриша, 523
Войтенко Івга Степанiвна, 442
Войтенко Костя, 340
Войтенко Кость, 377, 449
Войтенко Лiда, 449
Войтенко Ленiна, 361, 432
Войтенко Марія, 346
Войтенко Маруся, 446
Войтенко Михайло Михайлович, 340
Войтенко Олександр, 367, 424
Войтенко Тодоська Антипiвна, 446
Войтенко Федот, 480
Войтенко Юрко Павлович, 436
Войтицький Франц Осипович, 466
Войцехiвський Олександр

Михайлович, 351, 383, 449
Войцехівський Г.А., 13, 18
Войцехович Валерiй, 360, 432
Войцеховський Селан Вiкторович, 391
Войцицька Франциска, 420
Войченко Михайло Михайлович, 410
Волик Нюра, 467
Волинець Григорiй, 483
Волинець Ольга, 483
Волинська Ганна, 507
Волинська О., 61
Волинський Сергiй, 436
Волк Євдокiя Тимофiївна, 368, 424
Волков Арон Йосипович, 460
Волков Микола, 393
Волков Пантелій, 424
Волкова Єлизавета Аполлонівна,

379, 460
Волнов Анатолiй, 402
Воловенко Зоя, 343
Воловенко Зоя, 449
Воловенко Сильвестр Федосович, 465
Воловик Г.І., 105
Володiна Марiя Михайлiвна, 427
Володiна Полiна, 393
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Володар Володимир, 326, 476
Володарська Олена, 436
Володкiн Андрiй Данилович, 483
Володя П., 275
Володя, 483, 523
Володько Василь, 398
Волонсевич Вiталiй Владиславович,

427
Волочай Степан Павлович, 432
Волошан Федiр Карпович, 501
Волошин Андрiй Степанович, 413
Волошин Василь, 480
Волошин Іван, 493
Волошин Микола Федорович, 442
Волошин Яким Трохимович, 497
Волчкова Ганна Іллiвна, 493
Волявська Катерина Федорiвна, 400
Воргун Микола, 365, 436
Воробей Андрiй, 501
Воробей Софiя Іванiвна, 535
Воробйов Сергiй, 397
Воробйов, 40, 51
Воробйова, 314
Воробйова, 497
Воронiн Анатолiй Трохимович, 416
Ворона Наталка, 449
Ворона Павло, 483
Вороневич Федосiй, 493
Воронецька Маша, 449
Воронецький Карпо, 519
Воронков Іван Петрович, 408
Воронов Вадя, 467
Воронов Льоня, 467
Воронов Тимофiй, 483
Воронова Алла, 345, 379, 450
Воронська Леля, 406
Воронцова Лора, 393
Воротняк Фросина Логвинiвна, 369,

458
Ворошилов Ваня, 360, 466
Ворошилов Коля, 436
Ворсуленко Михайло Андрiйович, 427
Воручанський Ваня, 327, 476
Воршак Антiн, 513
Воскресенська Рiта, 397
Воскресенський, 436
Воткаленко Алла Анатолiївна, 389
Вошкулат Марiя, 523
Врублевська Настя, 379, 450
В’юк Валентин Петрович, 460
В’язовський, 114
В’ялаз Галина, 324, 476

Г
Габалюк Ваня, 373, 476
Габелев Зелiк Ісайович, 348, 410
Габрiелов Євген Львович, 460
Гаврик Дуня, 319
Гавриленко Василь Федосiйович, 413
Гавриленко Ганна, 393
Гавриленко Григорiй, 398
Гавриленко Микола Борисович, 480
Гавриленко Наталка, 431
Гавриленко Раїса Пилипiвна, 519
Гавриленко Сава Михайлович, 378, 460
Гавриленко Сергiй, 373, 460
Гаврилець Омелян Іванович, 442
Гаврилко Федiр, 513

Гаврилов Андрiй, 329, 476
Гаврилов Григорiй, 483
Гаврилов Михайло Васильович, 377,

460
Гаврилова Маша, 423
Гаврилова Ольга, 430
Гаврилюк Іван Михайлович, 355, 431
Гаврилюк Іван, 483
Гаврилюк Катерина, 418
Гаврилюк Лука, 483
Гаврилюк Оля, 519
Гавриш Ганна Омелянiвна, 535
Гавриш Іван Васильович, 535
Гавриш Іван Трофимович, 391
Гавриш Корнiй Петрович, 535
Гавриш О.С., 257
Гавриш Уляна Тимошівна, 535
Гаврищук Іван Іванович, 377, 463
Гагарiн Юрко, 436
Гадський Боря, 480
Гаєвський Йосип Костянтинович, 431
Гаєвський Порфiр, 483
Гайворонський Петро Миколайович,

393
Гайворонських Ольга, 519, 521
Гайденко Альоша, 424
Гайденко Гаврило Якович, 432
Гайдук Софiя Кирилiвна, 483
Гайдученко Мартин Матвiйович, 390
Гайзерик Марiя Іцкiвна, 430
Гайко Василь Олексiйович, 495
Гайсинська Рахіль Щулимівна, 344, 410
Галаган Валентин, 401
Галдар Василь, 436
Галицька Геня, 326, 476
Галицька Надiя Петрiвна, 460
Галич Іван, 424
Галкiна Оля, 450
Галка Іван, 476
Галкевич Ольга, 436
Галкер Д., 71, 113
Галкін Іван, 323
Галкіна Оля, 346
Галочкiн Олександр, 436
Галуненко Одарка, 424
Галух А., 280
Галушка Іван Григорович, 442
Галушко Василь Володимирович, 463
Галушко Василь, 36, 432
Галушко Федiр, 523
Галущенко Андрiй, 374, 480
Галько Митя, 327, 476
Гальперин Естер Дорохiвна, 460
Гальченко Валя, 436
Гамбусов Ярослав, 504
Гамерник Микола Йосипович, 400
Гандробатова Одарка, 523
Ганжа Василь Федорович, 442
Ганжук Олена Миколаївна, 442
Ганицька Валентина, 436
Ганс Густав Фрiдрiхович, 465
Ганс Лiза, 436
Гапоненко Єфимiя Іванiвна, 413
Гапоненко Мокiй Сергiйович, 493
Гапонюк Йосип Семенович, 391
Гапчан Вася, 339, 450
Гарiн Гарiк, 483
Гарасименко Методiй Захарович, 442

Гаращенко Трохим Федорович, 415
Гарбид Мухтнi Іванович, 442
Гарборенкова Єва Іванiвна, 446
Гарбуз Лiдiя, 393
Гарбузов Іван Якович, 414
Гарбузова, 497
Гарина Рима, 432
Гаркавенка, 348
Гарковенко Явдоха Михайлiвна, 390
Гаркуша Ананiй Андрiйович, 463
Гаркуша Борис Олександрович, 393
Гаркуша Марiя Трохимiвна, 383, 463
Гаркуша Явдоха Антонiвна, 367, 446
Гарна Таня, 519
Гарнига Дмитро Володимирович,

366, 442
Гарницький Леонiд, 513
Гарпиненко Марiя, 436
Гарснат Анатолiй Арсенович, 408
Гартвiч Марiя Іванiвна, 534
Гарчанський Єрлiп, 513
Гасамбеков Шех Ізмайлович, 442
Гатинська Хана Пинхосiвна, 460
Гаюк Ілля Іллiч, 431
Гверцителі, 114
Гвоздик Павло Олександрович, 413
Гвоздинська Наталiя, 467
Гвоздишкiна Лiда, 467
Геваргiз Хошабе, 406
Гезiн Хаїм Мойсейович, 480
Гей Михайло Тимофiйович, 383, 460
Гейхман Есфiр Якiвна, 460
Гекiра Олена Якiвна, 519
Генкель Володя, 530
Гер Семен Мойсейович, 465
Герасименко Б.С., 104
Герасименко Гнат Григорович, 480
Герасименко Михайло Кирилович,

349, 382, 450
Герасименко Фросина Артемiвна, 424
Герасимова Марiя Олександрiвна,

353, 465
Герасимчук Микола, 393
Герасимчук Омелько Юхимович,

356, 431
Герасун А.П., 112
Герась Валентин Фелiксович, 390
Герасько Герасим Самiйлович, 464
Гергаль С., 61
Гергель Гаврило Григорович, 489
Гергель Іван Гнатович, 489
Герич Оля, 450
Герман Вiра Семенiвна, 389
Герман Іван Дорофiйович, 480
Герман Семен, 334, 450
Герман, 416
Герой Саша, 446
Герріотт, 88, 90
Гершенгорн Софiя Мусiївна, 402
Гершензон Ізраїль Мойсейович, 427
Гетман Г.Ф., 105
Гетнюк Акулiна, 514
Геть Ваня, 35, 456
Гетьманова Тетяна Павлiвна, 324, 476
Гечко Лiза, 501
Гешелин Семен А, 103
Гижко Кирило Тодосьович, 427
Гилевлич Антон Антонович, 347
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Гилевлич Антон Антонович, 398
Гинделис Ш.Я., 101
Гирбаченко Андрiй, 514
Гирич Степан Прокопович, 403
Гiлевич Дмитро, 493
Гiленко Іван Григорович, 469
Гiмельфар Євгенiя Мойсеєвна, 465
Гiморенко Василь, 519, 521
Гiнесiй Арон, 427
Гiнзбург Гриня Олександрович, 408
Гiнтовит Меланiя Степанiвна, 315, 389
Гiрченко Костянтин, 483
Гiтерман Рахiль Лейбiвна, 341, 410
Гіленко Іван Григорович, 366
Гінзбург, 112
Гірченко Костянтин, 370
Гладий Григорiй Іванович, 460
Гладиш Павло Макарович, 446
Гладишенко Степан, 523
Гладкевич, 514
Гладченко Г.М., 257
Гладченко М.Ф., 257
Гладченко Х.Д., 257
Гласуненко Олександр, 432
Глєбова Ганна Кирилiвна, 408
Глинський А.Б., 111
Глузман Марiя Мейєрiвна, 406
Глузман Марія Федорівна, 327
Глуха Марiя Давидiвна, 427
Глухенький Петро, 519, 521
Глуховской, 112
Глухонiма, 450
Глухонiмий, 523
Глуцький Валерiй Іванович, 397
Глушак Кость Дмитрович, 411
Глушко Єфросина Калинiвна, 519
Глушко Єфросина, 521
Глушман Марія Мейєрівна, 325
Глущенко Валентина Йосипiвна, 420
Глущенко Кирило Артемович, 489
Глущенко М., 317
Глущенко Олена Гнатiвна, 418
Гнiденко Олекса, 431
Гнiденко Петро, 530
Гнат Юра, 36
Гнат Юра, 456
Гневуш Ілько Мейхерович, 460
Гнездiлов Володимир Олександрович,

431
Гнида Мефодiй Іванович, 448
Гновель Марiя, 460
Гносченко Галя, 480
Гобалюк Ваня, 330
Говоруха Грицько Йосипович, 442
Говоруха Кузьма Йосипович, 442
Гогличенко Василь Гнатович, 442
Годiнський Вася, 424
Годзеєвський Г.С., 93, 94, 99
Годиннiк Семен, 523
Годлюк Алла Петрiвна, 523
Годум Степан, 501
Годуненко Маша, 446
Годуненко Тимофiй Степанович, 383,

460
Годунцов Герасим Пимонович, 423

Гозман Борис, 401
Гойдайчук Олександр, 504
Гойченко Д.Д., 294, 295, 297
Голiк Гордiй Дем’янович, 530
Голiк Іван Миколайович, 418
Голiк Льоня, 480
Голiков Вова, 467
Голдiч Фрiда, 326, 476
Голега Івга Олексiївна, 422, 533
Голета Сергiй Власович, 519
Голик Лiзавета Афанасiвна, 442
Голиниченко Семен Григорович, 467
Голишева Олена Антонiвна, 360, 466
Голобородько Полiна, 514
Головiн Олександр Іванович, 467
Головатенко Степан, 430
Головатий Харитон, 343, 378, 450
Головенко Микола, 450
Головко Данило, 493
Головмiнський Вiктор Микитович,

351, 410
Головна Соня, 324, 476
Голос Володимир, 523
Голосов Дмитро Михайлович, 465
Голота Гаврило Андрiйович, 411
Голотенко Андрiй, 523
Голуб Володимир Якович, 380, 476
Голуб Ірина Леонтiївна, 460
Голуб Мотря, 483
Голуб Текля, 483
Голубiвська Тетяна Станiславiвна, 533
Голубенко Василь Омелькович, 424
Голубенко Григорiй Іванович, 442
Голубенко Григорiй, 398
Голубенко Данило Юхимович, 343, 476
Голубенко Лiза, 366, 436
Голубенко Лук’ян Григорович, 431
Голубка Якiв Петрович, 442
Голубова Мотря Карпiвна, 469
Голубович Марко, 519
Голубцова Нiна, 342, 450
Голубченко Євдоха, 523
Голубченко Надiя, 393
Голубчик Галина Євстафiївна, 497
Голубчик Михайло, 400
Голубчик Фрум Фойвелович, 309, 400
Голяков Вова, 467
Гольдман Ісак Семенович, 314, 401
Гольдшмiд Марiя Львiвна, 403
Гольдштейн А.А., 93, 95, 96, 97, 105,

108
Гольдштейн Л.А., 71, 72, 98, 99, 108
Гольдштейн Хаим�Меер А., 107, 108
Гольдштейн Шейна Борухiвна, 410
Гольдштідт Марія Львівна, 321
Гомельський Шльома Мордкович, 466
Гонкало Логвiн, 483
Гончар Анатолiй Данилович, 369, 427
Гончаренко Анатолiй, 421
Гончаренко Галина, 483
Гончаренко Гапка, 360, 432
Гончаренко Іван Якович, 373, 460
Гончаренко Максим, 504
Гончаренко Петро, 393
Гончаренко Платон, 432

Гончаренко Тетяна Іванiвна, 535
Гончаров Валерiй, 436
Гончарова Ася, 393
Гончарова Варвара Михайлiвна, 383,

450
Гончарова Галина Михайлiвна, 389
Гончарова Ганна, 483
Гончарова К.О., 261
Гончарова Тетяна Василiвна, 406
Гончарук Іван Миколайович, 442
Гончарук Ольга, 519
Горiна Елька Самуїлiвна, 466
Горанчова Олена, 480
Горбалiнський Матвiй Юрійович, 483
Горбань Олександр, 523
Горбатенко Кузьма Микитович, 493
Горбатюк Володимир Іванович, 397
Горбач Тимур, 255
Горбачев Михайло, 415
Горбачевська Ганна Іванiвна, 432
Горбаченко Андрiй, 521
Горбаченко Герасим Антонович, 367,

443
Горбаченко Марфа Григорiвна, 377, 464
Горбаченко Федора Корнiївна, 418
Горбачов Коля, 467
Горбенко Варвара Григорiвна, 446
Горбунов Василь Петрович, 380, 460
Горбунов Семен Матвiйович, 443
Горбунова Вiра, 530
Горбунова Галина Опанасiвна, 460
Горбунова Марфа Михайлiвна, 534
Гордiєв Толя, 476
Гордiєнко Гнат Сафронович, 413
Гордiйчук Килина, 430
Гордієнко Х.В., 340, 351
Гордіїв Толя, 327
Горелiк Якiв, 530
Горелак, 514
Горелкiн Вiталiй, 436
Горелов Гирик, 467
Горенко Ігор Георгiйович, 411
Горецька Ганна Лукiвна, 455
Горитько Параска Василівна, 368
Горитько Параска Власiвна, 424
Горловець Фiма, 467
Горний Костя, 413
Горностаєва Агрипина Петрiвна, 458
Горностай Борис, 418
Горностай Митрофан Петрович, 356
Горностай Митрофан Петрович, 455
Горобей Кирило Іванович, 495
Горобенко Овсiй, 483
Горобець Маня, 336
Горобець Маня, 450
Горобець Марiя Герасимiвна, 408

Горобець Меланiя Омелянiвна, 372,
460

Горобець Сергiй, 423
Горобченко Леонтiй Прокопович, 436
Горова Марiя, 523
Горова Христина Спиридонiвна, 424
Горовило Юхим Гаврилович, 497
Горовой Іван, 483
Горогоцька Лiдiя Густавiвна, 460
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Городенко Павло, 501
Городецький Овсiй Борисович, 371, 458
Городнiк Василь Іванович, 483
Городня Івга Іванiвна, 418
Горохова (жінка), 403
Гороховськи Григорiй Левкович, 443
Горохольський Федiр Гнатович, 428
Горошко Анатолiй, 420
Горошок Яна, 327, 476
Горпенко Євгенiя Кузьмiвна, 458
Горський Саша, 480
Горчинський Микола Михайлович, 416
Горчинський Микола Семенович,

346, 398
Горшко Кирило, 519, 521
Горюнов, 338
Горяча Вергiнiя, 393
Горячковський О.М., 104
Горька Оля, 340, 450
Горький Максим, 399, 446
Горький Федiр, 457
Гостомельська Феодосiя Петрiвна, 415
Гоферман Зейлiк Мусiйович, 460
Грiнберг Рiва, 460
Грiнгольц Сiма Ізраiлiвна, 458
Грiневська Нора, 393
Грiнер Моня Ісакович, 467
Грiнченко Іван, 523
Грiнчук Андрiй Іванович, 403
Грiнь Хiвря Лук’янiвна, 443
Граб Ілько Йосипович, 464
Граб Кузьма Олександрович, 443
Граб Петро, 328, 370, 476
Ґраденіґо С., 79
Градінович Д., 280
Грама С., 269
Гранаковський Григорiй Сидорович,

348, 410
Гранковський Григорiй, 393
Граценко Павло, 483
Грачов Аркадiй Платонович, 514
Грачов Ларивон Васильович, 483
Грачов�Щербаков Олекса, 403
Граш Ковельський, 493
Гребенiченко Килина Мойсеївна, 443
Гребенчук Марiя Володимирiвна, 464
Гребеньова М.Р., 261
Гренадер Ента Зельманiвна, 476
Гренадер Центра Зельманівна, 342
Грецька Ганна Леонтiївна, 415
Гречонiков Олексiй Авксентiйович, 414
Грибко Шура, 483
Грибнiченко Йосип Юхимович, 523
Григор Марiя, 398
Григор’єв Михайло Васильович, 391
Григор’єв Михайло Севастянович, 466
Григор’єва Даша, 436
Григор’єва Олена, 480
Григора Марiя Михайлiвна, 534
Григоревський Митрофан Семенович,

436
Григоренко Денис, 430
Григоренко Іван, 436, 514
Григоренко Маня, 343, 450
Григоренко Надя, 436
Григоренко Одарка Іванiвна, 428
Григоренко Олексiй Іванович, 424
Григоренко Петро Іванович, 483

Григоренко Фрося Сильвестрiвна,
369, 483

Григоренко, 493
Григорович Галя, 519, 521
Григорьєва Валентина Сергiївна, 530
Григорьєва Марiя Григорiвна, 416
Грим Микола, 530
Гримова Ярина Федорiвна, 467
Грин Іра, 457
Гринаєнко Михайло Данилович, 423
Гринберг Лейб Годелович, 501
Гринберг Нухим Борусович, 497
Гринберг, 113
Гринфельд, 97
Гринюк Ганна Петрiвна, 372, 428
Гринько Павло Васильович, 391
Гринько Петро Миколайович, 501
Гринько Таня, 424
Гринько Толя, 424
Гриньова Христина, 455
Грицай Петро Миколайович, 422, 533
Гриценко Андрiй, 483
Гриценко Микола, 514
Грицюк Н.П., 266
Гриць Сергiй, 362, 432
Грицькiв Іван, 483
Грицько, 523
Грицьков Гриць, 436, 514
Гриша, 417, 523
Гришин Федiр Михайлович, 456
Гришина Юлiя Абрамiвна, 428
Гришко Вася, 424
Гришко Степан Григорович, 355, 430
Грищенко Григорiй Григорович, 521
Грищенко Грицько Сергiйович, 530
Грищенко Гурiй Григорович, 519
Грищенко Єва, 325, 335, 342, 375, 450
Грищенко Іван, 530
Грищенко Катерина Онисимiвна, 534
Грищенко Мiша, 430
Грищенко Марiя Олександрiвна, 465
Грищенко Михайло Петрович, 393
Грищенко Олександр Трохимович, 443
Грищенко Олена Минiвна, 467
Грищенко Прiська, 436
Грищенко Семен Михайлович, 403
Грищенко Софiя Олелянiвна, 483
Грищенко Степан Олександрович, 465
Грищенко Яким Григорович, 391
Грищенко, 483
Грінберг Ріва, 373
Грінь Хівря Лук’янівна, 367
Гродецька Марцелiна Іванiвна, 324, 405
Грозiцька Фросина Вiкторiвна, 428
Грозний Іван, 272
Гроїн, 264
Гройсман Б.Б., 114
Громов Антон, 393
Гронкiн Льоня, 337, 450
Гроссман В., 294
Грохольська Зiна Пилипiвна, 390
Груба Марія Семенівна, 333
Грубе Катерина Кiндратiвна, 418
Грудзь Шура, 362, 467
Грудкова Маня, 436
Груйок Абрам Соломонович, 310
Грумiнський Юрко Павлович, 501
Груновська П., 497

Грунська, 420
Груойк Абраам Соломонович, 400
Груша Максим, 436
Грушевський М., 11
Грушецька Ганна, 523
Грушко Варя, 483
Гуадишевський Болеслав, 467
Губанова Параска Петрiвна, 460
Губенко Марфа, 519, 521
Губенко Микола, 436
Губергриц, 44
Губошльоп Олег, 403
Губрiй Анастасiя Григорiвна, 514
Гуденко Іван Андрiйович, 431
Гудзеватий Федiр Васильович, 371,

458
Гудзь Матвiй Павлович, 366, 443
Гудим Петро Мусiйович, 400
Гудима Василь Павлович, 403
Гудкiна Олеся, 393
Гузева Варвара Минiвна, 443
Гук Варвара Іванiвна, 460
Гуко Килина, 408
Гулак Людмила Федорiвна, 471
Гуленко Михайло, 523
Гуляку, 351
Гульхов Андрiй Васильович, 415
Гуменюк Андрiй Іванович, 534
Гуменюк Ілля Олексiйович, 431
Гуменюк Олександр, 398
Гур’єва Марфа, 523
Гура Федiр, 403
Гуральнiк Ганна Ісакiвна, 411
Гуральовський Юхим Сергiйович,

372, 460
Гурба Марiя Семенiвна, 408
Гуревич Якiв Борисович, 389
Гуревич, 63
Гуреєва Зiнаїда Іванiвна, 530
Гурик І.В., 94, 97, 106
Гуриненко Олена, 415
Гуркiна Палажка Антипiвна, 469
Гурко Костянтин Михайлович, 368, 469
Гурний Іван Тихонович, 490
Гуровський, 114
Гурська Мотрона Єфремiвна, 415
Гурська Настя Іванiвна, 423
Гурський Григорiй Іванович, 443
Гурський Казимiр Вiкентiйович, 530
Гуртовий Олексiй, 532
Гуртовлюк Нечипор, 483
Гусак Вася, 519, 521
Гусак, 336
Гусаковський Фридрiх Сiгiзмундович,

519
Гусаленко, 497
Гусаренко Вiктор Олександрович,

403
Гусєв Олександр Олексiйович, 465
Гусовський Борох Мiхельович, 371, 458
Гутман Вiра Янiвна, 390
Гуторка Микола Кирилович, 407
Гуцало Федiр Григорович, 443
Гуць Сара, 339, 450
Гуцько Люда, 480
Гушанський Марко Емануїлович, 428
Гуща Володя, 334, 450
Гьоте, 87
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Д
Давiденкова, 420
Давiдсон Етя, 408
Давиденко Вiктор Лук’янович, 390, 348
Давиденко Михайло, 514
Давиденко Нюся, 424
Давиденко Оксана Якiвна, 367, 469
Давиденко С.В., 18
Давиденко Тамара, 393
Давиденко, 54
Давидов, 310
Давидова Іра, 436
Давидова Ольга, 403
Давидовський Ян, 450
Дадаєва Мазхалон Алмiр�Газi, 417
Далечук Валентина Іларiонiвна, 390
Даллас�Сакевич Є., 281
Данiель Ваня, 476
Данiш Тимофiй Прокопович, 414
Данилевич, 338
Данилевська Марiя, 483
Данилевський Іван Гнатович, 353, 455
Даниленко В.М., 8
Даниленко Мусiй Максимович, 457
Даниленко Сергiй Опанасович, 509
Даниленко Федiр Юхимович, 446
Данилко Лiдiя, 523
Данилов Вася, 480
Данилов Гога, 431
Данилов Дмитро Петрович, 443
Данилов Жора, 450
Данилов Юзiк Семенович, 410
Данилова Вiра Іванiвна, 357, 455
Данилова Дуся, 333, 374
Данилова Дуся, 476
Данилова Надiя Павлiвна, 411
Данилова Таня, 471
Данилова, 327
Данилова, 476
Данилюк Володимир, 397
Данилюк Іван Іванович, 389
Данилюк Ярема Кузьмич, 443
Данильченко Дмитро Васильович, 403
Данильчук Микола Самуїлович, 403
Данишевський Петро, 365, 436
Даніель Ваня, 326
Данова Марiя, 393
Данова Нюся, 341
Данусенко Василь, 530
Данченко Григорiй Арсентьєвич, 424
Данченко Григорiй, 467
Данченко Петро Олександрович, 417
Данченко, 333
Даншин Костянтин Йосипович, 415
Данько Лука, 363, 467
Данькова Ганна, 417
Дараган Василь Дмитрович, 446
Датулашвiлi Циня, 436
Даценко Олександр Сидорович, 418
Дашалiчук Іван, 514
Дашевська Сара Мусiївна, 415
Дашевський Фiшель Борисович, 380,

460
Дворецький Петро, 450
Дворнiк Ганна Іванiвна, 460

Дворнiченко Ольга Федорiвна, 379, 460
Дворцова Олена, 397
Дегтяренко Василь, 446
Дегтяренко Гнат Климентiйович, 466
Дейнека Микола Андрiйович, 464
Дейнека, 337
Дейнеко Тася, 397
Декабрська Тетяна, 393
Декуселова Пелагея Іванiвна, 521
Дем’яненко Іван, 436
Дем’яненко Олександр Сергiйович, 411
Дем’янко, 483
Дем’янова Варвара Семенiвна, 497
Дем’яновський Василь Тихонович, 443
Дем’янок Євдоким Данилович, 376, 460
Дем’янчук Арiян, 507
Деменко Гаврило Наумович, 443
Деменко Олександра Гаврилiвна,

368, 424
Демида Іван Іванович, 443
Демиденко Федiр, 415
Демидович Кость Іванович, 471
Демченко Вова, 329, 476
Демченко М.Н., 13, 27, 49, 52, 324, 355
Демченко Меланiя, 420
Демчук Арiадна Володимирiвна, 414
Демчук Д., 272
Демчук Кузьма Йосипович, 414
Деник Олекса, 514
Денисенко Василь Григорович, 497
Денисенко Ганна, 523
Денисенко Іван, 424
Денисенко Надiя Прокопiвна, 390
Денисенко Самiйло Денисович, 418
Денисенко, 265
Денисюк Іван Прокопович, 443, 530
Денисюк Терешка, 501
Денуслова Палагея Іванiвна, 514
Депутат Андрiй, 480
Дергачева Галина Єгорівна, 415
Деребера Наталка Павлiвна, 341, 476
Дерев’янко Артем Пилипович, 443
Дерев’янко Іван Федорович, 519, 521
Держовець Вiра Берхiвна, 420
Деркач Лаврентiй Іванович, 371, 458
Деркач Микола, 504
Деркач Михайло, 523
Деркач Надiя Василiвна, 422, 533
Дерунець Микола, 483
Дехтяренко Валентина Пар�
фентіївна, 374
Дехтяренко Юхимiя Пилипiвна, 424
Дехтяренок Валентина Парфентiївна,

460
Дехтярьов Вiктор, 428
Джигунов Кузьма, 530
Джумiк Володимир Кiндратович, 406
Дзелiна Юлiя, 483
Дзецина Іван Касьянович, 443
Дзигун Марфа Семенiвна, 489
Дзюб Петро Антонович, 380, 460
Дзюба Іван, 424
Дзюба Йосип Петрович, 368, 424
Дзюба Олексiй Петрович, 424
Дзюба Парфенiй Федорович, 355, 455
Дзюба Соня, 339, 450
Дзюба Таня, 471

Дзюбенко Вiктор Васильович, 465
Дибрин Анатолiй Данилович, 391
Дивiнська Пелагея, 514
Дидиченко Анастасiя Степанiвна,

376, 460
Дика Галя, 484
Дикий Єфрем Федорович, 443
Димерец Зюня Аронівна, 458
Динда Антон Павлович, 325, 405
Диренко Володимир Петрович, 514
Дисько Петро Станіславович, 259
Дисько Тамара Петрівна, 259
Дитятко Грицько, 519
Дихнович Юля, 504
Дишлюк Антiн, 355, 430
Діберт В., 288
Дiдiленко Іван, 514
Дiденко Олекса, 436
Дiненiк Ігор Олександрович, 389
Дiрковський Анатолiй Григорович, 532
Дiхтяренко Василь Гаврилович, 534
Дмитрiєв Андрiй Дмитрович, 504
Дмитрiєва Ганна Дмитрiвна, 469
Дмитрiєва Катя, 450
Дмитренко Килим Антонович, 443
Дмитренко Петя, 480
Дмитриченко Н.П., 261
Дмитріє М.З., 93, 101, 114
Дмитрієва Катя, 335
Дмитро, 531
Добжанський Франц Костянтинович,

402
Добра Явдоха, 393
Добренько Ганна Максимiвна, 460
Добров Йосиф Архипович, 313, 389
Добровiльна Маня, 519
Добровiльська Маня, 521
Доброва Галина, 424
Добровольська Ганна Володимирiвна,

372, 428
Добровольська Олександра

Кiндратiвна, 465
Добровольська Полiна Олексiївна,

312, 389
Добровольський Дмитро, 523
Добровольський Іван Іванович,

519, 521
Добровольський Іван Юлiанович, 400
Добровольський Микита Прокопович,

423
Добровольський Сергiй Львович,

353, 465
Добровольський, 350, 400
Доброгорська Галина Миколаївна, 399
Добродiй Михайло, 514
Добролежа Іван, 347, 450
Добролена Андрiй, 532
Добрянський Олексiй Петрович, 372,

460
Довбенко Катя, 455
Довгалюк Ілько, 467
Довгаль Ольга, 484
Довгопол Карп Іванович, 443
Довгополий Яким Пилипович, 359, 432
Довгорук Петро Васильович, 484
Довженко Іван, 399
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Довжик Валя, 343, 450
Догналiк Григорiй Йосипович, 372, 460
Дожовець Ларiон Мусiйович, 376, 460
Дозорець Сiма, 493
Дозорна Оксана, 433
Долiна Олександра Миколаївна, 390
Долiнська Рiта, 424
Долгополова Катерина, 415
Долинська Анастасiя, 393
Долобак Надiя Федосiвна, 424
Доловатенко Глiкерiя Павлiвна, 368,

469
Доломакiн Володимир Кузьмович, 464
Дольський Іван Євдокимович, 501
Доманський Ярослав, 493
Домбра Захар Євтихiйович, 406
Домбровська Глафа Якiвна, 464
Домбровський Микола Антонович, 393
Домнiч Вiктор, 501
Домна Кирилівна, 347
Донець Вова, 436
Донець Циля, 405
Донкова Антонiна, 421
Донофорова Марiя, 504
Донощук Галина, 460
Донська Клава, 436
Донцова Таня, 36, 433
Донченко П.П., 25
Доптер Якiв Григорович, 403
Дорогон Володимир Костянтинович,

464
Дорофеєв Анатолiй Андрiйович, 411
Дорошенко Анатолiй Дмитрович, 389
Дорошенко Андрiй Григорович, 465
Дорошенко Оскар, 447
Дорошенко Семен, 433
Дорошенко Христина, 353, 430
Дорошкевич Ханна, 523
Дорошко Анатоль, 436
Дорошко Ілько, 433
Дорошко М.С., 8
Дорошкова Людмила Павлiвна, 411
Дорфман Іта Шльомiвна, 460
Дорфман Іта Шльомівна, 380
Дорфман Л.Г., 94, 95, 98, 108, 110,

111, 114
Дорфман Н., 70
Дорфман Юдко�Натан Е., 98, 114
Доценко Варвара, 519
Доценко Наталiя Сергiївна, 390
Доценко Павло Гнатович, 420
Драговоз Олекса, 532
Драгун Онися, 514
Драненко, 418
Драч Улiта Платонiвна, 443
Древiч Олексiй Гнатович, 393
Древщ Ганна Кирилiвна, 467
Дрема Олекса, 514
Држевецький Олександр Янович, 390
Дробiнко Лука, 417
Дробова Дуня, 424
Дрозд Митя, 450
Дрозденко Женя, 447
Дроздовська О., 493
Дронiк Алла Микитiвна, 398
Дрот Рома, 484
Другобiцький Анатолiй Мойсейович,

411

Другов Тимофiй, 471
Дружченко Василь Федорович, 372,

428
Друзенко Надiя Феодосiївна, 406
Друкер Тамара Якiвна, 504
Друтман Ізраїль Соломонович, 467
Дуб Вова, 365, 436
Дуб Іван Якимович, 489
Дубiлер Їехiль Венiамінович, 476
Дубiнська Женя, 436
Дубiнський Менохiм Елович, 403
Дубiнський Мирон Мусiйович, 408
Дубiнський Павло Семенович, 465
Дуба Нестор Андрiйович, 514
Дубас Антон Гнатович, 366, 469
Дубас Василь Карпович, 443
Дубець Ольга Єфремiвна, 368, 424
Дубина Майя, 523
Дубинський Мирон Мусійович, 335
Дублер Їєхіль Веніамінівна, 346
Дубнов Алiк, 340, 450
Дубняк Февронiя Прокопiвна, 393
Дубовий Василь, 324, 476
Дубовик Митя, 457
Дубовик Олександра Іванiвна, 467
Дубович Махлер Йосипiвна, 408
Дубровiна Тамара Іванiвна, 534
Дуброва Мотя, 484
Дубровенко Маня, 450
Дубровський Вова, 467
Дугiнова Варвара Семенiвна, 428
Дудiн Володя, 519
Дудаленко Ганна, 334, 375, 450
Дудеченко Микола, 532
Дудка Василь, 333, 450
Дудка Ганна Григорiвна, 389
Дудко Надя, 519
Дудко Олексiй, 393
Дуднiк Йосип Олексiйович, 460
Дуднiк Катерина Антонiвна, 424
Дуднiк Олег, 436
Дуднiк Хiвря Антонiвна, 443
Дуднік Йосип Олексійович, 376
Дудоладов Олег, 397
Дудоладов Федiр Семенович, 466
Дудор Лука, 523
Дуля Грицько Іванович, 366, 443
Дуля Маша, 484
Дунаєвська Алла, 469
Дуня, 484
Дурдуковська Олена Іванiвна, 379,

460
Дурненко Катерина Іванiвна, 372,

458
Дусев Григорiй, 393
Дутчин Степан, 514
Духота Петро, 484
Дуценко Валентина Андрiївна, 397
Душечкiн Вiктор Сергiйович, 397
Дюлiна Ганна Євгенiвна, 390, 344
Дюченко Вiталiй Тимофiйович, 458
Дявун Грицько Якович, 514
Дядюра Арсенiй Опанасович, 371, 458
Дяченко Анатолій, 353
Дяченко Петро, 480
Дяченко Толя, 430
Дьомiн Толя, 339, 476
Дьомін, 338

Е
Едельман Тосiк, 35, 456
Едуарда Ерріо, 88
Ейдельман Абрам Львович, 377, 460
Ельберт Михайло Йосипович, 402
Ентіс І, 61
Епанча Олена Кiндратiвна, 378, 460
Епель Муся, 408
Епштейн Є, 61
Ерiк Василь, 406
Ерріо Е., 83, 265, 291, 374
Ерусалимов, 112
Еське Христофор, 480

Є
Євглевська Любов Федорiвна, 476
Євдокименко Марiя, 347, 450
Євдокименко Надя, 480
Євдокимова Василина Павлiвна, 423
Євиленко Марiя Емануїлiвна, 413
Євменко Надiя, 523
Євсеєнко Нiна Онопрiївна, 457
Євстаф’єва Ніка, 362
Євтушенко Анатолій Карпович, 464
Євтушенко Андрiй Устинович, 368, 424
Євтушенко Митрофан, 443
Євтушенко Мотря Наумiвна, 509
Євтушенко С.Ф., 356
Євфiмов Василь Семенович, 403
Євченко Любов Прокопiвна, 317, 402
Євчук Антон Спиридонович, 418
Єгерський Нечипор Михайлович,

377, 460
Єгоров Боря, 484
Єгоров Іван Васильович, 415
Єгоров Микола, 372, 460
Єгоров Петро, 471
Єгорова Марiя Корнiївна, 423
Ємець Олександр Гаврилович, 414
Ємець Тетяна Гаврилiвна, 391
Єнтович Йосип Йосипович, 393
Єнютiн Василь Гаврилович, 410
Єремеєв Жорж, 437
Єременко Василь Герасимович, 377,

464
Єременко Ганна Романiвна, 363, 456
Єременко Маня, 327, 476
Єременко Нестор Андрiйович, 471
Єременко Ольга Іванiвна, 464
Єресько Павло Володимирович, 378,

460
Єресько, 26
Єрмiлов Михайло Сергiйович, 402
Єрмак Мiлла Зямiвна, 465
Єрмак Ольга, 524
Єрмак Павло Петрович, 355, 455
Єрмож Іван, 514
Єрмоленко Вiта, 339, 450
Єрмоленко Іван, 514
Єрмоленко Катерина, 493
Єрмоленко Макар Якович, 414
Єрмоленко Наташа, 437
Єрмолко Федiр Матвiйович, 489
Єрмолов Сидор, 493
Єрмошенко Василь Іванович, 489
Єрмошенко Михайло Осипович, 363,

489
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Єрмошенко Олександр Павлович, 489
Єрмошенко Петро Осипович, 489
Єрошенко Якiв, 493
Єрошко Василь, 484
Єрчин Микола, 514
Єршов Вася, 329, 476
Єрьомiна Олена, 360, 433
Єфiменко Гнат, 514
Єфiмов Іван, 421
Єфiмов Михайло, 504
Єфiмов Сiльвестр, 447
Єфiмова Юлiя, 406
Єфимчук Тетяна Василiвна, 465
Єфіменко Г.Г., 8, 252
Єфстаф’єва Нiка, 433
Єфстаф’єва Оля, 437

Ж
Жарiкова Людмила Павлiвна, 393
Жарко Іван, 497
Жаркова Ганна Григорiвна, 460
Жарновий Пилип, 484
Жасмiнов Толя, 447
Жваненко Гаврило Христофорович,

428
Жготов Іван Васильович, 418
Жданов Павло, 405
Жданова Люба, 424
Жданова Нюся, 450
Жевага Тимофiй Євстратович, 443
Жедовиз Герасим Андрiйович, 415
Железняк Ульян, 493
Желтов Федiр, 408
Желудневський Янiк, 484
Желяєв Микола Олександрович, 524
Женiровський Мойсей Ісаакович, 466
Женя, 524
Жеребецька Фросина Костiвна, 366,

443
Жеребко Кость Олександрович, 447
Жигарова Ольга Кузьмiвна, 497
Жиготова Юлiя Лукiвна, 420
Жидовецька Геня Самуїлiвна, 424
Жидовоз Там Трохимович, 507
Жила Григор Тимофiйович, 403
Жиляєв Володимир Сергiйович, 398
Жиляєва Фотiна Стратонiвна, 393
Житков Федiр Данилович, 433
Житомирська Софiя, 368, 469
Житомирський Шура Соломонович,

403
Жихарьова Катерина Осипiвна, 431
Жичадло Тимофiй Іванович, 370, 428
Жлудько Микола, 320, 403
Жлухта Тимофiй Миколайович, 443
Жовтенко Федiр Степанович, 460
Жовтий Гриша, 343
Жовтнева Марiя, 398
Жовтневий Гриша, 450
Жовтова Горпина, 493
Жовтянська Жанна, 393
Жолудьова Софiя Сергiївна, 415
Жоржик К, 276
Жостов Анатолiй, 497
Жук Зiнько, 489

Жук Іван, 532
Жук Киля, 484
Жук Ляля, 326, 476
Жук Михайло Гаврилович, 366, 443
Жук Олександр Іванович, 443
Жук Оля, 484
Жук Соня, 436
Жукова Зiна, 457
Жукович Євгенiя Романiвна, 408
Жуковська Геня Лейбiвна, 428
Жуковський Ігор Федорович, 408
Жуковський Ілля Павлович, 393
Жуковський Йосип, 514
Жумiдов Олександр Петрович, 424
Журавель Вiктор Михайлович, 411
Журавель Маруся Олександрiвна, 535
Журавльова Настя, 378, 450
Журавльова Нона, 339, 450
Журавська Настя, 484
Журавський Володимир, 524
Журбiн Федiр Васильович, 465
Журба Василь Єфремович, 407
Журба Катя, 469
Журенькова Ганна Олександрiвна,

443
Журкiн Панас, 343, 450
Жучков Ярiк, 466

З
Заiнаковський Федя, 466
Забiгайло Федiр, 450
Забарна Любов Герасимiвна, 414
Забєлiн Михайло, 347, 450
Забігайло Федір, 334, 375
Заболоцька Рухля Шаєвна, 532
Заборенко Олександр Миколайович,

460
Забродський Михайло, 514
Заброцька Галина, 433
Забувайло Андрiй, 519
Завiмриський Хаiм, 456
Завадський Ілля Ігнатович, 469
Завалiй Марiя Василiвна, 497
Заварененко Гриша, 480
Завілянський Хаїм, 35
Завімриський Хаім, 361
Заволока Д.Д., 67, 68, 253
Заволоко Роман Леонтiйович, 507
Заворотний Данило Пилипович, 443
Завялич, 419
Загава Галина Василiвна, 428
Загороднiй Петро, 397
Загородний Сава Сидорович, 469
Загородний, 507
Загороднюк Олександра Павлiвна, 461
Загорська Ванда, 343, 450
Загорська Іда, 447
Загорульченко Ольга Андрiївна, 411
Загорцев М., 259
Загреба Ваня, 437
Загрянський Олександр Сергiйович,

393
Загурська Нонна, 437
Задишний Кирило Іванович, 366, 443
Задорожна Лiдiя Кузьмiвна, 414

Задорожний Максим Свиридович,
519, 521

Задорожний Михайло Андрiйович, 493
Задорожний Олександр, 497
Задорожний Сергiй Євсейович, 314,

389
Задорожний Трохим Платонович, 464
Заєць Кость Михайлович, 443
Заєць Семен, 521
Заїка Володимир, 397
Заїка Івга Йосипiвна, 524
Заїка Рая, 420
Зайва Маня, 327, 476
Зайцев А.І., 484
Зайцев Вiтя, 471
Зайцев Василь Тихонович, 380, 461
Зайцев Коля, 327, 476
Зайцев Микола Михайлович, 464
Зайцев Михайло Григорович, 351,

379, 461
Зайцева Алла Андрiївна, 397
Зайцева Вiра Семенiвна, 413
Зайцева Оля, 424
Зайченко Кирило Кіндратович, 535
Зайченко Костянтин Тимофiйович, 466
Зайченко Микола Васильович, 535
Зайченко Петро, 450, 480
Зайченко Тетяна Павлiвна, 535
Закаблуцький Василь Данилович,

354, 455
Заклiка Микола Станiславович, 358,

423
Закова Полiна, 394
Законів В., 292
Закота Василина, 493
Залiзняк Лука Антонович, 410
Залiн Іван, 476
Залiпайко Андрiй, 501
Залевська Єфросинiя Іванiвна, 469
Залевський Ян, 437
Залеська Ванда, 437
Залкін Іван, 329
Замсеко Вiра, 520
Зандуленко Прохор, 394
Зануда Т., 269
Западенко Ольга, 532
Заплоська Харитина Олексiївна, 348,

399
Запрелова Мiня, 431
Запрудська Р., 61
Зарва Якiв Микитович, 428
Заремба Ванда, 531
Заржицький, 495
Зарицька Ганна Антонiвна, 443
Зарубiна Женя, 437
Зарубiна Марiя Олександрiвна, 447
Зарудний Семен, 433
Зарудний Трохим, 501
Засенко Наталiя Федорiвна, 469
Заславський Борис, 447
Затонський В., 52, 57
Затонський Олексiй, 360, 433
Захаров Дмитро Іванович, 414
Захаров Олег Іванович, 414
Захарова Валентина Олексiївна, 414
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Захарова Ганна Іванiвна, 335, 394
Захарченко Параска Трохимiвна,

370, 469
Захарченко Сергiй, 424, 437
Захарченко Федiр, 497
Захарчук Антон, 336, 450
Захарчук Гнат, 509
Захарчук Іван, 333, 450
Захарчук Федiр, 493
Зачетов Юхим, 424
Заяць Любов Григорiвна, 373, 461
Заяць Семен, 520
Зберовно Петро, 324, 476
Зборовська Степанида Вiкторiвна, 391
Зборовський Михайло Пилипович, 443
Збродова Людмила Олександрiвна,

390
Зварич Арсена, 324, 476
Зварич О.П., 259
Зверьова Ганна Іванiвна, 311, 394
Звоницький Віктор, 319
Згуровець Тетяна, 424
Згурський Валерiй Іванович, 398
Здорiк Іван Матвiйович, 447
Здохлiй Грицько, 524
Зевiденко Микола, 531
Зелiнська Валя, 450
Зеленiкiна Олена Йосипiвна, 524
Зелена Любов, 450
Зелена Олена, 394
Зелений Дмитро, 520
Зелений Женя, 437
Зеленкова Тетяна Степанiвна, 493
Зелінська Валя, 337
Зелінський Григорiй, 420
Зельдiс Соломон Давидович, 369, 469
Зельцер, 114
Землюк Георгiй Юлiанович, 471
Земляк П., 19
Земляков Микола Гаврилович, 337,

408
Землянова Т.М., 259
Землянська Людмила Іванiвна, 458
Землянська Палажка Антонiвна, 364,

467
Землянський Альоша, 338, 450
Земогряд Андрiй Гнатович, 443
Земська Клавдiя Василiвна, 397
Зенкевич Ганна Миколаївна, 408
Зепелко Савка, 514
Зеркалова Рая, 437
Зеркалова Сильва, 437
Зетель З.И., 18, 112
Зехлiнський Павло, 398
Зиков Федiр, 398
Зиков, 44
Зильберман С.І., 95, 96
Зимына Оля, 327, 476
Зимовець Нiна, 461
Зиневич М.І., 107, 108
Зиська Вiкторина Миколаївна, 390
Зiльберберг Хаїм Йосипович, 467
Зiменко Максим Максимович, 424
Зiмзикова Олександра Петрiвна, 419
Зiмнський Іван Францевич, 443
Зiмова Катя, 476
Зiна, 524
Зiнгер Григорiй Самойлович, 467

Зiнгман Володимир Давидович, 410
Зiнич Іван Єремiйович, 458
Зiнковецька Нiна, 406
Зiнченко Володимир Костянтинович,

410
Зiнченко Михайло Андрiйович, 424
Зiнченко Настя Матвiївна, 467
Зiнченко Ольга, 514
Зiнькевич Микита Іванович, 490
Зiсман Ісаак Абрамович, 428
Зіменко Максим Максимович, 367
Зімова Катя, 328
Зінченко П.П., 259
Зінченко Р.Л., 359
Зінченко, 336
Златнiк Рива Юхимiвна, 509
Златоверховська, 509
Злепко Д., 83
Злоцовський О.І., 109
Злуницький Терентiй, 405
Знаменська Марiя Павлiвна, 309, 394
Знаменцева Параска, 437
Зозуленко Ольга Григорiвна, 457
Зозулич Вiтя, 437
Зозуля А., 19, 340, 351
Зозуля Аня, 450
Зозуля Зiна, 329, 476
Зозуля Лизавета, 524
Зозуля Маня, 450
Зозуля Павло, 437
Зозуля Пантелеймон, 495
Зозуля Тiна, 433
Золотенко Маня, 329, 476
Зорiн Вадим, 437
Зорина Кiра, 394
Зорина Мура, 397
Зорін Вадим, 364
Зосимович Олександр Дмитрович, 390
Зубарев Валентин Семенович, 497
Зубенко Олександр Михайлович, 397
Зубинський, 113
Зубко Олег, 424
Зубко Тамара, 335, 450
Зубкова Наталія, 375, 480
Зубкова Олена Андрiївна, 428
Зубов Василь, 334, 375, 450
Зубрик Герш�Лейб Іцкович, 461
Зубрицька Ксенiя Федорiвна, 534
Зубрицький Владлен Володимирович,

394
Зубровська Жанна, 424
Зуброда Арiк, 471
Зубценко Роман, 448
Зубцова Параска Давидiвна, 430
Зубченко В., 16
Зубченко, 504
Зуєв Едiк, 437
Зундер Давид Йосипович, 377, 461
Зутель Мiра Данилiвна, 411
Зутлер Сергiй Михайлович, 455

І
Іваков Іван, 437
Іван, 524
Іваненко Маня, 330, 476
Іваненко Марiя, 480
Іваненко Остап, 437
Іваненко Параска, 411

Іваненко Рита, 328, 476
Іваницький Арон Абрамович, 415
Іванов Вiктор, 424, 437
Іванов Валентин Іванович, 411
Іванов Ванько, 468
Іванов Василь Микитович, 335, 343,

408
Іванов Вася, 346, 450, 457
Іванов Денис, 341, 450
Іванов Іван Григорович, 443
Іванов Іван, 466
Іванов Ігор Федорович, 397
Іванов Клим, 480
Іванов Коля, 332, 476
Іванов Костянтин Якович, 430
Іванов Левонтiй Степанович, 433
Іванов Льоня, 341, 450
Іванов М., 501
Іванов Михайло, 327, 437
Іванов Миша, 450
Іванов Олексiй Іванович, 419
Іванов Олексiй Федорович, 408
Іванов Олександр Іванович, 405, 428
Іванов Павло, 433
Іванов Петро, 362
Іванов Сеня, 480
Іванов Сергiй, 437, 365
Іванов, 450
Іванова Акулiна Абрамiвна, 410
Іванова Акуліна Михайлівна, 341
Іванова Галина Павлiвна, 428
Іванова Ганна, 493
Іванова Дуня, 340, 450
Іванова Женя, 480
Іванова Іва, 394
Іванова Катя, 480
Іванова Маня, 341, 450
Іванова Марiя, 437
Іванова Меланiя Степанiвна, 413
Іванова Нiка, 437
Іванова Надiя, 348, 450
Іванова Настя, 437
Іванова Олена Іванiвна, 397
Іванова Олена Леопольдiвна, 407
Іванова Ольга, 373, 447, 461
Іванова Параска Семенiвна, 378, 461
Іванова Полiна, 394
Іванова Улiта, 430
Іванова Уня, 461
Іванова�Нiдкосiна Наталiя Павлiвна,

410
Івановський Роман, 437
Іванцова Агафiя Сергiївна, 534
Іванченко Ганна Автономiвна, 428
Іванченко Іван Самійлович, 480
Іванченко Іван, 437
Іванченко Микола, 399
Іванченко Оксана, 36, 433
Іванченко Саша, 524
Іванченкова Валентина, 531
Іванюта Калина, 520
Іварова Ольга, 417
Івашин, 509
Іващенко Іван, 368, 469
Іващенко Микола Петрович, 443
Іващенко О.Ю., 279
Іващенко Хавронiя Кузьмiвна, 368, 424
Івженко Оля, 520, 521
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Івжич Одарка Йосипiвна, 447
Івченко Марiя, 394
Івченко Петро Іванович, 514
Ігнарова Надiя, 480
Ігнатенко Опанас Гнатович, 424
Ігнатенко Уляна Якiвна, 443
Ігнатенко, 520
Ігнатова Зоя, 329, 476
Ігнатова Фрося, 347, 451
Ігнатуша Палажка, 336, 451
Ігуменов Євфимiй Михайлович, 414
Іда, 417
Ідельс Я.С., 98
Ізв’якова Валентина, 437
Ізмайлова Федосiя, 524
Ізмалков Семен Самойлович, 457
Ізотов Валентин Костянтинович, 457
Ізотова Аграфена Олексiївна, 391
Ізраїлiт Шендля Бенiаминiвна, 465
Ікiтенко Нiна, 369, 470
Ілашко Володимир Михайлович, 465
Іленко Галя, 484
Іллєнко Олена, 424
Ільєнко Таня, 520
Ільїна Нiна, 520
Ільїна Софiя Миколаївна, 381, 451
Ільнiчук Ольга, 402
Ільницька Ганна Іванiвна, 411
Ільницька Людмила Михайлiвна, 428
Ільнічук Ольга, 317
Ільченко Василь, 484
Ільчук Роза Григорiвна, 399
Ільяницький Василь Миколайович, 403
Інаршов Борис Юхимович, 533
Інатьев Михайло Юхимович, 456
Інкен Мiрдзя Августівна, 465
Іносов Микола Осипович, 408
Інтернацiональна Вiра, 430
Інтилiгатор Улита Іванiвна, 490
Інтилiгатор Юхим Юхимович, 490
Інтилігатор Іван Степанович, 490
Інтилігатор Надiя Іванiвна, 490
Інтилігатор Оксана Юхимiвна, 490
Інтилігатор Степан Юхимович, 490
Ісаєв Іван Іванович, 443
Ісаєнко Дунька Іванiвна, 490
Ісаєнко Микита Якович, 490
Істомiн Михайло Павлович, 410
Істомін, 97
Іщенко Неллi, 431
Іщенко Сеня, 471
Їльїна Софія Миколаївна, 348

Й
Йоселевич, 46
Йосипок Іван Микитович, 443

К
Кабалин Олег, 451
Кабанець Семен, 415
Кабанов М.Т., 94, 97, 100
Кабанов Олег, 341
Кабачiєнко Василь, 484
Кабула Степан, 514
Кава Марiя Василiвна, 394

Кавбра Марiя Францiвна, 470
Кавун Григорiй Андрiйович, 489
Кавун Олександр Карпович, 489
Кавуненко Варвара Юхимівна, 378
Кавуненко Василь, 489
Кавуненко Дем’ян Кирилович, 489
Кавуненко Микола Панасович, 489
Кавуненко Михайло Тихонович, 489
Кавуненко Наталка Тимофiївна, 489
Кавуненко Петро Іванович, 489
Кавуненко Тимофiй, 489
Каган Зяма Янкелевич, 461
Каган С.І., 99, 104, 105
Каганов С.З., 101, 110
Каганович Г.Й., 365
Каганович Йосип Львович, 314
Каганович Л.М., 14, 49, 52, 76, 365
Кагановський Йосип Львович, 389
Кагановський Ш.Г., 104, 109
Кадiна Тася, 424
Када Іван, 520, 521
Кадик Надя, 375, 480
Кадо Миша, 328, 370, 476
Кадурова Ганна, 524
Казаков І.В., 107
Казимiр Йосип Іванович, 490
Казимiренко Ольга, 495
Казимиров Дмитро Олексiйович, 414
Казмiрук Прокоп Леонтiйович, 501
Казятiн Юхим, 484
Кайдаш Грицько Іванович, 443
Калiнiков Валя, 447
Калiнiн Валер’ян Васильович, 390
Калiнiн Микола Борисович, 397
Калiнiченко Василь Нечипорович, 490
Калiнiченко Зiнаїда Семенiвна, 489
Калiнiченко Микола Микитович, 456
Калiнiченко Надiя Василiвна, 490
Калiнiченко Павло Іванович, 391
Калiнiченко Пелагея, 400
Калiна Ілля Григорович, 391
Калiнич Олена, 451
Калiниченко Василь Тарасович, 490
Калiновська Вiра Федорiвна, 461
Калайда Іван, 504
Калашнiк Мелай, 524
Калашнiкова Мiля, 514
Калашнiкова Марiя, 524
Калашнiкова Надя, 437
Калашников Петя, 447
Каленикович Гриша, 327, 476
Калениченко Іван Денисович, 490
Калениченко Любов, 328, 370, 476
Калениченко Нечипор Нестерович,

490
Калениченко Уляна Василiвна, 490
Калеснiков Михайло Опанасович, 457
Калиновська Нюра, 362, 433
Калиновська Олена, 437
Калінич Лена, 346
Калініченко М.М., 36
Калініченко Пелагея, 311
Каліновська Віра Федорівна, 378
Калманович, 49
Калуцький Дмитро Михайлович, 433

Калюжна Ганна Василiвна, 372, 428
Калюжна Марiя Кирилiвна, 443
Калюжна Марiя, 514
Калюжна Настя, 420
Калюжна, 497
Камiнський Жорж Миколайович, 428
Камелiкт Варка Якiвна, 443
Каменiв Тимофiй Денисович, 461
Каменєва Марiя, 437
Каменів Тимофій Денисович, 377
Каменков Юра, 346, 451
Камисенко Оксана, 476
Камінський Жорж Миколайович, 371
Каможний Пилип Спиридонович,

371, 458
Канiвець Харитина Овсiївна, 424
Канарейка Свiтлана, 323, 476
Канівець Харитина Овсіївна, 368
Канцевич Зiнаїда, 451
Капiтанов Тарас, 401
Капiтоненко Антон, 451
Капiтоненко Денис, 419
Капелюшний Іван, 480
Капилян Степан Якович, 408
Капітоненко Антон, 382
Каплан Ісаак Гершович, 338, 408
Каплан Марiя Михайлiвна, 354, 455
Каплоухова Ольга Якiвна, 501
Каплуненко Марiя Степанiвна, 484
Капустiна Дуня, 480
Капшук Василь Васильович, 399
Кара Галя, 447
Карабич Марина Пилипівна, 398
Карабульський Антон, 470
Караев Олександр, 514
Карамаш А.Н., 100, 113
Каранда Евалiя Павлiвна, 431
Карандаш Хуна Усимович, 414
Карасiк Ізя, 484
Карасiк Сiма, 424
Карасєвич М.І., 13
Карасік Ізя, 371
Карасовський Адам Вiкентiйович, 431
Караульська Ганна, 484
Карачевцева Марiя Тимофiївна, 414
Карбовська Емiлiя Карлiвна, 501
Карбовський Анатолiй Адольфович,

371, 458
Кардаш Франс, 504
Карева Єфросина Іванiвна, 531
Каркач Микола Дем’янович, 447
Карлов Миша, 417
Карлоухов Дорофiй Дорофiйович, 419
Кармаза Микола Минович, 378, 461
Карменчук Валентина Мефодiївна, 464
Карнатов Костянтин Миколович, 400
Карнаук Василь Федорович, 514
Карнаушенко Марiя Трохимiвна, 368,

424
Каро Вадим Михайлович, 389
Карпiловська Рахiль Якiвна, 461
Карпiнський Петро, 424
Карпенко Анфiса, 433
Карпенко Ганна Романiвна, 368, 424
Карпенко Марiя Трохимiвна, 408
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Карпенко Олександр Микитович, 468
Карпенко Олександр, 509
Карпенко Ольга, 461
Карпенко Тоня, 364, 437
Карпич Володимир, 514
Карпіловська Рахіль Яківна, 383
Карпінський Петро, 367
Карпов Вадим, 433
Карпов Ілля, 326, 406
Карпов Михайло, 417
Карпова Валентина Андрiївна, 390
Карпова Устя, 394
Карпович Ганна Іллівна, 422
Карпович Ганна Улянiвна, 533
Карпухiн Григор Миколович, 457
Картанюк Мусiй Макарович, 378, 461
Касiяк Володя, 476
Касилов Микола Іванович, 394
Касименко Оксана, 327
Касіч Марія, 256
Касіяк Володя, 327
Кастан Іван, 480
Касян Трохим Михайлович, 411
Каталевич Катя, 484
Катамчак Анатолiй, 451
Катасонова Валентина Тарасiвна, 484
Катачинська Роза Львiвна, 402
Каташинський Олег Володимирович,

398
Катеринич Валентина Якiвна, 403
Катина Іван, 326, 476
Катинська Васька Карпiвна, 443
Катков Петро Микитович, 355, 430
Катя, 476
Каховський Петро Осипович, 458
Кац Аня, 424
Кац Арон Юдкович, 408
Кац Миша, 457
Кац Поля Шаївна, 412
Кацкевич Павло Пилипович, 437, 468
Кацман Мая Михайлiвна, 468
Кацович Я.М., 93, 94, 95, 96, 98, 109
Кацюба Іван Петрович, 367, 470
Кача Вiктор Ульянович, 419
Качай С., 259
Качайло Гнат Трофимович, 391
Качан Федiр Васильович, 524
Качанов, 320
Качанов, 403
Качанський Мусiй Якович, 423
Каченко Ольга Василiвна, 414
Качерожинський Наум

Володимирович, 407
Качинський Шмуль Абрамович, 428
Качков Микола Іванович, 415
Качур Климент Григорович, 443
Квiланська Галина Михайлiвна, 390
Квасневська Жозефiна Олександрiвна,

379, 461
Кваша Василина Купрiянiвна, 447
Кваша Іван, 437
Квитко Саша, 466
Кеворкян Томас Сергiйович, 461
Кеда Марiя Олексiївна, 465
Кемпiонська Юлiя Петрiвна, 414
Кенiгсфельд Вiкторiя Робертiвна, 470
Керенчевська Ольга Василiвна, 520
Керенчевська Ольга, 522

Кернер Алла, 447
Кизович Олена Андрiївна, 364, 456
Килимчук Софiя Феодосiївна, 368, 424
Кинiцький Тимофiй Ісидорович, 414
Кириєнко С.К., 23
Кириленко Людмила Михайлiвна, 412
Кириленко Петя, 466
Кириленко Фросина Юхимiвна, 424
Кириленко Юрко Михайлович, 394
Кирило Йосип Фомич, 362, 433
Кирилова Галина, 471
Кириченко Григорiй Дмитрович, 413
Кириченко Е.І., 277
Кириченко Марiя Кирилiвна, 493
Кириченко Марта Миколаївна, 415
Кириченко Яша, 480
Кисiль Валентин, 430
Кисельов Антон, 531
Кисельова Ангелiна, 437
Кисельова Ганна, 344, 451
Кисельова Марiя, 532
Кисельова Таня, 366, 437
Кисилевська Марiя Федорiвна, 493
Кисіль Валентин, 354
Кискевич Володимир Якович, 381, 461
Кискевич Раїса Єрофiївна, 476
Кислиця Остап, 437
Китаєв Якiв Мусiйович, 428
Кичок Митя, 337
Кичюк Митя, 451
Кияненко Ольга, 354, 430
Кияниця Іван Андрiйович, 366, 437
Кiкiс Артур, 493
Кiколаєнко Сидор, 484
Кiкоть Микита, 509
Кiм, 399
Кiпнiс Володимир Йосипович, 457
Кiрiєнко Федiр, 398
Кiрiченко Тимофiй Гнатович, 428
Кiрочок Семен, 501
Кiрпiчнiков Михайло Опанасович, 424
Кiрпа Іван Семенович, 520
Кiрштейн Михайло, 403
Кiселевич Микола, 484
Кiсла Федосiя Фокiвна, 524
Кiсляков Олександр Павлович, 497
Кiтасов Василь Семенович, 465
Кiхно Володимир Петрович, 431
Кiхно Михайло Прокопович, 471
Кiшебеков Валентин Ісайович, 390
Кiяшко Іван, 524
Кітасов Василь Семенович, 353
Клiманович Клим, 501
Клiменко Іван Пилипович, 391
Клiмова Вiра Петрiвна, 428
Клiмова Дарiя Федорiвна, 415
Клiмчук Сила Якович, 408
Клiн Хоня Гершiвна, 468
Клiнберг, 493
Клiнський Хаїм Шулемович, 431
Клiченко Сусанна, 437
Клапоус Марiя Карпiвна, 443
Клебак Меланiя, 531
Клебановський Іван, 403
Клевак Петро Лукич, 443
Клеменченко Георгiй Юхимович, 451
Климанська Ельза, 480
Климанська Ельзам, 375

Клименко Вiра, 524
Клименко Валя, 334, 451
Клименко Василь Максимович, 489
Клименко Василь, 437
Клименко І.К., 268
Клименко Йосип Григорович, 489
Клименко Катерина Іванiвна, 390
Клименко Кирило Яремович, 268
Клименко Наталка, 468
Клименко Оксана Денисiвна, 489
Клименко Ольга, 451
Клименко Петро Васильович, 363, 489
Клименко С., 53
Климов Андрiй, 437
Климов Леонiд, 461
Климова Галина, 405
Клиньков Олександр Васильович, 495
Клогiнко Охрим Григорович, 520
Клопаус Євген Семенович, 447
Клочай Ольга Іванiвна, 520, 522
Клочан Тая, 394
Клочко Анатолiй Олександрович, 465
Ключ Анатолiй Григорович, 424
Ключенко Микола, 437
Ключка Ганна, 524
Ключко О.Ю., 264
Кльосов Трохим Іванович, 369, 458
Кнiтонiста Інна, 447
Кнап Людмила Йосипівна, 397
Книжик Григорiй Іллiч, 391
Книш Пилип Олексiйович, 443
Книшенко Петро, 331, 476
Кнороз Михайло Наумович, 497
Кнуренко Адольф, 320, 403
Кнюпфер Георгiй Павлович, 390
Князнiк Василь Дементiйович, 501
Кобель Платон Самiйлович, 447
Кобець Григорiй Григорович, 534
Кобзаренко Самуїл Іванович, 412
Кобиш Борис Григорович, 411
Кобто Люба, 428
Кобут Катя, 457
Кобцевич Оксана, 504
Кобяк Дмитро Вiкентiйович, 457
Ковiзюк Домнiкiя Омельянiвна, 470
Ковалевська Параска Петрiвна, 447
Ковалевський Андрiй Лукич, 497
Ковалевський Вадим Іванович, 415
Ковалевський Петро Сергiйович, 477
Коваленко Арсенiй, 447
Коваленко Вiктор Мефодійович, 414
Коваленко Вiра, 406
Коваленко Василь Гаврилович, 355,

455
Коваленко Віра, 325
Коваленко Вова, 437
Коваленко Володимир, 406, 480
Коваленко Володя Матвiйович, 514
Коваленко Галина Іванівна, 257
Коваленко Григор, 514
Коваленко Гриша, 480
Коваленко Данило, 329, 342, 343, 345,

451
Коваленко Іван Левкович, 368, 425
Коваленко Іван, 437, 532
Коваленко Микола, 451
Коваленко Миша, 480
Коваленко Мусiй, 370, 484
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Коваленко Олексiй Михайлович, 403
Коваленко Олександр Арiфiйович, 401
Коваленко Олена, 341, 342, 348, 451
Коваленко Петро Васильович, 362, 468
Коваленко Петро, 419
Коваленко Пилип, 501
Коваленко Платон, 455
Коваленко Сашко, 484
Коваленко Соня, 495
Коваленко Тетяна, 447
Коваленко Федiр, 400
Коваленко, 18
Коваль Борис Петрович, 335, 408
Коваль Ганна Миронiвна, 339, 408
Коваль Дмитро Пилипович, 443
Коваль Дмитро Семенович, 348, 410
Коваль Ілько Йосипович, 430
Коваль К., 51
Коваль Калiнiк, 484
Коваль Левко, 484
Коваль О.К., 262
Коваль Паша, 437
Коваль Якiв, 524
Коваль, 437
Ковальов Іван Семенович, 535
Ковальов Тимофiй Онисимович, 390
Ковальов Тимофій, 330
Ковальова Надiя Борисiвна, 533
Ковальський Микола Леонтiйович,

355, 455
Ковальський Степан, 484
Ковальський Тимофiй, 497
Ковальський Ян Францович, 414
Ковальчук Ваня, 480
Ковальчук Василь Гнатович, 403
Ковальчук Володимир, 520, 522
Ковальчук Катерина, 425
Ковальчук Оля, 457
Ковальчук Петро, 394
Ковальчук Семен, 524
Ковальчук Сергiй Петрович, 394
Ковальчук Степан Йосипович, 484
Ковальчук Степан Степанович, 403
Ковальчук Якiв Гнатович, 447
Ковбасюк Євгенія Якiвна, 347, 379, 477
Ковбасюк Петро Антонович, 371, 458
Ковецький Володя, 437
Ковпак С., 268
Ковпакова Нiнель Іванiвна, 390
Коврiженко Петро Онуфрiйович, 443
Ковтанюк Каленик Михайлович, 433
Ковтун Іван, 484
Ковтун Ілля Григорович, 465
Ковтун Любов Кирилiвна, 507
Ковтун Пилип Дмитрович, 514
Ковтун Федiр Савович, 490
Ковтуненко, 493
Ковтюк Олександр, 501
Ковтюков Іван, 493
Ковшун Григорiй Демидович, 433
Когенман, 114
Когут Федiр Олександрович, 504
Когут Якiв Якович, 403
Кодинський Борис Львович, 428
Кодюк Андрiй, 484

Коен М.Б., 64
Кожем’яченко Пріська Євдокимiвна,

470
Кожурiн Кузьма Борисович, 414
Козак Павло Якович, 358, 466
Козакевич Терешка Михайлiвна, 471
Козакова В.Г., 259
Козанова Софiя Михайлiвна, 402
Козацький Володя, 451
Козачек Катя, 524
Козаченко Анатолiй Михайлович,

377, 464
Козаченко Грицько Лаврентiйович, 443
Козаченко Онопрiй Гнатович, 431
Козаченко Тiма, 329, 477
Козаченська Антонiна Іванiвна, 455
Козачок Порфир Васильович, 380, 461
Козачук Андрiй, 531
Козел Іван Трохимович, 408
Козелiна Дуня, 398
Козеленко Федір Іванович, 344
Козирев Федiр Романович, 420
Козирецький Франц, 497
Козицький П., 272
Козленко Євгенiя Степанiвна, 458
Козленко Кiндрат, 514
Козленко Маня, 531
Козленко Федiр Іванович, 410
Козленкова Наталiя Іванiвна, 414
Козлов Василь Микитович, 381, 461
Козлов Іван Іванович, 399
Козлов Михайло, 437
Козлов Толя, 431
Козлова Кiра, 437
Козлова Наталка, 403
Козлова Христина, 377, 451
Козловский Є.А., 94, 97, 100, 105
Козловський Костя Сафронович, 484
Козловський Олександр Федорович,

408
Козловський Роман Петрович, 403
Козловський, 497
Козмiр Пилип Петрович, 490
Козорiз Григорiй, 437
Козорез, 501
Козуб Микита Корнiйович, 413
Козубенко Опанас, 405
Козюліна Дуня, 342
Козюченко Наталка Антонiвна, 425
Козявська Нiна, 437
Козяк Йосип Меєрович, 412
Койда Ганна, 480
Койрах Геня Йосипiвна, 447
Кокозиль Максим Михайлович, 443
Кокот Емма Карлівна, 337, 408
Кокоша Катя, 447
Кокшаров Борис Вiкторович, 397
Кокшарьов Олександр Федорович, 461
Колiк Вiра, 477
Колiснiченко Адрiян Данилович, 509
Колiснiченко Варя, 484
Колiснiченко Михайло Михайлович, 443
Колбаско Сергiй Мартинович, 419
Коленiченко Ганна Якiвна, 509
Коленський Арсен, 493

Колеса Олександр, 365, 437
Колесенко Микола, 461
Колеснiк Вова, 457
Колеснiк Оксана Костянтинiвна, 428
Колеснiк Петро Миколайович, 484
Колеснiков Анатолiй Семенович, 480
Колеснiков Вiктор, 394
Колеснiков Петро Семенович, 428
Колеснiкова Інна, 465
Колеснiкова Федосiя Миколаївна, 428
Колесник Василь Євдокимович, 464
Колесник Василь, 484, 520
Колесник Іван, 501
Колесник Катерина Іонiвна, 484
Колесник Леонтiй Павлович, 524
Колесник Макар Антонович, 419
Колесник Опанас Пилипович, 455
Колесник Стьопа, 327, 477
Колесник Тетяна Петрiвна, 480
Колесниченко Федiр Гнатович, 419
Колесніков Михайло Опанасович, 366
Колесніков Петро Семенович, 372
Колеснікова Федосія Миколаївна, 372
Колесов Василь Федотович, 410
Колечуков Леонід, 377, 451
Колищенко Домна Петрiвна, 443
Колік Віра, 326
Колодiй Грицько, 531
Колодна Рахіль Аронівна, 347, 379
Колодная Рахiль Аронiвна, 477
Колодрубський Степан Дмитрович,

381, 461
Колодуб Наталка, 451
Колокольчик Віра, 327
Колокольчик Марiйка, 477
Коломiєць Василь, 480
Коломiєць Вася, 480
Коломiєць Галина Степанiвна, 412
Коломiєць Григорiй Каленикович, 425
Коломiєць Данило, 394
Коломiєць Іван Миронович, 443
Коломiєць Марiя Омелянiвна, 391
Коломiєць Микита Сидорович, 430
Коломiєць Олена Павлiвна, 477
Коломiєць Явдоха Павлiвна, 471
Коломiйцев Іван, 401
Коломiнська Нiна, 477
Коломенська Ніна, 329
Коломийський Микола Михайлович,

343, 399
Коломієць Василь, 375
Коломієць Микита Сидорович, 353
Коломієць Олена Павлівна, 339
Коломінська Ніна, 333
Коломойцева Лiля, 437
Коломойцева Наталiя Василiвна,

373, 461
Колосниченко Клавдiя, 376, 480
Колосов Володя, 425
Колосов Коля, 451
Колотенко Ваня, 484
Колотинський Олександр Людвiгович,

319, 403
Колоша Федiр Іванович, 533
Колтун Соня Вольковна, 399
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Колтуненко Трохим, 532
Колтунов О.С., 104
Колтуновський Олексiй Амфiонович,

455
Колча Андрiй Павлович, 480
Колчинська Ганна Ісакiвна, 461
Коля, 371, 484, 531
Колядiн Петро Гурович, 437
Коляда Фома, 514
Коляденко Ганна, 484
Коляш Коля, 484
Ком’якова Нiна, 394
Команчук Шура, 430
Комар В’ячеслав Федорович, 414
Комар Коля, 326, 477
Комарова Юлiанна, 437
Комаровська Фросина Олександрiвна,

410
Комаровський Л.Г, 103, 105
Комаровський Х., 384
Комбинцев Володимир, 437
Комвiсер Лазар Михайлович, 397
Комнацький Захар Степанович, 394
Комнеєнко Оксана, 326, 477
Комплект Катерина Титiвна, 443
Конар Ф., 78
Конах Ганна Михайлiвна, 391
Конах Єгор, 524
Кондратенко Коля, 532
Кондратенко Костянтин Семенович,

389
Кондратенко, 520, 522
Кондратова Палажка, 531
Кондратюк Василь Омелькович, 361,

433
Кондратьєв Петро, 373, 461
Кондренко Васа Федорiвна, 425
Конквест Р., 294
Коноваленко Раїса Кирилiвна, 428
Коновалець Вiтя, 323, 477
Коновалов Іван Михайлович, 444
Коновалов Юра, 480
Коновалова Надя, 334, 451
Конодiль Володя, 433
Кононенко Ганна, 524
Кононенко Дмитро Никифорович, 417
Кононенко Марiя, 480
Кононенко Михайло Максимович, 535
Кононенко Михайло, 532
Кононенко Олександр, 419
Кононенко Семен, 514
Кононенко Степан, 484
Кононенко, 437
Кононець Ілько Степанович, 524
Конопалкiн Іван Тимофiйович, 468
Конопацький, 403
Конопленко Лiда, 466
Конопленнiкова Нiка, 480
Коноплянiков Володимир, 501
Константiнова Софiя, 533
Константинiв Купрiян Костьович, 444
Константинова Феонія, 425
Константинова Харитина Мусiївна, 425
Контрес Сак, 504
Контура Надя, 437
Концурок Сильвестр Кузьмович, 381,

461
Конченко Микола, 524

Конюхов�Добриня Михайло Якович,
394

Копiйко Лiдiя, 524
Копiна Параска, 514
Копачов Іван Захарович, 501
Копейкiн Якiв Мусiйович, 471
Копечна Зiна Карлiвна, 394
Копиленко Юдко Абрамович, 466
Копичка Одарка Дмитрiвна, 313, 394
Копосовський Іван, 420
Коптунов Митя, 451
Корабельникова Вiра Лейбівна, 394
Корбут Тоня, 437
Кордун Вiктор Маркович, 533
Корецька Полiна, 447
Корецький Дмитро, 419
Корешук Степан, 484
Корє Нечипор, 484
Корж Іван Федотович, 490
Корж Йосип Лук’янович, 490
Корж Кирило Федотович, 489
Корж Лисавета Іванiвна, 490
Корж Максим Якович, 490
Корж Микита Данилович, 491
Корж Михайло Якович, 489
Корж Настя Власiвна, 491
Корж Наталка Семенiвна, 491
Корж Нечипор Микитович, 491
Корж Олексiй Якович, 489
Корж Олександр Іванович, 491
Корж Опанас Остапович, 491
Корж Орина Данилiвна, 491
Корж Пріська Федотiвна, 491
Корж Степан Іванович, 491
Корж Тимiш Артемович, 491
Корж Тимофiй Якович, 489
Корж Уляна Павлiвна, 489
Корж Федiр Федорович, 491
Корж Федора Павлiвна, 491
Корж Хiвря Митрофанiвна, 491
Корж Якiв Пилипович, 491
Корженовський Олекса, 497
Коржук Федiр, 524
Коритенко Макар, 497
Коркаць Агафiя, 509
Корнiєва Агрофона Павлiвна, 390
Корнiєнко Василь, 437
Корнiєнко Катерина Денисiвна, 447
Корнiєнко Марфа Василiвна, 461
Корнiєнко Олена, 433
Корнiєнко Ольга, 431
Корнiєнко Опанас Кузьмич, 444
Корнiєнко Охрим Григорович, 522
Корнiєнко, 484
Корнiєць Юра, 477
Корнiлов Володимир Михайлович, 394
Корнiцька Нiна Миколаївна, 402
Корнеєв Володимир Потапович, 466
Корнеєва Клавдiя Матвiївна, 457
Корнєв Микола Володимирович, 465
Корнєєв Володимир Потапович, 360
Корнєєва Ганна Володимирiвна, 412
Корнилова Валентина Миколаївна, 406
Корнієв Юра, 328
Корнієнко Олена, 361
Короб Микола Іванович, 406
Коробiн Борис, 402
Коробiн, 420

Коробейник Коля, 447
Коробова Катерина, 533
Коробченко Артем Остапович, 353, 455
Коробчук А.К., 279
Коробчук Михайло Михайлович, 444
Коровай Боря, 433
Короворук Зiна, 405
Короленко Марiя, 437
Короленко Петя, 520, 522
Короленко Христя Дмитрiвна, 361, 433
Короленко Янош, 399
Король Володя, 520, 522
Король Йосип Лазаревич, 380, 461
Король Ульяна, 484
Король, 493
Корольов Василь Мусiйович, 491
Корольов Леонiд Семенович, 355, 465
Корольов Павло Мусiйович, 491
Корольчук Миша, 480
Коропова Олена Михайлiвна, 461
Коростенко Сидiр, 451
Коротке В.А., 94, 102
Короткевич Микола Авраамович, 390
Коротков, 95
Короткова Уляна, 437
Коротченко Марiя Григорiвна, 489
Корсун А.А., 372
Корчаков Володимир Трохимович, 534
Корчаков Іван Степанович, 465
Корчаковська Настасiя, 524
Корченко Ольга, 484
Корчинський Омелян Михайлович, 457
Коршаневський Кость, 493
Коршунова Надiя Якiвна, 376, 461
Корявцева Тамара Іванiвна, 433
Корягiн Микола Іванович, 408
Коса Валя, 412
Косач Софiя Сидорiвна, 534
Косенко Коля, 329, 477
Косенко Михайло Григорович, 422, 533
Косенко Юрій Павлович, 365, 468
Косіор С., 32, 34, 53, 48, 49, 52, 68, 78,

92, 258
Космарська Ярина Степанiвна, 389
Косовський, 297
Косой Гаврило, 363, 433
Косолотов Іван Семенович, 464
Костiк, 484
Костiкова Оксана, 415
Костап Марiя, 520
Костенко Пелагея Дмитрiвна, 448
Костенко Петро Петрович, 444
Костенко Саша, 533
Костерко Матвiй Каленикович, 484
Костецька Аполонiя, 493
Костильов Микола, 394
Костишин Микола Іванович, 394
Кострикiна Лiдiя Володимирiвна, 461
Коструб Тихон Артемович, 357, 431
Костюк Антон Іванович, 407
Костюк Василина Семенiвна, 444
Костюк Марiя, 522
Костюк Текла Семенiвна, 444
Костюк Явдох, 337, 451
Костюк, 100
Костюченко Борис Миколайович, 468
Костюченко Михайло Михайлович, 431
Костякова Катерина Семенiвна, 408

ІМЕННИЙ ПОКАЖЧИК

551



Косяк Василь Йосипович, 534
Косяк Софiя Павлiвна, 533
Косян Іван Данилович, 447
Кот Василь Олександрович, 394
Котiков Василь Максимович, 400
Котвiцька Антонiна Василiвна, 381, 461
Котельников Микола Іванович, 394
Котенко Ваня, 377, 451
Котинський Семен Йосипович, 466
Котляр Ася, 412
Котляр Естер Янкелiвна, 415
Котляр Лев Мусiйович, 471
Котлярський Борко, 534
Котов Володя, 333, 374, 477
Котов Омелян Антонович, 378, 461
Котова Катя, 438
Котовська Ганна Лук’янiвна, 480
Котченко Микола Миколайович, 397
Котченко Микола Трифонович, 397
Кофман Х.Г., 109
Кохан Володимир, 408
Коцуєва Ольга Сафронiвна, 420
Коцюба Спиридон, 397
Коцюрба Семен, 493
Коцюченко Борис Трохимович, 333,

408
Кошевар Михайло, 438
Кошевой Сила Герасимович, 470
Кошевой Тимофiй Андрiйович, 470
Кошкар Катя, 484
Кошкаров Вiктор, 401
Кошкарьов Віктор, 314
Кошкарьов Олександр Федорович, 381
Кошмак Нiна Дмитрiвна, 468
Кошман Марiя Олексiївна, 368, 425
Крiвчич Якулина Герасимiвна, 425
Крiль Анатоль Степанович, 390
Кравець Вiктор Іванович, 484
Кравець Давид Омелянович, 514
Кравець Янкель Хаїмович, 428
Кравцов Йосип Арсентiйович, 376, 461
Кравцова Надя, 438
Кравченко Антон, 403
Кравченко Василь Васильович, 466
Кравченко Василь Степанович, 367,

444
Кравченко Володимир Григорович, 408
Кравченко Галина, 406
Кравченко Галя, 343, 451
Кравченко Гнат, 338, 451
Кравченко Євдокiя Михайлiвна, 470
Кравченко З.Я., 259
Кравченко Іван Денисович, 447
Кравченко Іван Опанасович, 514, 522
Кравченко Іда, 480
Кравченко Костя, 329, 477
Кравченко Лiдiя Петрiвна, 390
Кравченко Лейб Леонтiйович, 501
Кравченко Марiя Федорiвна, 391
Кравченко Марiя, 470
Кравченко Меланiя, 365, 438
Кравченко Михайло, 425
Кравченко Надiя Дмитрiвна, 343, 410
Кравченко Омелько, 524
Кравченко Параска Петрiвна, 353, 465

Кравченко Пилип, 36, 359, 433
Кравченко Степанида, 501
Кравченко Федiр Якович, 369, 470
Кравченко Христя Андрiївна, 444
Кравченко Юлiя, 394
Кравченко, 329
Кравченко, 477
Кравченко�Кушнiренко Мартин

Степанович, 394
Кравчиня Степан, 329, 477
Кравчук Артемiй Микитович, 533
Кравчук Вiра Василiвна, 471
Кравчук Ганна Мойсеївна, 444
Кравчук Олексiй Сильвестрович, 455
Краєвська Ганна Олександрiвна, 410
Країнський И.Я., 111
Крайзерт, 63
Крайсвiлi Роман, 394
Краковський Гриша, 524
Крамер Вiра Йосипiвна, 367, 470
Кранберг Євгенiя Петрiвна, 447
Красавiн Яша, 415
Красин Саша, 468
Красна Ганна, 501
Красна Тетяна, 520
Красненко Юлiя, 373, 461
Красний Кирило Левкович, 514
Красний Федот Миронович, 389
Краснов Владлен, 374, 480
Краснов Григорiй, 461
Краснов Григорій, 372
Краснова Ольга, 365, 438
Красновська Лiна, 480
Красновський І.М., 60
Краснокутський, 338
Краснопеєв Вiктор Семенович, 468
Краснопольська Ольга, 340, 451
Краснощок Одарка Осипiвна, 408
Краснянський Якiв Абрамович, 341, 408
Красовська Любов Святославiвна, 493
Красовська Тамара, 417
Красовський Михайло Іванович, 394
Красовський Якiв Миколайович, 394
Красовський, 419
Красоткiн Павло, 360, 433
Красоткiна Зiна, 480
Красюк Синклiтiя Дмитрiвна, 348, 477
Красюк Синклітія Димитрова
Крацький Ілля, 376, 451
Крацький Уля, 338
Крашенiннiков Михайло Сергiйович,

425
Крашкова Ганна, 363, 468
Кременець Феня, 514
Кренцель Нiхим Львович, 390
Кренцель Рахiль Ізраїлiвна, 408
Кренцель, 49
Крещанова Люба, 398
Кривiцький Петро Юрiйович, 410
Кривенко Євдокiя Степанiвна, 368, 425
Кривенко К.І., 299
Кривенко Ольга Юхимiвна, 420
Кривенко Тихон Антонович, 398
Кривенко Якiв, 484
Кривенок Іван Григорович, 359, 433

Кривий Й.Б., 72, 109
Кривіцький Петро Юрійович , 342
Кривогубченко Тетяна Гнатiвна, 444
Криволакова Олександра Павлiвна,

509
Криворучко Михайло Григорович,

377, 464
Кривошеєв Олексiй Семенович, 461
Кривша Андрiй Олексiйович, 433
Крижа Лука, 484
Крижанiвська Домна, 494
Крижанiвська Лизавета Людвиківна,

400
Крижанiвський Євген Іванович, 394
Крижановська Алевтина Василiвна, 408
Крижановський, 106, 112
Криженко Марiя, 419
Крижний Пантелеймон Григорович,

369, 425

Крикун Артем Григорович, 444
Крикун Нечипор, 494
Крикун Ольга, 374, 481
Крилова Катя, 533
Крилова Наталка, 497
Кримчан Хаїм Якович, 349, 451
Кримчан Шльома Григорович, 465
Криха Горпина Дмитрiвна, 419
Крицький Грицько Сергiйович, 444
Кричевська�Росандіч К., 254
Кричевський В., 254
Кричман Хаїм Якович, 382
Кричун Онуфрiй Степанович, 444
Кришень Надiя Петрiвна, 535
Крищенко Наталка, 336, 451
Крівчин Якулина Герасимівна, 368
Крокас Валентин Миколайович, 415
Кропивницький, 484
Кропто Івга Іванiвна, 444
Кротевич Володимир Леонiдович, 419
Крошечна Інна, 433
Крошкiна Рiта, 425
Круглiк Степан, 484
Круглiкова Стелла, 394
Кругляк Іван, 533
Кругляк, 109
Кругляков Георгiй Євмiнович, 464
Крук Галя, 484
Крукова Варвара Павлiвна, 444
Круктов Іван Ількович, 534
Крум Казимир Карлович, 390
Крупа Вася, 325, 451
Крупотницький Василь Антонович, 425
Крусєвич Лiпа, 398
Крутько Борис, 318, 403
Круцюк Микита Андрiйович, 444
Крушинська Ізабелла Йосипiвна, 407
Крушинська Тетяна Олександрiвна,

489
Крушинський Володимир Олексiйович,

414
Крушинський Іван, 533
Крюченко Панас Васильович, 520
Ксанфопуло Катерина Георгiївна, 428
Ксендзова Агафiя Тимофiївна, 520
Ксенжук Микола Гнатович, 323, 405
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Ксенко Катерина Валентинівна, 319
Кубанова Параска Петрівна, 373
Кубашаєва Серафима Василiвна, 412
Кудiй Севастьян Гнатович, 514
Кудiленко Павло Агурiєвич, 425
Кудiна Фросина Макарiвна, 425
Кудiнов Степан, 438
Куделя Галина, 336, 376, 451
Кудименко Іван, 484
Кудіна Фросина Макарівна, 368
Кудлатий Прохор, 328, 329, 341, 477
Кудра Матвiй, 520, 522
Кудревич Захар Гаврилович, 425
Кудрицький Євген Михайлович, 461
Кудря Катерина Іванiвна, 520
Кудрявченко Ганна, 403
Кузiн Сергiй Андрiйович, 466
Кузинков Анатолiй Іванович, 391
Кузнецов Олександр Володимирович,

412
Кузнецов Степан, 433
Кузнецова Євгенiя Карпiвна, 403
Кузнецова Нiна В’ячеславiвна, 394
Кузнєцов Трохим Радiонович, 470
Кузнєцова Євгенія Карпівна, 318
Кузнєцова Ольга Пимонiвна, 415
Кузнович Владислав Антонович, 402
Кузовлев Володимир Іванович, 410
Кузяк Якiв Пилипович, 390
Кузякiн Юхим, 451
Кузьмiн Михайло Павлович, 415
Кузьмiна Валентина Володимирiвна,

468
Кузьмiнчук Лизавета, 494
Кузьменко Вася, 428
Кузьменко Іван Наумович, 514
Кузьменко Лахтiй Левкович, 447
Кузьменко Марiя Савелiївна, 365, 457
Кузьменко Маруся, 485
Кузьменко Меланiя, 425
Кузьменко Олександр, 403
Кузьменко Павло Якович, 444
Кузьменко Павло, 347, 380, 451
Кузьменко Софiя Артемiвна, 417
Кузьминець Вадим Олександрович,

390
Кукленко Грицько Мусiйович, 444
Куксiнський Вадим Миколайович,

378, 461
Кукушкiн, 318, 394
Кулiк Галя, 481
Кулiк Іван Іванович, 471
Кулiков Коля, 399
Кулiкова Вiра, 399
Кулiнич Варвара Онуфрiївна, 444
Кулiнич Кирило Степанович, 433
Кулiнич Семен Ларіонович, 447
Кулiш Надя, 481
Кулiш Остап Данилович, 444
Кулiш Уляна Титiвна, 461
Кулiшенко Надiя Григорiвна, 465
Кулiшенко Уляна Павлiвна, 477
Кулiшенська Марiя Василiвна, 464
Кулаков Трохим, 514
Кулешенко Захар, 433
Кулик Августина Дмитрiвна, 379, 461
Кулик Ганна, 399, 412
Кулик Степан, 481

Куликовська Галина Феодосiївна, 390
Кулинська С.М., 262
Кулінич Кирило Степанович, 362
Куліш Надя, 375
Кульбашин Павло Григорович, 415
Кульберг, 96
Кульчицька Елизавета Антонiвна, 417
Кульчицький Петро Ничипорович, 431
Кунiцин Михайло, 470
Кундель Лисавета Наумiвна, 351, 410
Куницький Всеволод Дмитрович, 390
Купенко Надiя, 340, 451
Купець Лiда, 412
Куповацька Сiма Мунiшiвна, 412
Купрiанов Михайло Миколайович, 415
Купрiєнко Максим, 401
Купрiйчук Володимр Устинович, 444
Купрiянко Таїса, 531
Купрiянов Сашко, 494
Купрійчук Володимир Устинович, 367
Курiнний Петро, 451
Курiнний Филимон Васильович, 444
Курагiн Петя, 406
Куранда Ольга Андрiївна, 422, 533
Кураса, 260
Курдюмов Ваня, 438
Курейко Сергiй Іванович, 458
Курень Ваня, 451
Курешкова Домна Архипiвна, 481
Куриленко Микола Опанасович, 468
Курилко Омелько Лавринович, 444
Курило Михайло, 531
Курина Марiя Григорівна, 481
Куринев Давид, 494
Курич Катя, 524
Курінний П., 261
Курінний Петро, 336
Курінь Ваня, 320
Курманська Ольга Костянтинiвна, 461
Курніцький П., 77, 79
Курова Катя, 438
Куровська Устина Радивонiвна, 420
Куровська, 401
Куропатина Марiя Георгiївна, 447
Куропаткiна Шура, 340, 451
Курочкiна Катерина Онисимiвна,

381, 461
Курський Михайло, 485
Куруненко Одарка Петрiвна, 368, 425
Курченко Лiза Іванiвна, 509
Курченко Нiна Іванiвна, 509
Кусков Петро Васильович, 501
Кускова Ганна, 494
Кускова Нiнель, 394
Кут Іван, 340, 451
Кутаїський Вiталiй Олександрович, 477
Кутненко Палажка Каленкiвна, 444
Кутова Г.В., 264
Кутовий Марко Федорович, 514
Кутяков Федiр Георгiйович, 430
Кухаренко Мотя, 438
Кухарський Митрофан, 514
Кухарчук Ганна Петрiвна, 394
Куца Ганна Григорiвна, 531
Куценко Іван, 438
Куций Михайло Лазарович, 390
Куцовол Олена Олексiївна, 412
Кучерева Параска Корнiївна, 444

Кучеренко Аким, 485
Кучеренко Василь Федорович, 501
Кучеренко Галя, 481
Кучеренко Марiя Григорiвна, 419
Кучеренко Надiя Григорiвна, 311, 401
Кучеренко Олександр, 531
Кучеров Роман Арсентійович, 455
Кучерук Нестор Володимирович,

330, 398
Кучерявенко Лука Дмитрович, 444
Кучман Мотря Григорiвна, 431
Кучман Петро, 531
Кучна Оксана, 514
Кучорук, 514
Кушакова Оксана Петрiвна, 371, 470
Кушир, 495
Кушнiренко Микола Наумович, 420
Кушнiров Микола Васильович, 408
Кушнiров Микола Миколайович, 412
Кушнiрук Юхим, 495
Кушталь Кирило Григорович, 485
Кущ Федiр Трохимович, 425
Кущенко Володимир Іванович, 533
Кущенко Дмитро Іванович, 534
Кущенко Олена Тарасiвна, 534
Кущинський Герасим, 504
Кущова Поля Корнiївна, 420

Л
Лабунець Левко, 438
Лабунець О., 269
Лаверків, 269
Лаверко Михайло Іванович, 407
Лаверкова Х., 272
Лавренко Андрiй, 520, 522
Лавренчук Микола, 417
Лавренюк Валентина Бронiславiвна,

468
Лаврига Павло Іванович, 470
Лавриненко Терентiй, 438
Лавринчук Микита Герасимович, 447
Лавров Саша, 324, 477
Лаврух Юхим Захарович, 471
Лаговид Сергiй, 497
Лагода Я., 78
Лагоцький Олександр, 342, 380, 451
Лагутiн Олексiй, 447
Ладан Варвара Юхимiвна, 485
Ладанюк Микола Васильович, 444
Лазарева�Станищева Вiра

Олександрiвна, 394
Лазаревич Григорiй Григорович, 468
Лазаренко М., 351
Лазаренко Нiна, 461
Лазаренко Олександр, 431
Лазарук Параска Каримiвна, 415
Лазневий Корнiй Дмитрович, 368, 425
Лазневий Корнiй, 501
Лазуренко, 514
Лакорн Вова, 438
Ламзак Борис Йосипович, 318, 394
Ланг Флора, 394
Ландишева Нiна, 373, 461
Лантух Степан Григорович, 354, 430
Ланцман Марiя, 481
Лапутько Валентина Давидiвна, 406
Ларiкова Марiя Миколаївна, 461
Ларiн Василь Костянтинович, 415

ІМЕННИЙ ПОКАЖЧИК

553



Ларiонов Іван Прохорович, 415
Ларина Тетяна, 438
Ларікова Марія Миколаївна, 381
Лахтадир С.І., 330
Лашнюков Олександр Арсентiйович,

431
Лебiдь Іван Лаврентiйович, 444
Лебедєв Юрко, 514
Лебедюк Вiктор Олександрович, 398
Левiк Бенцьон Гершович, 428
Левiк Едмунд Семенович, 428
Левiна Марiя, 520, 522
Левiченко, 514
Левiщенко Пiмон Іванович, 431
Левадна Тамара Миколаївна, 412
Леваднюк Марiя, 514
Левин Ісак Абрамович, 379, 461
Левитан К.М., 94, 103
Левитская В.В., 267
Левицька Надiя Олександрiвна, 332,

394
Левицька Неора, 365, 438
Левицька Ольга, 524
Левицький Семен Прокопович, 471
Левич Раїса Борисiвна, 394
Левко Ілько, 438
Левковець Володимир Семенович, 431
Левковцева Харитина Іванiвна, 497
Левченко Гриша, 433
Левченко Іван Якович, 390
Левченко Оксана Миронiвна, 444
Левченко Сергiй Йосипович, 428
Левченко Сергiй, 515, 522
Левченко У.І., 262
Левченко, 524
Левченкова Ольга Костiвна, 444
Левчук Ганна, 494
Левчук Мотя, 329, 477
Левшин, 109, 114
Легкун Леонiд, 438
Легуш Ольга Силiвна, 390
Ледiна Катерина, 485
Ледiна Пелагея, 485
Лейбенгрут Зоя Давидiвна, 428
Лейбенгрут, 428
Лейбензон Рива Хаїмович, 457
Лейбович М.Л., 98
Лейкова Катя, 35, 361, 456
Лейчак Бернард Едуардович, 431
Лемберська Рахiль Шулiмiвна, 485
Лемешко Василь, 481
Лемешко Дмитро, 413
Лемешко Михайло, 497
Лемкс Георгiй Олександрович, 359,

466
Лемкс Георгій Олександрович
Ленiкова Вiра Петрiвна, 524
Ленін, 48
Лень Іван Микитович, 391
Лерман Софiя Наумiвна, 411
Лерманов Боря, 451
Лермонтова Белла, 451
Леснiчая, 504
Лесючiвська Свiтлана Олексiївна,

390

Лесючевська Євгенiя Олександрiвна,
373, 461

Летня Яна, 326, 477
Летченко Нiкс, 324, 477
Лещiнська Лiдiя Андрiївна, 410
Лещенко Володя, 451
Лещенко Терентiй, 497
Лещинський Самуїл Лазарович, 392
Лещова Івга Олександрiвна, 403
Лещук Мiла, 372, 458
Лигар Оксана Якимiвна, 378, 461
Лигоденко Марiя Іванiвна, 495
Лидес Борис Семенович, 461
Лизебнiк Ж., 509
Ликова Оля, 477
Линека С., 340
Линець Марiя Георгiївна, 392
Линницких, 260
Липер Костянтин, 373, 461
Липова Настасiя Михайлiвна, 524
Липовий Федiр Пилипович, 515
Липська Тамара, 438
Липський Боря, 399
Лис Петро, 403
Лисiн Василь Никонорович, 465
Лисiн Іван, 471
Лисензон Лев Григорович, 504
Лисенко Алла, 438
Лисенко Анастасiя Андрiївна, 515
Лисенко Ваня, 524
Лисенко Вова, 428
Лисенко Ганна, 345, 451
Лисенко Іван Михайлович, 501
Лисенко Михайло Макарович, 392
Лисенко Секлета Прохорiвна, 444
Лисенко Тамара Анастасiвна, 394
Лисенко Фросиня Корнiєвна, 433
Лисенко Яким Семенович, 444
Лисенко, 425
Лисецька Валентина Леонiдiвна, 419
Лисицька Нюся Юхимiвна, 431
Лискова Явдоха Іванiвна, 363, 456
Лисова Ольга, 377, 451
Листопад Кiндрат Іванович, 359, 433
Лисюк (жiнка), 494
Лиськівська О., 283
Литвiненко Мотря Тимофiївна, 399
Литвiнчук Жорж, 394
Литвiнчук Михайло Матвiйович, 524
Литвин Петя, 405
Литвиненко Андрiй Нечипорович, 491
Литвиненко Василь, 370, 481
Литвиненко Грицько Борисович, 491
Литвиненко Іван Андрiйович, 491
Литвиненко Кирило Федорович, 382,

491
Литвиненко Лариса Павлiвна, 399
Литвиненко Маруся Кирилiвна, 491
Литвиненко Микола, 481
Литвиненко Михайло Григорович, 491
Литвиненко Настя Семенiвна, 491
Литвиненко Олександр Федорович,

491
Литвиненко Палажка Степанiвна, 491
Литвиненко Петро Іванович, 491

Литвиненко Пилип Іванович, 414
Литвинов М., 77
Литвинюк, 438
Литкин Петро, 399
Литко Лiда, 375, 481
Литовский М.І., 94, 95, 98, 99
Литовченко Андрій Семенович, 347
Литовченко Матвiй Семенович, 382,

451
Литовченкова Катерина, 494
Литус Ваня, 438
Лифар Софiя Василiвна, 364, 457
Лиходенко Петро, 520, 522
Лібкнехт К., 101
Лiберман, 533
Лiвшиць Клара, 477
Лiглер Микола Августович, 438
Лiдко Марiя Петрiвна, 394
Лiзкiн Андрiй, 447
Лiйович Вiра Наумiвна, 455
Лiкова Лiза, 477
Лiлiян Толя, 524
Лiндер Валя, 524
Лiндер Макс, 481
Лiнке Калiстрат, 504
Лiнник Василь Іванович, 430
Лiпевич Надiя Семенiвна, 456
Лiпницький Михайло Леонтiйович, 394
Лiпова Ханна, 477
Лiпська Аделя, 425
Лiсецький Федiр, 394
Лiскова Зiна, 520
Лiсовський Володимир Францевич,

507
Лiсовський Павло Гнатович, 444
Лiстенберг Мойше, 485
Лiтвiн Йосип Юхимович, 533
Лiтвiн Маруся, 447
Лiтвiн Олена Петрiвна, 501
Лiтвiненко Євдоха, 533
Лiтвiненко Микола Платонович, 466
Лiтвiненко Олекса Іванович, 495
Лiтвiнець Олександр Микитович, 461
Лiтвiнова Ганна Єремiвна, 394
Лiтвiнчук Ганна Йосипiвна, 458
Лiтвак Павло, 515
Лiтвиненко Петя, 433
Лiтвинова Надя, 412
Лiтвинський Яша, 468
Лiтман Феня, 425
Лiтовченко Ілля, 485
Лiфшиц Ірина Леонтiївна, 403
Лiхвенко Василь Данилович, 470
Лiхтенштейн Хая Мусiївна, 415

Лiщ Надiя Микитiвна, 485
Лiщинський Мошкiв Лейбович, 407
Ліглер Микола Августович, 365
Лійович Віра Наумівна, 355
Лікова Ліза, 327
Лікова Оля, 330
Лінник Василь Іванович, 354
Ліпова Хана, 326
Літвінець Олександр Микитович, 382
Лобак Володимир Федорович, 534
Лобанiв Петро Іванович, 534
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Лобань Василь Федорович, 407
Лобко Марiя Микитiвна, 322, 403
Лобко Оля, 438
Лободенко Вова, 533
Лобок Вiра Іванiвна, 422, 534
Лобок Василь Іванович, 422, 534
Логвиненко Данило, 501
Логвиненко Матрона Гнатiвна, 524
Логвиненко Ольга Макарiвна, 501
Логвиненко, 485
Логвинов В., 100, 113
Лоєва Лiза, 468
Лозго Петро Тихонович, 485
Лозго Петро, 533
Лозинський Олександр, 524
Лозниця Лука Іванович, 354, 430
Локата Сеня, 520, 522
Лоліт М., 61
Ломоносов Фiлимон, 394
Лопатенко Вася, 438
Лопатина Надiя Андрiївна, 392
Лопатнiков Микола, 394
Лопух Федiр, 520, 522
Лосєв Коля, 35
Лосєва Валентина, 335, 375, 451
Лось Грицько, 481
Лошкарьова Наташа, 451
Лубенець Михайло, 533
Луговий Костянтин Петрович, 470
Луговський Іван, 509
Лудмер Юхим Ізраїльович, 468
Лужанський С., 61
Лук’яненко Вiктор Іванович, 412
Лук’яненко Лiдiя Володимирiвна, 416
Лук’яненко Марiя Василiвна, 485
Лук’яненко Нiна, 335, 451
Лук’янець Петро Романович, 368, 425
Лук’янець Тамара, 468
Лук’янов Микола, 481
Лук’янов Толя, 485
Лук’янова Нiна Нечипорiвна, 352, 455
Лук’янчук Кирило Васильович, 400
Лукашевський Ізраїль Михельович,

390
Лукашенко Женя, 346, 451
Лукашов Андрiй, 401
Лукашов Вiктор Васильович, 458
Лукашук Марфа Петрiвна, 392
Лукинова Раїса, 412
Лукрецький Станiслав, 394
Лукяненко Ніна, 375
Лунiна Олександра Степанiвна, 399
Лунагорська Соня, 522
Луначарська Соня, 520
Луніна Олександра Степанівна, 341
Лупандiна Розалiя, 438
Лупач Іван Андрiйович, 444
Лухман Надiя Федорiвна, 394
Луценко Грицько, 485
Луценко Дмитро, 438, 481
Луценко Іван Дмитрович, 515
Луценко Нiна, 341, 377, 451
Лучанський А.М., 95, 96
Любiмов Олекандр Іванович, 485
Любар Фрося, 438
Любарська Маня, 406
Любченко Гриша, 472
Люлевський Дмитро, 403

Люляєв, 333
Люлько Трофим Каленикович, 413
Лютовський Іван, 420
Люцедарська Фаїна Камiлiвна, 394
Ляденко Мотря Демидівна, 419
Ляков Петро Порфирович, 403
Лямико Люба, 438
Ляпко Олена, 438
Ляховецький Ізраїль Ідалович, 408
Ляховецький Ізраїль, 343
Ляшенко Микола Іванович, 485
Ляшенко Олексiй Сергiйович, 392
Ляшенко Параска, 533
Ляшок Михайло, 531
Львiвський Кость, 337, 451
Львов Ігор, 372, 461
Львов Максимелян Іванович, 402
Льоня, 417

М
Магдич Ганна Володимирiвна, 398
Мадзалевський В.М., 36
Мадорський З.О., 108
Маєвська Марiя Йосипiвна, 461
Маєвський Анатолiй Михайлович, 466
Маєвський Г.А., 94, 102
Маєвський Мiша, 470
Мазiй Юхим Ількович, 417
Мазнiк Боря, 328, 477
Мазниченко Микола Дмитрович, 444
Мазур Андрiй Йосипович, 419
Мазур Василь, 524
Мазур Зиновiя Гаврилiвна, 470
Мазур Йосип, 366, 470
Мазур Тетяна, 461
Мазуренко Лiда, 340, 451
Мазуренко Петро, 320
Мазюк Явдоха Григорiвна, 364, 457
Майбородська Ольга Денисівна, 349
Майбродська Ольга Денисiвна, 410
Майданов Трохим, 524
Майнова Наталiя, 419
Майоров Степан Захарович, 380, 461
Майстер Рувiн Борисович, 520
Майстренко Леонiд, 520, 522
Майська Валя, 457
Майська Ганна, 365, 438
Макiйчук Семен Корнiйович, 468
Макаревич Станiслава Вiтольдiвна,

438
Макаренко Григорiй, 438
Макаренко Груня, 400
Макаренко Микола Григорович, 361,

433
Макаренко Надя, 339, 451
Макаренко Роман Андрiйович, 444
Макаренко Федiр, 533
Макаринська Тамара Григорiвна, 398
Макаров Т.Г., 13
Макаров, 111, 365
Макарова Наталiя Андрiївна, 408
Макеєва Оксана Омелянiвна, 407
Макійчук Семен Корнійович, 365
Маклаков Іван, 504
Макляр Василь, 403
Маковоз Андрiй Левкович, 444
Маковоз Левко Іванович, 425
Маковоз Якилина Ількiвна, 444

Маковська Лiна, 438
Макогiн Василь, 406
Макса Валя, 399
Максим, 485
Максименко В.Й., 297
Максименко Гриша, 497
Максименко Кузьма Макарович, 392
Максименко Люба, 329, 477
Максименко Павло Іванович, 444
Максименко Павло Трохимович, 456
Максименко Федiр, 318, 451
Максимов Борис Микитович, 399
Максимов Іван Андрiйович, 402
Максимов Іван Кiндратович, 416
Максимов Семен, 451
Максимова Марфа Якiвна, 378, 461
Максимчук Кость, 335
Максимчук Кость, 451
Максимюк Авенiр Степанович, 410
Макуха, 401
Макушенко Федiр Миколайович, 458
Малiков Кость Олександрович, 433
Малiненко Якiв, 485
Малiнковська Юзефа Фелiксівна, 448
Малаєва Клавдiя Олександрiвна, 412
Малахiн Ілля Дмитрович, 458
Малахов Кость Іллiч, 444
Малашенко, 420
Малашко Опанас, 428
Малашко, 428
Маленький Петро Дем’янович, 392
Малий Є.С., 97, 105, 106
Малий Ісак Волькович, 363, 468
Малий Йосип Мордухович, 465
Малинович Митя, 326, 477
Малисько Василь, 448
Малишева Лукiя Давидівна, 444
Малишева Таня, 328, 477
Малишевич Іван, 412
Малишенко Ігор, 447
Маловiчер Вiктор, 423
Малова Рiта, 438
Малоштан, 17
Малюк Андрiй Свиридович, 448
Малюк Лаврентiй, 403
Малюк Марiя, 481
Малюк Оксана, 485
Малюк Олександр Миколайович, 389
Малюк Пелагея Романiвна, 425
Малюта Пилип Володимирович, 531
Малявська Женя, 405
Малькевич Соня, 412
Мальований Гнат, 485
Мальчевська Ганна Осипiвна, 408
Мальчикова Марiя Михайлiвна, 447
Мамiн Альоша, 438
Мамзуренко Петро, 403
Мамонтова Параска Іллiвна, 410
Мамочкин Антоша, 448
Мамусь Ляля, 447
Манiкiч Надя, 481
Маначий Федiр Семенович, 433
Манджерак Н.Ф., 262
Мандолiна Марiя Андрiївна, 347, 477
Манзон Зельман Соломонович, 461
Манзюк Василь Андрiйович, 415
Манилевич Лев Григорович, 433
Манилов Шура, 433

ІМЕННИЙ ПОКАЖЧИК

555



Манкевич Йосип Альбiнович, 458
Манюся, 485
Маняківська А.Ф., 263
Маняков Дмитро Петрович, 341, 477
Манькiна Маша Якiвна, 501
Маньохiна Антонiна, 447
Мар’ян Анатолiй Леонтійович, 457
Мар’яненко Таїса Олександрiвна, 428
Мар’янський Михайло, 370, 485
Марiєнко З.М., 485
Марiнченко Вiкторiя Володимирiвна,

406
Мара Пилип, 451
Маранц Іван Григорович, 485
Марац Ольга Степанiвна, 315, 325, 390
Маргулiс Броня Аронiвна, 485
Маргулiс Давид Лейбович, 394
Маргунова Вiра, 520
Маренко Зiна, 524
Марзеєв О., 39
Мариненко Володимир Антонович, 412
Мариненко Іван, 485
Мариненко Микола Степанович, 433
Маринич Василь, 531
Маринська Соня, 324, 477
Маринська Явдоха Кiндратiвна, 394
Маркевич, 49
Маркелова Марiя Нечипорiвна, 365,

457
Марков Вiктор, 395
Маркова Люба, 412
Марковський Болеслав Вiкентiйович,

401
Мармур Костя, 398
Марочко В.І., 8
Мартильов Василь Омелянович, 336,

395
Мартиненко Вiра, 36, 359, 433
Мартиненко Іван Никонович, 457
Мартиненко Олександра Євгенiвна,

425
Мартиненко Федот Васильович, 378,

461
Мартинов Іван Іванович, 372, 428
Мартинов Сергiй, 375, 481
Мартинова Лора, 438
Мартинова Марта, 365, 438
Мартинюк Лариса Михайлiвна, 335,

395
Мартовський Ілля, 402
Марунiч Маня, 485
Маруся, 524
Марцинкевич Павло Семенович, 318,

395
Марченко Володимир Семенович, 412
Марченко Галина Олександрiвна,

422, 534
Марченко Дмитро, 447
Марченко Зiна, 327, 477
Марченко Лизавета Максимівна, 485
Марченко Маня, 485
Марченко Микита, 451
Марченко Ольга Прохорiвна, 406
Марченко Панна, 485
Марченко Толя, 334, 451

Марченко Шура, 364, 457
Марченко, 332, 336
Марченку, 332
Марчук Гриша, 520
Марчук Оля, 327, 477
Марчук Семен, 507
Маршак Фаня Давидiвна, 464
Маршалковiд Ісаак Шiмонович, 416
Маскін Л.М., 105
Масленiкова Фекла Харитонiвна, 470
Маслов Юра, 362, 433
Маслова Вiра, 343, 364, 452
Маслова Вiта, 433
Маслова Олена, 481
Масловська Двойра Вомфiвна, 428
Маслянiков Григорiй, 494
Масютiн (жiнка), 494
Масютiна Іра, 485
Масько Іван Васильович, 420
Масько Марiя Григорiвна, 363, 489
Матiєнко Іван Миколайович, 489
Матвiєнко Андрiй, 531
Матвiєнко Гнат Романович, 515
Матвiєнко Іван, 515
Матвiєнко Тимофiй, 533
Матвiєнко Шура, 485, 520, 522
Матвiйчук Антон, 485
Матвеєва Марина, 401
Матвієнко Шура, 371
Матвіїв Т.П., 94, 103
Мателевич Олена Митрофанiвна,

531
Матеренчук Дмитро Васильович, 444
Матоха Лiза, 452
Матужинська Марiя, 464
Матузка Наталка Семенiвна, 466
Матусовський Михайло Васильович,

402
Матушевська Раїса Миколаївна, 412
матушка Серафима, 260
Матюха Федiр Тимофійович, 491
Матюшенко Михайло, 524
Махась Уляна, 472
Махловець Іван Герасимович, 458
Махнева Ганна, 403
Махно Оля, 425
Махновець Валентина Олександрiвна,

485
Махновець Леонiд, 406
Махонiна Людмила Якiвна, 501
Мацiєвський Вiктор Йосипович, 447
Мацiйчук Андрiй Прокопович, 438
Мацало Зосим Микитович, 462
Мацевитий Володимир

Володимирович, 428
Мацевич Ольга Федорiвна, 431
Маційчук Андрій Прокопович, 366
Машко Дiма, 438
Машночко Никон, 515
Мегiдь Федосiя Микитiвна, 485
Мегедь Микола Олексійович, 255
Мегедь Петро Микитович, 255
Мегера Іван Олексiйович, 368, 425
Мегера Харитина Леонтiївна, 368, 425
Мегера Якiв Степанович, 425

Медведенко Оксана Олексiївна, 422,
534

Медведєв Олексiй, 438
Медведєв Якiв Іванович, 433
Медведєва Ганна Павлiвна, 407
Медведєва Таїсiя, 425
Медведкова Олiмпiада Андрiївна, 455
Медведський Альоша, 338
Медведський Коля, 431
Медведь Микола, 515
Медвецький Альоша, 452
Медвєдєв Іван Михайлович, 390
Медвєдєв Іван, 325
Медвєдєва Ганна Павлівна, 326
Медушевський Роман Євтухович, 444
Медяник Нiна Степанiвна, 455
Межерицька Вiра Нахменiвна, 428
Межуєва Лiдiя Костянтинiвна, 395
Мейс Д., 252
Мелацер Сергiй Сергiйович, 395
Мелентьєва Василиса, 425
Мелешко Дуня, 340, 452
Мелиць Ганна, 485
Мелюк Коля, 327, 477
Мельїчин, 494
Мельнiк Бася Шмулiвна, 408
Мельнiков Костянтин Григорович, 468
Мельнiков Олександр Андрiйович, 407
Мельнiков Юрiй Іванович, 428
Мельнiченко Вiра, 524
Мельник Бузя Наумiвна, 357, 465
Мельник Ганна, 485
Мельник Ганя, 457
Мельник Денис Іванович, 515
Мельник Домна Антонiвна, 395
Мельник Іван Степанович, 433
Мельник Йосип Вiсарiонович, 504
Мельник Кузьма Пилипович, 520, 522
Мельник Марк, 438
Мельник Микита Архипович, 413
Мельник Пилип, 485
Мельник Якiв Іванович, 369, 425
Мельников Коля, 339, 452
Мельников Костянтин Григорович,

363
Мельников Максим, 520, 522
Мельников Миша, 327, 477
Мельников Онісій, 324, 405
Мельникова Агафа Пилипiвна, 361,

433
Мельникова Людмила Іванiвна, 403
Мельникова Марiя Василiвна, 362,

433
Мельниченко Галина Павлiна, 464
Мельниченко І.Ф., 97, 107
Мельниченко Іван Наумович, 444
Мельниченко Кузьма Олексiйович, 447
Мельниченко Олексiй Гнатович, 444
Мельниченко Тихон, 504
Мельниченко, 515
Мельничук Тамара, 398
Мельханов Михайло Іванович, 380,

462
Менiс Мусiй Шулiмович, 495
Менжега М., 280
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Менжинська Олена Григорiвна, 470
Менчук Ваня, 481
Меньшов І.А., 107
Мергородська Устя Трохимiвна, 401
Мерися Соня, 399
Меркулова Параска Захарiвна, 376,

462
Местечкін В.І., 96, 97, 98
Местечкін М.О., 97
Метер Соломон Абрамович, 462
Мехович Катя, 406
Мешковський Володимир

Валерійович, 383, 452
Мешковський Володимир

Вікторович, 335, 408
Мещенко, 100
Мигилевич Марко, 367
Микач Савелiй Петрович, 378, 462
Микитенка І., 17
Микитин Вова, 343, 452
Микитюк Микола Федорович, 390
Микитянський Андрiй, 374, 481
Микола Михайлович, 343
Микола, 485
Миколаєва Марiя, 485
Миколаєвська Ганна Антонiвна, 400
Миколаєнко Марiя Іллiвна, 430
Миколаєнко Олександр Григорович,

444
Миколаєнко Петро, 502
Миколаєнко Сергiй, 430
Миколаївська Ганна Антонівна, 350
Миколаюк Олімпiй Іванович, 452
Миколушенко Василь, 428
Милявська Людмила Антонiвна, 466
Мимова Євдокiя Трохимiвна, 497
Мимохiд Агафiя Семенiвна, 362, 456
Мимоход А.С., 36
Минаєва Дарія Микитівна, 410
Минайло Тарас, 515
Минаковська Геня, 481
Миндюга Марiя Федорiвна, 400
Минович А., 271
Минторилов Олександр Михайлович,

422, 534
Минько Едуард Олександрович, 462
Миргородська Устя Трохимівна, 313
Миркiна Мотря, 515, 522
Мирний Панас, 438
Мирний Степан, 412
Миронiв Іван Михайлович, 444
Мироненко Сергiй, 485
Мироненко Софiя Мусiївна, 455
Мироненко Явдоха Василiвна, 374, 462
Миронов Іван Гнатович, 502
Миронов Коля, 470
Миронченко Іван Нечипорович, 362,

456
Мирошкiн Грицько Матвiйович, 535
Мирошниченко Опанас, 533
Мисевич, 524
Мисесiн Андрiй Пилипович, 462
Миталiвська Ганна, 524
Митенко Юра, 375, 481
Митник Надiя Якiвна, 422, 534
Митницький Зусман Мордко В., 104
Митрофаненко Володя, 438
Митроченко Григор Васильович, 524

Митрушивський Дмитро, 522
Митюк Іван, 524
Митясiна Олександра Архипiвна, 428
Митько Оксана Пантеліївна, 489
Михайлiв Костя, 452
Михайлiвська Івга Ільківна, 464
Михайлiвська Марiя Олександрiвна,

395
Михайлiн Влас, 452
Михайлевич Павлина, 494
Михайленко Микола Силович, 444
Михайленко Опанас, 531
Михайлів Костя, 343
Михайлін Влас, 340
Михайло, 477
Михайлов Володимир Леонiдович, 406
Михайлов Іван Михайлович, 399
Михайлов Олексiй Павлович, 438
Михайлова Вiра Костянтинiвна, 428
Михайлова Ганна Володимирiвна, 389
Михайлова Єлизавета Лук’янівна,

379, 462
Михайлова Лисавета Іванiвна, 343, 410
Михайлова Мотря Кирилiвна, 364, 457
Михайлова Олександра Дмитрiвна,

464
Михайлова Уляна, 325, 477
Михайловський Гнат Филонович, 447
Михайловський Пантелеймон

Степанович, 407
Михайлюк Антон, 438
Михальська Марiанна Францiвна,

382, 452
Михальська Марина Францівна, 349
Михальченко Василь Антонович, 378,

462
Михальченко Катерина

Олександрiвна, 534
Михонок Ігнат, 520
Миша, 417
Мищенко Євдокiя Іванiвна, 535
Мiашко Василь, 533
Мiкулiн Геннадiй, 403
Мiкульський Ігор, 438
Мiлiон Григорiй Мордкович, 452
Мiлiцiонер Люба, 433
Мiлевська Казiмiра, 447
Мiленко Макарiй, 522
Мiленко Меланiя, 520
Мiленов Іван Якович, 507
Мiлюков Аркадiй, 395
Мiльке В’ячеслав Генрiхович, 403
Мiльке Ольга Іванiвна, 419
Мiльнер Рейнах, 477
Мiна Надiя, 452
Мiнаєва�Карпашова Ярина
?Володимирiвна, 430
Мiнакова Єфросинія, 515
Мiненко Іван Трофимович, 464
Мiнець Федiр, 520
Мiницька Луша, 452
Мiнський Коля, 455
Мiньков Володимир Семенович, 402
Мiрнер Оскар, 470
Мiронiк Фрося, 485
Мiрошник Вiра, 430
Мiрошниченко Олександр, 515
Мiсiна Ганна, 534

Мiснiк Григорiй Терентiйович, 468
Мiснак Маруся, 470
Мiсюра Леонiд Сергiйович, 395
Мiсяць Олександр, 533
Мiсько, 497
Мiтiн Олександр, 408
Мiтрушивський Митро, 515
Мiтульони Констанцiя Мартинiвна, 408
Мiтюк Федосiй, 524
Мiхед Сидор Федорович, 438
Мiхневич Євгенiя Романiвна, 428
Мiцкевич Кара Антонiвна, 428
Мiцкевич Люба, 438
Мiцкевич, 428
Мiшкiна, 420
Мiшуренко Іван, 515
Мiщенко Іван Ларионович, 485
Мiщенко Оля, 433
Мiщенко Онуфрiй Лук’янович, 444
Міліон Григорій Мордкович, 351, 383
Мілх, 114
Мільгром Л.О., 109
Мімрюк, 340
Міна Надія, 337
Мітін Олександр, 341
Мітрофанов О.К., 94, 100, 103, 109
Мітульоні Констанція Мартинівна, 342
Міць Єрна Броніславовна, 310
Міщенко Іван Ларіонович, 371
Міщенко Костя, 36
Мовчан Валентина, 531
Мовчан Іван Захарович, 444
Мовчан О.М., 8
Мовчанов Мiна Іванович, 524
Могалiна Дуня, 452
Могилевич Марко, 425
Могилевський Л.Я., 112
Могильний Микола, 485
Могнорний Грицько, 485
Модан Петро, 452
Модзалевська Варвара Миколаївна,

362, 456
Модидонько, 485
Модимвський Шльом Ушерович, 402
Можейко Лизавета Володимирiвна,

470
Мозгова Олена, 412
Мозговий Михайло Вiкторович, 368,

425
Мойсеєв Іван Олександрович, 415
Мойсеєва Людмила, 438
Мойсеєнко Олександр, 399
Мойсеєнко Павло Григорович, 402
Мойсеєнко Семен Мусiйович, 497
Мойсеєнко Тетяна Корнiлiвна, 410
Мокiй Йосип Григорович, 524
Моковченко Алевтина, 481
Мокшина Нiна, 458
Молдованова Людмила Іванiвна, 462
Молдованова Софiя Іванiвна, 477
Молодець Миша, 481
Молодуха Петро Кирилович, 392
Молодько Гнат Онисимович, 339, 408
Молотов В.М., 14, 19, 29, 49, 53, 64,

75, 76, 263
Молочнiкова Вiра Олександрiвна, 389
Молчан Марiя, 515
Молчанов Ваня, 349, 382, 452
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Молчанова Тодоська, 417
Молюк Настя, 485
Монастирський Якiв Осипович, 371,

459
Монастирський Яків Осипович
Монич Євдоха Артемiвна, 455
Монятовська Марія Вікторівна, 255
Мора Надя, 425
Моргулiс Хава Лузерiвна, 428
Моргун Григор, 485
Моргун Павло Спиридонович, 408
Моргунова Вiра, 522
Моргунова Лiдiя Микитiвна, 447
Мордатенко Петро Іванович, 534
Морквiн Іван Кузьмович, 392
Мороз Абраам Цальович, 400
Мороз І.М., 278
Мороз Лiдiя, 395
Мороз Настя, 364, 457
Мороз Олена, 348
Мороз Шура, 362, 468
Морозенко Антон Андрiйович, 395
Морозенко Грицько, 417
Морозов Анатолiй Іванович, 390
Морозов Рудольф, 399
Морозов Степан, 438
Морозова Євдокiя Олексiївна, 464
Морозова Любов Петрiвна, 392, 377
Морозюк Гнат Назарович, 404
Морчуцький Макар, 515
Мосiйчук Серафим Сельвестрович,

413
Мосiн Олександр Опанасович, 395
Мосаковська Марiя, 494
Мосенко Ваня, 325, 452
Мосенко Павло Михайлович, 402
Мосерчук Микола Прокопович, 531
Мосійчук Ліда, 347
Москалевiй Мусiй, 325, 406
Москаленко Андрiй Васильович, 491
Москаленко В., 485
Москаленко Василь, 481
Москаленко Галя, 325
Москаленко Ганна, 477
Москаленко Дiна, 481
Москаленко Іван Васильович, 491
Москаленко Людмила Миколаївна,

395
Москаленко Михайло Васильович, 485
Москаленко Михайло Федорович, 491
Москаленко Олександр Ничипорович,

432
Москаленко Федосiй, 524
Москаленко Явдоха Дмитрiвна, 348,

410
Москалюк Микола Григорович, 468
Москальов Георгiй Дмитрович, 468
Мотiнова Ганна Олександрiвна, 399
Мотовська Олена, 433
Мотора Олександр Іванович, 489
Мотора Проня Михайлiвна, 489
Моторенко Ганна Трохимiвна, 491
Моторенко Маруся Олександрiвна,

491
Моторенко Опанас Артемович, 491

Моторенко Параска Несторiвна, 491
Моторенко Степан Матвiйович, 491
Моторенко Федора Степанiвна, 491
Моторна Марiя Юхимiвна, 399
Мотросенко Андрiй Семенович, 491
Мотросенко Марфа Андрiївна, 491
Мохур Василь Степанович, 534
Мошенко Пилип, 428
Мошечнiкова Варвара, 405
Мошовець Антон Павлович, 362, 433
Мощенко Омелян, 531
Мудрий Коля, 438
Мудрова Наталiя, 395
Мудряк Карпо Іванович, 366, 444
Мудряк Олекса, 533
Музика�Музичук Ганна Петрiвна, 462
Муканов Олекса, 515
Мулер Катерина Павлiвна, 415
Муляр Гаврило, 502
Муль Зiнаїда Вiкентiївна, 402
Муравський Софрон Іллiч, 312, 389
Мурашко Нiна, 438
Муровський Ілля, 395
Мусiєнко Ганна Павлiвна, 425
Мусiєнко Дiана, 438
Мусiєнко Семен Миколайович, 485
Мусiй, 485
Мусiйчук Лiда, 452
Мусієнко Ганна Павлівна, 368
Мусійчук Ліда, 379
Мусоєнко Павло, 481
Мусульбас І.А., 13, 111, 365
Мутинський Петро, 438
Мухiн Лазар Федорович, 400
Мухiн Петя, 425
Мухiна Ганна Микитiвна, 468
Мухiна Євдокiя, 520
Мухiна Тiна, 452
Муханов Володимир Миколайович,

395
Муханов Володимир Михайлович,

315
Мухачова Анастасiя Опанасiвна, 390
Муховий Микита, 329, 477
Мухомор Дуня, 447
Мушнiк Ганна Василiвна, 524
М’ягкая Тетяна Іванiвна, 417
М’яснiкова Лисавета Феофiлiвна, 470
М’ячик Борис, 447

Н
Набедрiк Галина Миколаївна, 459
Наводей Іван Максимович, 438
Навроцькi Нiна, 447
Нагорна Секлета, 497
Надижатий Кузьма Харитонович, 425
Надиточа Людмила Прокопiвна, 447
Надульський Коля, 438
Наєнко Марiя Михайлiвна, 465
Назаренко Вася, 438
Назаренко Гаврило Мартинович, 491
Назаренко Марiя, 485
Назаренко Микола Гаврилович, 491
Назаренко Мотря Василiвна, 491
Назаренко Нiно, 477

Назаренко Ніна, 327
Назаренко Одарка Петрiвна, 404
Назаренко Федора Анисiвна, 491
Назаркiн Володимир Іванович, 466
Найда Максим Федорович, 366, 444
Найда Раїса Іллiвна, 392
Найда Федiр, 395
Найда Харитина Григорiвна, 368, 425
Найденко Борис, 468
Найденко Надя, 400
Найденов Коля, 438
Найденов Мiтя, 425
Найдис Захар Якович, 379, 462
Наказна Софiя Гаврилiвна, 447
Накул Едуард Іванович, 468
Напненко Нюся Макарiвна, 407
Народенко Галя, 363, 433
Насартiнов Василь Мiнахудевич, 431
Насартiнов Мiна�Кудя Хабiбулович,

431
Настенко Женя, 477
Настенко Федiр Федорович, 524
Настечко Женя, 329
Настюк Михайло Маркович, 383, 462
Настя, 485
Насулич Фiлiмон Маркович, 425
Ната, 417
Натоптана Ганна Йосипiвна, 420
Наточiн Василь, 531
Наулкова Олена Максимiвна, 444
Науменко Галина Василiвна, 332, 395
Науменко Степан, 399
Наумов Анатоль Лавринович, 485
Наумова Нiна, 457
Наумочкiн Володимир Васильович, 412
Наумчук Матвiй Андрiйович, 402
Нашонтан Якiв, 485
Невiбанов Тимофiй, 497
Невiдома Беба, 468
Невiдома Вiра, 438, 447, 477, 485
Невiдома Вiта, 452
Невiдома Валя, 433
Невiдома Варя, 400, 452
Невiдома Галина, 439
Невiдома Галя, 439
Невiдома Ганя, 425
Невiдома Дуня, 439, 481
Невiдома Дуся, 428
Невiдома жiнка, 404
Невiдома Зоя, 432
Невiдома Іра, 481
Невiдома Катерина, 452
Невiдома Катя, 425, 477, 481
Невiдома Лiда, 439, 452
Невiдома Люба, 452
Невiдома Люда, 439
Невiдома Люся, 481
Невiдома Маня, 430, 439, 452, 477, 481
Невiдома Марiйка, 452
Невiдома Марiя, 433
Невiдома Маруся, 452
Невiдома Марфа, 533
Невiдома Маша, 439, 452
Невiдома Нiна, 399, 412, 477
Невiдома Надя, 439, 477, 525
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Невiдома Настя, 452
Невiдома Наталка, 452, 477, 525
Невiдома Нюра, 477
Невiдома Олена, 430
Невiдома Оля, 439, 452, 481
Невiдома Ольга, 477, 481
Невiдома Онися, 439
Невiдома Параска, 481
Невiдома Рая, 400
Невiдома Роза, 452
Невiдома Соня, 477
Невiдома Тетяна, 452
Невiдома Устя, 400
Невiдома Фаня, 452
Невiдома Феня, 439
Невiдома Фрося, 452
Невiдома Шура, 452
Невiдома, 404, 405, 416, 417, 419,

420, 421, 452, 472, 485, 486, 494,
495, 497, 498, 502, 504, 505, 507,
508, 509, 510, 515, 520, 525, 526,
531, 533

Невiдоме немовля, 402, 416
Невiдомий Альоша, 439
Невiдомий Андрiй, 439
Невiдомий Антон, 452
Невiдомий Боря, 477
Невiдомий Вiтя, 433, 439, 477
Невiдомий Валя, 472
Невiдомий Ваня, 439, 452, 477, 481
Невiдомий Василь, 439, 452, 478
Невiдомий Вася, 425, 439, 452, 478,

481
Невiдомий Вова, 439, 478
Невiдомий Володимир, 447
Невiдомий Володя, 425, 452
Невiдомий Гриша, 433, 439, 452
Невiдомий Дiма, 439
Невiдомий Дмитро, 439, 452
Невiдомий Женя, 439
Невiдомий Жора, 439
Невiдомий Іван, 430, 439, 452, 481
Невiдомий Ігор, 432
Невiдомий Коля, 447, 452, 453, 478,

481
Невiдомий Лев, 404
Невiдомий Льова, 439
Невiдомий Мiтя, 439
Невiдомий Мiша, 430, 432
Невiдомий Микола, 402, 421, 439, 447,

478
Невiдомий Миля, 439
Невiдомий Митрофан, 439
Невiдомий Митя, 478
Невiдомий Михайло, 425
Невiдомий Миша, 478
Невiдомий Мотя, 439
Невiдомий Олексiй, 425
Невiдомий Опанас, 425
Невiдомий Павло, 453, 516
Невiдомий Петро, 453, 481, 533
Невiдомий Петя, 428, 439, 447
Невiдомий Саша, 439, 447, 478
Невiдомий Семен, 533
Невiдомий Сергiй, 439, 478
Невiдомий Слава, 395
Невiдомий Толя, 439, 453
Невiдомий хлопець, 495

Невiдомий хлопчик, 498
Невiдомий чоловiк, 404, 421
Невiдомий Шура, 425, 439, 453, 498
Невiдомий Юра, 439
Невiдомий Якiв, 439
Невiдомий Яша, 430
Невiдомий, 315, 318, 320, 324, 325,

326, 337, 398, 401, 402, 404, 405,
406, 412, 416, 417, 419, 421, 425,
429, 432, 439, 453, 468, 472, 473,
474, 475, 481, 486, 494, 495, 496,
498, 499, 500, 502, 503, 505, 506,
507, 508, 509, 510, 511, 512, 513,
516, 517, 520, 522, 526, 527, 528,
529, 531

Невiрович Петро Ульянович, 407
Неверова Ганна, 520
Невестенко Петя, 475
Невєрова Ганна, 522
Невідома Валя, 36
Невідома Варя, 324, 328, 329, 341
Невідома Віта, 341
Невідома Катерина, 341
Невідома Катя, 327, 328
Невідома Лена, 346
Невідома Маня, 326, 341, 346
Невідома Марійка, 375
Невідома Маруся, 325
Невідома Маша, 335, 342
Невідома Надя, 326
Невідома Настя, 339, 346
Невідома Настя, 376
Невідома Наталка, 327
Невідома Ніна, 328
Невідома Нюра, 328
Невідома Оля, 339, 347
Невідома Роза, 335
Невідома Соня, 328
Невідома Таня, 338
Невідома Фаня, 337
Невідома Фрося, 346
Невідома Шура, 340
Невідомий , 325
Невідомий Боря , 328
Невідомий Ваня, 332, 339
Невідомий Ваня, 335, 370
Невідомий Василь, 327, 338
Невідомий Вася, 329, 335
Невідомий Вася, 375
Невідомий Вітя, 325
Невідомий Вова, 328
Невідомий Володя, 347
Невідомий Гриша, 347
Невідомий Гриша, 36
Невідомий Діма, 366
Невідомий Дмитро, 348
Невідомий Іван, 338
Невідомий Коля, 326, 335, 336, 338,

340
Невідомий Микола, 316, 327
Невідомий Митя, 327
Невідомий Михайло, 327
Невідомий Петро, 335
Невідомий підкидьок Микола, 326
Невідомий Серьожа, 324
Невідомий Толя, 340
Невідомий Толя, 377
Невідомий хлопчик Саша, 327

Невідомий хлопчик Шура, 334
Невідомі Вася та Марійка, 325
Невідома Параска, 328
Негель Одарка Якiвна, 466
Негоднiкова Л.І., 503
Недiлько Павло Якович, 486
Недашкiвська Лiза Захарiвна, 464
Недашковська Нiна, 513
Неддо Степан, 520, 522
Недзельський Єлисей Павлович,

312, 395
Неєженко Трохим, 507
Нежданова Ірма, 395
Неживий Савва Маркович, 534
Незамай Петро, 425
Незамуденова Марiя Гнатiвна, 395
Незванова Люба, 412
Неизвестний Альоша, 475
Неизвестний Петя, 475
Неізвестная Галя, 472
Неізвестная Маня, 466
Неізвестний Грицько, 472
Нейман Альберт Августович, 411
Некрасов Вiля, 481
Нелуп Василь Микитович, 491
Нелуп Ганна Микитiвна, 491
Нелуп Микита Іович, 491
Нелуп Микола Кирилович, 491
Нелуп Павло Кирилович, 491
Немаєнко Петро, 430
Немилостивий Панас Макарович, 444
Немченко Ганна, 486
Неподiбна Наталка Оксентiївна, 444
Непомняща Ірина Григорiвна, 462
Непомнящий Сергiй Пилипович, 360,

466
Непомнящий Федір Пилипович, 468
Непомнящий Юхим, 433
Непомнящий, 421
Непськова Палажка, 486
Нерада Микола, 334, 453
Нерен Самуїл, 430
Нерехжський Олександр Дмитрович,

413
Нерубащенко Іван, 486
Нестеренко Марiя Іванiвна, 448
Нестеренко Петро, 421
Нестеренко Софiя Семківна, 535
Нестерович Лiдiя, 412
Нестеровська Катерина Іванiвна, 390
Несторенко Коля, 475
Нестоянова Лiдiя Степанiвна, 419
Нетiна Маня, 468
Нетребова Ада, 448
Нечай Грицько Іванович, 430
Нечай Неля, 462
Нечипоренко Андрiй, 434
Нечипоренко Горпина, 327, 478
Нечипорук Потап Пилипович, 444
Нещерет Микола, 439
Нємцов Олексiй Олексiйович, 419
Нижник Кость, 395
Никитський Алiк, 453
Никифорова Нiна, 328, 478
Ниткана Устина, 453
Ничентюк Василь Федорович, 444
Нищенко Ваня, 453
Нiжнiк Марiя, 529
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Нiжнiк Михайло Федорович, 520
Нiжнiкова Оксана, 447
Нiзола Грицько Петрович, 486
Нiкiтiн Андрiй Микитович, 408
Нiкiтiн Григор, 507
Нiкiтiн Григорiй Андрiйович, 390
Нiкiтiн Дмитро Петрович, 494
Нiкiтiн Микита, 453
Нiкiтiна Анастасiя Дмитрiвна, 408
Нiкiтiна Нiна, 478
Нiкiтенко Вiра, 453
Нiкiтенко Микола, 453
Нiкiтюк Лаврiн, 518
Нiкiфорова Катерина Іванiвна, 410
Нiкiфорчук Дмитро Іллiч, 507
Нiкелiн Іван, 531
Нiколаєв Валентин Павлович, 422, 534
Нiколаєв Петро, 425
Нiколаєва Антонiна Василiвна, 408
Нiколаєва Валя, 412
Нiколаєва Ксенiя, 395
Нiколаєва Одарка, 531
Нiколаєва Параска Євдокимiвна, 462
Нiколаєва Параска Олександрiвна, 464
Нiколаєва Полiна, 439
Нiколаєва Феня, 481
Нiколаєнко Марiя Григорiвна, 401
Нiколенко Левко, 496
Нiколенко Надiя, 478
Нiкольський Володимир, 447
Нiмий хлопчик, 453
Нiнiна Нiна, 529
Нiрданов Олександр Олександрович,

390
Нiцун Грицько Пилипович, 425
Нiшпорук, 520, 522
Нікітенко Ніна, 342
Нікітін Андрій Микитович, 333
Нікітін Григорій Андрійович, 326
Нікітіна Ніна, 338, 374
Ніколаєв Г., 53
Ніколаєва Поліна, 364
Ніколаєва Феня, 376
Ніколаєнко Марія Григорівна, 316
Ніколаєнко Надія, 333
Ніколенко В.М., 257
Ніколенко Надія, 374
Новiк Гриша, 486
Новiков Вiтя, 430
Новiков Микола Мефодiйович, 389
Новак Пелагея Антонiвна, 415
Новак Юзик Михайлович, 419
Новаківський Йосип Йосипович, 349
Новаковський Йосип Йосипович, 383,

453
Новгородська Маня Василiвна, 478
Новгородська Палажка Василівна,

360, 466
Новик Наталiя Петрiвна, 399
Новикова Ольга, 329
Новикова Ольга, 478
Новицька Валентина, 507
Новицький Олександр Матвiйович,

413
Новицький, 49

Новожилова Людмила Петрiвна, 367,
470

Новосельський О.В., 106, 107
Новосельцев Іван Іванович, 412
Новосильна Тодосiя Карпiвна, 465
Новохатської Галини Іванівни, 255
Новохатько Олександр Якович, 412
Новоявлена Октябрина, 406
Нога Катя, 439
Ноголь Наталiя Федорiвна, 529
Нодельман Льова, 331, 478
Ноздрачев Ілля Андрiйович, 468
Номинас Світлана, 378, 344, 453
Нос Оксана, 412
Носенко Іван, 425
Носов Вiктор Васильович, 392
Носов Микола Осипович, 333
Носовський Андрiй Афанасієвич, 518
Ноченко Георгiй, 434
Ночная Валя, 470
Нястянiвецький Гриша, 327, 478

О
Оберешенко Михайло, 520
Обиюк Софія Іванiвна, 444
Облапенко Ганна Трофимiвна, 456
Облапенко Ганна Трохимівна, 360
Облопенко Г.Т., 36
Обостан Тамара, 529
Оверкович, 500
Оверчук Федiр Олексiйович, 353, 430
Овечкiн Явдоким Степанович, 470
Овруцький Айзик Хаїмович, 470
Овруцький Ілько Бенцiонович, 466
Овруч Володимир Григорович, 518
Овручська Геня Григорiвна, 408
Овсiєнко Павло Євдокимович, 434
Овсiєнко, 529
Овсянiнов Антон Семенович, 465
Овсянніков Антон Семенович, 356
Овчар В., 315
Овчар Г., 315
Овчаренко Микола, 529
Овчарів, 315
Овчарук Адрiан Агафонович, 459
Овчинiков Володимир Іванович, 390
Овчиннiкова Олена Іванiвна, 475
Овчинников Гаврило Іванович, 434
Огієнко І., 272, 273
Огняк Василь, 518
Огороднiй Микола, 395
Огудiн, 500
Одарич Гриша, 439
Одарко Іван Іванович, 414
Одеський Матвiй Максимович, 434
Одеський Матвій Михайлович, 359
Одинцов О.В., 52, 358
Одинцова Валентина Іванiвна, 466
Озеров Лев, 362, 468
Озерянська Шива, 466
Озровицька Марiя, 453
Оконєва Марiя, 529
Окороков, 365
Оксман Есфiр Менделiвна, 468
Октябрський Женя, 400

Окушар Маруся, 486
Олiйник Григорiй, 486
Олiйник Грицько, 503
Олiйник Нiнель Григорiвна, 395
Олiйник Олександр, 500
Олiйник Палажка Спиридонiвна, 425
Олiна Ганна Олександрiвна, 462
Олейнiк Анатолiй, 448
Олейнiков Сергiй Федорович, 404
Олейник Лiдiя Іванiвна, 465
Олейников, 51
Олейчук Олена, 324, 453
Олексiєнко Грицько, 421
Олексiєнко Катерина, 518
Олексiєнко Марiя, 481
Олексiєнко Параска Матвiївна, 390
Олександренко Софiя, 529
Олександров Юхим Іванович, 392
Олександрович Нiка, 439
Олексенко Ольга Гаврилiвна, 459
Олексишенко Микола, 529
Олексієнко Марія, 376
Олексюк Альберт Якимович, 389
Оленко Данило, 518
Олешкевич Наталка, 478
Олійник Палажка Спиридонівна, 368
Оліна Ганна Олександрівна, 378
Оля, 380, 529
Ольгiн Коля, 412
Ольга, 486
Ольшанський, 113
Ольшевський Станiслав Єгорович, 503
Омельченко Зiнаїда, 372, 462
Омельченко Лiда, 468
Омельченко Оксана, 529
Омельченко Феднiя, 529
Омельченко, 486
Омельчук Марфа Титiвна, 368, 425
Онiстратенко Конрад, 481
Онiтупенко Петро, 529
Онiчкiна Наталка Іванiвна, 390
Онiщенко Христя, 518
Онащенко Олександра Дмитрiвна, 534
Онєгiн Глiб, 417
Онищенко Гаврило, 429
Онищенко Грицько, 518
Онищенко Іван, 481
Онищенко Миша, 327, 478
Онищенко Параска Костянтинiвна, 534
Онищенко Петро, 395
Оністратенко Кіндрат, 375
Онтун Володя, 520
Онуфрiєнко Карпо Микитович, 518
Онуфрiїв Іван Васильович, 334, 453
Опалат Степанида, 486
Опальков Петро Михайлович, 406
Опанас Юрачківський, 272
Опанасенко Антон Григорович, 395
Опанасенко Горпина, 421
Опанасенко Опанас, 329, 333, 478
Опанасенко Федя, 325
Опанасенко Федя, 468, 478
Опанасик Анатолiй, 503
Опенова Настасiя, 486
Опенька Іван Терентiйович, 444
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Опрiченко Вiра, 395
Опришко Марiя, 529
Оприщенко Любов Іванiвна, 417
Оратовська Ольга Олексiївна, 462
Орел Вiтя, 503
Орел Федiр Єфремович, 430
Орел Федiр Іллiч, 518
Орел Федір Єфремович, 354
Орєхова Катерина Олексiївна, 415
Оржиховський Анатолiй

Володимирович, 421
Оришич Приська Лук’янiвна, 445
Орлов Вова, 362
Орлов Вова, 468
Орлов Ігор, 434
Орлов Сергiй, 376, 481
Орлов Федiр Юркович, 355, 455
Орлов Федя, 448
Орлов Шура, 520
Орлова Валя, 475
Орлова Катерина Іванiвна, 354, 455
Орлова Раїса Павлiвна, 404
Орловецька Соня Ісакiвна, 439
Орловський Андрiй Олексiйович, 408
Орпух Наталiя, 486
Оручавлi Мустафа, 399
Осавчук Борис, 531
Осадча Марiя, 417
Осадча Мотря Іванiвна, 401
Осадчий Григорiй Григорович, 445
Осадчий Зиновiй Федорович, 456
Осадчий Іван, 533
Осанець Тiма, 520
Осипов Олександр Олексiйович, 500
Осипова Зiна, 520
Осипова Уляна Василiвна, 395
Осмогова Даша, 481
Осмоловський Герасим, 503
Особлюк Ольга Степанiвна, 349, 453
Осовський Олекса, 518
Осокіна О.А, 63
Остап, 418
Остапенко Андрiй Петрович, 529
Остапенко Іван, 481
Остапенко Кузьма Якович, 368, 425
Остапенко Опанас, 531
Остапенко Параска, 367, 426
Остапець Ваня, 518
Остапець Федiр, 518
Остапова Люба, 339, 453
Остаповський Тимофiй Іванович, 413
Остапчук Ганна Пилипiвна, 406
Остринський Пилип, 518
Остринський Франц, 494
Остров О.В., 105
Островський Арон Борухович, 468
Островський Давид, 453
Островський Миша Волькович, 429
Островський Ольмар, 439
Осьмушко І., 274
Отець Іннокентій, 259
Отморштейн Неонiла Михайлiвна, 395
Отрадний Вiтя, 439
Отришко Іван, 518
Отрок Петро, 494
Отрощенко Іван Микитович, 404
Офiтан Роман Матвiйович, 368, 426
Охрименко Михайло, 347, 453

Охрименко Параска, 329, 478
Охрименко Петро, 486
Охтинський Ілля, 395
Очеретова Фекла, 507
Ошанов Венiамiн Баданович, 462
Ошев М.І., 61
Ошеренко Софiя Львiвна, 486
Ошовський Сергiй Сергiйович, 411

П
Павлiк Михайло, 529
Павлiна, 486
Павленко Андрiй Федорович, 402
Павленко Андрiй, 503
Павленко Боря, 426
Павленко Вiра Григорiвна, 503
Павленко Володимир Петрович, 535
Павленко Дуня, 481
Павленко Іван Іванович, 398
Павленко Омелько Аврамович, 535
Павленко Онопрiй Леонтiйович, 439
Павленко Юхим, 529
Павленко Яков Михайлович, 412
Павло, 377
Павло, 529
Павлов Глiб, 404
Павлов Льоня, 399
Павлова Дуня, 439
Павлова М., 496
Павловець Рената Миколаївна, 340,

409
Павловецька Одарка, 507
Павловська Бронiслава Янiвна, 316,

395
Павловська Ольга Олексiївна, 376,

462
Павловський Володимир Янович, 316,

395
Павловський Іван, 359, 434
Павловський Микола Костянтинович,

462
Павловський Яша, 434
Павлунiн Іван Степанович, 404
Павлушко Люба, 481
Павлюк Антонiна, 457
Павлюк Катя, 486
Павлюк Таня, 520, 522
Павлюченко Петро, 372, 462
Пагудiн Володимир Пилипович, 390
Падабулкiн Іван Сергiйович, 503
Падун Іван Несторович, 509
Паку Ірина, 395
Пакулiна Катя, 478
Пакула Іван Іванович, 348, 453
Пакуліна Катя, 326
Палiєнко Павло Тарасович, 419
Палiй Василина Юхимiвна, 491
Палiй Дмитро Григорович, 491
Палiй Марiя Омелянiвна, 500
Палiй Павло Тихонович, 489
Палiй Савка Тарасович, 491
Палiй Юхим Федорович, 491
Паламар В., 270
Паламарчук Павло, 507
Паланський Федiр Федорович, 434
Палаш Григорiй Пилипович, 404
Паливода Касьян Андрiйович, 378, 462
Палій Савка Тарасович, 357

Палкiна Ольга, 487
Палладін О., 352
Палонiк Марiя, 513
Палюшинська Казимира Гнатiвна, 390
Палясна Римма Мойсеївна, 390
Палька Агнеса Йосипiвна, 379, 462
Пальмарчук Леонiд Іванович, 455
Пальчевська Вiра, 340, 453
Пальчик Галина Петрiвна, 390
Пальчик Галя, 518
Панiн Федiр Трофимович, 407
Панагов Олександр, 507
Панасевич Ганна Георгiївна, 434
Панасенко Гаврило, 409
Панасик Антонiна Антонiвна, 395
Панасов Сергiй, 448
Панасюк М.І., 273
Панасюк Олекса, 481
Панасюк С.А., 273
Паначивіна Ольга Іванiвна, 329, 407
Панелан Федiр Степанович, 434
Паненко Кость Григорович, 520
Паночкіна Валентина Михайлівна,

350, 390
Пантелеймович Рита, 36
Пантелеймонович Рета, 456
Пантелеймонович Рита, 363
Панченко Василь, 347, 453
Панченко Володимир Кузьмич, 535
Панченко Володимир, 347, 453
Панченко Давид Петрович, 445
Панченко Данило, 439
Панченко Оксентiй Андрiйович, 445
Панченко Платон, 426
Панченко Прокоп Федорович, 445
Панченко Прокоп, 531
Панченко Роман Дмитрович, 445
Панченко Тетяна Антонiвна, 535
Панчук Федосiя, 494
Папасиченко Нестор, 518
Папенко Кость Григорович, 522
Папирiн Олекса Хомич, 419
Папировий Семен Осипович, 445
Папуша Лейб Аврамович, 416
Параходська Нора, 453
Парковський Юра, 375, 481
Парубок Лев Степанович, 372, 429
Пархоменко Ваня, 468
Пархоменко Вася, 453
Пархоменко Дарiя Кирилiвна, 449
Пархоменко Елiсей Петрович, 448
Пархоменко Єфросинія Прокопiвна,

352, 455
Пархоменко Зiнаїда Володимирiвна,

466
Пархоменко І.С., 282
Пархоменко Марта Іванiвна, 491
Пархоменко Микита Нестерович, 491
Пархоменко Оксана Романiвна, 491
Пархоменко Оксана, 529
Пархоменко Ромик Ількович, 426
Пархоменко Тетяна Федорiвна, 410
Парценко Андрiй Микитович, 368, 426
Пасинок Микола, 339, 453
Пастерман, 487
Пастушенко Таня, 518
Пасько Степан Юхимович, 455
Патлак Маня, 338, 453
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Патлата Мотря Семенiвна, 448
Патлах Анатолiй, 405
Патрикейович Михайло, 377
Патронажна Галя, 364, 458
Пахоль Тамара Олександрiвна, 529
Пацко Єрофiй Іванович, 445
Пашелько�Лобачова Галина

Мартинiвна, 409
Пашкевич Лiдiя Сафронiвна, 409
Пашкевич, 113
Пашковська Марiя Іванiвна, 369, 470
Пащенко Володимир, 426
Пащенко Соня, 518, 522
Пащенко Тоня, 518, 522, 470
Пащенко Якiв Іванович, 434
Пащук Іван, 518
Паюк Феофан Володимирович, 415
Пдовiн Василь Андронович, 529
Пекар Нюся, 329, 478
Первая Луня, 518
Первейко Микола, 496
Пергамент, 113
Перебiга Людмила Петрiвна, 391
Перевертень Андрiй Якович, 467
Перегон Дмитро Степанович, 448
Перегон Марiя Потапiвна, 429
Передерiй Іван, 448
Передерій Параска Денисівна, 368
Передєланий Сергiй, 426
Передирий Параска Денисiвна, 426
Перель, 114
Перельман Пилип Сидорович , 315,

395
Перельматр Белла Давидiвна, 465
Перепелиця Іван Павлович, 500
Перестюк Микола, 529
Перетокiна Мотря Михайлiвна, 395
Перетокіна Мотя Михайлівна, 309
Перетукiн Анiсiй, 421
Перетятко Ваня, 520
Перкiн Нечипор Абельтодович, 412
Перков О.Ч., 36
Перков Олекса Григорович, 456
Перкова Ольга Семенiвна, 462
Пермяков Іван Опанасович, 487
Перстюк Василь Данилович, 419
Першалов Ульян Мартинович, 370,

459
Першинко Борис Володимирович,

341, 478
Петерс Галина Генрихiвна, 462
Петраник Алла Григорiвна, 395
Петраченко Ілько Іванович, 432
Петренко Вася, 487
Петренко Гаврило, 487
Петренко Гриша, 470
Петренко Захар Мусiйович, 365, 439
Петренко Іван, 520, 522
Петренко Левко, 518
Петренко Людмила Олексiївна, 412
Петренко Надя, 529
Петренко Наталiя, 529
Петренко Остап, 529
Петренко Петро, 395
Петренко Прiська Панасiвна, 487

Петренко Таня, 412
Петренко Федiр Гнатович, 445
Петренко Шура, 520
Петрик Марфа Захарiвна, 375, 462
Петриненко Ж., 513
Петриченко Дунька Гнатiвна, 491
Петриченко Маруся Григорiвна, 491
Петриченко Ольга Олександрiвна,

409
Петриченко Явтух Федорович, 491
Петриченко Якiв Трохимович, 491
Петрищева Параска Христофорівна,

378, 462
Петров Гриша, 327, 478
Петров Іван Васильович, 401
Петров Іван, 453
Петров Ізя, 341, 453
Петров Костик, 478
Петров Костя, 327, 478
Петров Костянтин Юркович, 412
Петров О.А., 112
Петров Олекса, 439
Петров Петро Прохорович, 409
Петров Петя, 529
Петров Степан Костєвич, 361
Петров Степан Костьович, 434
Петров, 507
Петрова Анастасія Володимирівна,

349, 383, 453
Петрова Антонiна Михайлiвна, 412
Петрова Аня, 458
Петрова Вiра Іванiвна, 412
Петрова Емiлiя, 434
Петрова Лєна, 478
Петрова Олена, 326
Петрова Параска Федорiвна, 392
Петрова Тоня, 333, 478
Петровська Вiра, 453
Петровська Віра, 349, 381
Петровська Полiна Йосипiвна, 432
Петровський Василь Васильович, 405
Петровський Г.І., 19, 33, 48, 49, 52,

54, 57
Петрушевський Зiновiй, 426
Петрушенко Мура, 367, 458
Петрушенко Олена Антоновна, 434
Петрушенко Юлiя, 395
Петько, 522
Пехур Тетяна Іллiвна, 344, 478
Пецун Павло Фокович, 429
Печак Ольга Григорiвна, 409
Печений Петро Терентійович, 371, 459
Печенюк Галя, 399
Печкуров Микола Амбросiйович, 500
Пивовар Василь Дорофiйович, 356,

431
Пивоваров Сергiй Овдiйович, 362, 467
Пивоварова Тетяна, 395
Пижик Іван Миколайович, 445
Пиковська Хая Срулiвна, 462
Пилип’юк Д.В., 297
Пилипенко Анастасiя Фролiвна, 378,

462
Пилипенко Данило Опанасович, 500

Пилипенко Дмитро Васильович, 445

Пилипенко Маша, 470
Пилипенко Надiя Матвiївна, 429
Пилипенко Петро Матвiйович, 429
Пилипов Федiр, 395
Пилькевич Лiда, 481
Пильтяй Наталiя Семенiвна, 534
Пипенко Федiр Симонович, 379, 462
Пипник Іван, 439
Пиреченкова Варвара, 500
Пиріг Р.Я., 68
Пироженко Олексiй Олексiйович, 391
Писаренко Андроп, 481
Писаренко Оля, 458
Пискарьов Анатолій Костянтинович,

380, 462
Пiголюк Ярема, 404
Пiддубна Людмила Григорiвна, 455
Пiделька Маня, 520
Пiдлузьський Олександр Іванович, 395
Пiдопригора Федiр Іванович, 426
Пiдтелюк Андрiй Дмитрович, 503
Пiдтиканий Василь, 453
Пiзнiхiренко Федор, 529
Пiковська Іра Абрамiвна, 423
Пiкуль Софiя, 453
Пiлацька Надя, 439
Пiленас Кiндрат, 401
Пiлько Пантелеймон, 507
Пiмiнова Тамара Федорiвна, 389
Пiндюра Василь, 507
Пiнський Жорж, 439
Пiнчеков Олексiй, 494
Пiнчик Роза, 426
Пiнчук Михайло, 481
Пiнчук Юхим Титович, 465
Пiонткевич Олекса Никодимович, 395
Пiров Іван Якович, 470
Пiроженко Оксана Якiвна, 429
Пiроцький Андрiй, 399
Пiскун Данило Прокопович, 445
Пiскунов Ваня, 426
Пiскунова Нiна Іванiвна, 395
Пiсляк Нiна, 518
Пiснячевський Василь, 531
Пiстофа Петро, 418
Пiщанський Хаїм Мепуслійович, 521
Пiщенко Іван Олексiйович, 445
Підопригора Федір Іванович, 368
Підтиканий Василь, 347
Пікуль Софія, 343
Піленас Кідрат, 309
Пінчук Михайло, 375
Піроженко Оксана Яківна, 369
Піскунова Ніна Іванівна, 313
Піщенко Іван Олексійович, 367
Плiсак Анатолiй, 418
Платонова Анастасiя Василiвна, 416
Платонова Єфросина Василiвна, 529
Платонова Лiпа, 439
Платонова Любов Костянтинівна,

326, 407
Плахута Григорiй Гнатович, 445
Плащенко Давид Гаврилович, 449
Плесак Іван Леонтiйович, 448
Плеханова Нiна, 439
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Плечко Іван Йосипович, 534
Плискуносов Григорiй, 487
Пличун Зiновiя Мусiївна, 368, 426
Плищенко Олена Трохимівна, 343, 391
Плотиця С.Г., 107
Плохая Аня, 412
Плохов Михайло Іванович, 401
Плюта Микола, 500
Пляшевич Дуня, 404
Пляшкевич Дуня, 322
Побережна, 518, 522
Повольцький Ізраїль Васильович, 416
Повстенко Галя, 478
Повстянко Володимир Гнатович, 416
Повстянко Галя, 325
Погiблянська Наталка Андрiївна, 445
Погомарев Є.А., 61
Погорелий Антон Іванович, 434
Погорелов Михайло, 409
Погребна Домна Павлiвна, 496
Погребний, 332, 340
Погребного, 332
Погребной Петро Харитонович, 521
Погребняк Степанiда, 416
Подiзний Едуард, 399
Подвiйний Юрко, 399
Подгурська Катя, 448
Подгуська Оксана, 481
Подільський Яків Борисович, 337
Подлевська Ганна Іванiвна, 415
Подобулкiна Олександра Сергiївна,

404
Подольськiй Якiв Борисович, 409
Подольський Іось Давидович, 465
Подольський Максим, 395
Подольський Роман, 412
Подпокровна Юлiя Олександрiвна,

459
Подрузька Нiнель Федорiвна, 465
Подтелок Лукерiя Назарiвна, 513
Подцебастенко Юхим Михайлович,

411
Поєдинок Олександр Іванович, 366,

445
Пожарський Анатоль Олександро�
вич,
419

Позваленко Олексiй, 529
Позенко М.В., 94, 106
Позивной Олександр Олександрович,

487
Позний Григорiй Васильович, 534
Позняк Галина Якiвна, 462
Позняк Кузьма, 518
Позняков Федiр, 395
Поклад Іван, 533
Поклад, 330, 332
Поколiто Настя Василiвна, 426
Покотило Антон Кононович, 489
Покотило Денис Кононович, 489
Покотило Марфа Семенiвна, 489
Покотило Михайло Тимофiйович, 489
Покотило Параска Кирилiвна, 414
Покотило Пилип Семенович, 489
Покотило Пилип, 489
Покотилов Генадiй Іванович, 395
Покрас Минця Мошкiвна, 459
Полiєнко Грицько, 487

Полiжунова Ганна Федорiвна, 500
Полiчук Марфа Василiвна, 413
Полiщук Белла, 398
Полiщук Валентина Петрiвна, 419
Полiщук Варвара Дем’янiвна, 440
Полiщук Василь Федорович, 468
Полiщук Зiна Іванiвна, 445
Полiщук Іван Акiмович, 434
Полiщук Ісаак Маркович, 409
Полiщук Марiя Іванiвна, 464
Полiщук Михайло Павлович, 445
Полiщук Михайло, 487
Полiщук Параска Матвiївна, 445
Полiщук Яким Микитович, 426
Полак Симха Кiвович, 381, 453
Полевой Дмитро Петрович, 487
Полив’яна Катерина, 529
Поливанов, 108, 112
Поліновський, 63
Поліський І.Я., 60
Поліщук Бела, 329
Половинчик Рейзля Юхимiвна, 378,

462
Половченко Явдоха Григорiвна, 470
Положенко Панас, 487
Полоза Р.Д., 309
Полонецька Ядвiга, 440
Полонський Андрiй Матвiйович, 392
Полоса Д.Д., 18
Полоцька, 371
Полоцька, 487
Полоцький О., 33
Полтавський Федiр, 440
Полторацька Наталка, 416
Полторацький Володя, 434
Полторацький Гриша, 487
Полуненко Никон Семенович, 434
Полуянови, 260
Полякевич Феофан Мартинович, 419
Поляков Володимир, 465
Поляков Шимон Борохович, 462
Полякова Зiна, 401
Полякова Лисавета Павлiвна, 351, 410
Полякова Явдоха Григорiвна, 459
Полянська Марiя, 341, 453
Польовий Кость, 448
Польська Ханна Овсiївна, 411
Помаржанська Марiя Едуардiвна, 429
Помизюк Федiр, 494
Понiкман Ізраїль Йосипович, 429
Понамаренко О., 18
Понизкова Якилина Михайлiвна, 426
Понікман Ізраїль Йосипович, 369
Пономар Марiя Омелянiвна, 395
Пономаренко Галина, 430
Пономаренко Іван Гаврилович, 369,

470
Пономаренко Михайло, 533
Пономаренко Надiя, 470
Пономаренко Саня, 529
Пономаренко Тетяна Олексiївна, 405
Пономарчук, 500
Пономарьов Вiктор Олександрович,

465
Пономарьова Галя, 440
Поночовна Маня, 518
Попадик Степанида Дмитрiвна, 354,

455

Попадюк Мотря Олексiївна, 426
Попенко Євтух, 500
Попов Валентин, 341, 453
Попов Іван, 348, 400
Попов Костянтин, 430
Попов Микола Йосипович, 411
Попов Олекса Олександрович, 411
Попов Петро Семенович, 465
Попова Людмила, 395
Попова Олександра Дорофiївна, 379,

462
Попова Тетяна Данилiвна, 409
Попович Борис, 395
Попович Вiра Макарiвна, 521
Попович Іван, 532
Попович Катерина, 487
Поправка Грицько Андрiянович, 418
Попренов Мiна, 500
Попушак Микола Васильович, 509
Портнова Ольга Михайлiвна, 518, 522
Порфiнов Михайло Євграфович, 521
Поскида Сергiй Львович, 445
Поставньова Ганна Макарiвна, 395
Постишев П., 50, 78, 90, 92, 260
Пострелов Сергiй, 468
Поступіков Іван Микитович, 371
Потiй Василь Васильович, 432
Потiй Михайло Іванович, 470
Потiй Палажка, 500
Потiн Іван Лаврентiйович, 465
Потiха Василь, 453
Потапенко Альберт Костянтинович,

391
Потапенко О., 18
Потапенко Оксана Іванiвна, 448
Поташник Володимир Юхимович, 398
Потороченко Василь Іванович, 475
Потоцька, 404
Потоцький Павлiк, 426
Потупiков Іван Микитович, 470
Потьомкін, 88
Пощаловська Нiна, 453
Пощук Іван, 522
Прiма Соня, 487
Прiцкер Олександр Срульович, 429
Правдива Варя, 440
Правдицький Якiв Дмитрович, 368,

426
Правчук Марiя Герасимiвна, 392
Прагiна Сабiна Якiвна, 404
Пральнiкова Пелагея, 421
Працюк Борис, 376, 481
Працюк Семен Амбросiйович, 467
Превац Б.М., 94, 102, 103
Предес Анатолій, 318
Прибиток Камелія Іванівна, 324, 341,

478
Прибиток Мальвiна Миколаївна, 487
Привес Григорiй Ітерович, 465
Пригун Вася, 326
Пригун Вася, 478
Пригунова Васса, 404
Придiвiн Валя, 529
Придан Дмитро Пимонович, 353, 455
Прикащикова Пелагея Трохимiвна, 410
Прилiт Іван, 532
Прилипа Антонiна, 348, 400
Прилипко Ганна, 401
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Прилуцький Лев, 481
Примак Ангелiна, 448
Примаков Петро Герасимович, 503
Примаченко Архип Євминович, 470
Припеко Іван, 518
Присоч Петро, 429
Пристукова Елеонора, 366, 426
Приступко Володимир Васильович,

395
Присюк Петро Левкович, 445
Притикiн Ілля Петрович, 462
Притикiн Самуїл Пiнькович, 404
Притикін Ілля Петрович, 373
Притикін Самуїл Пінькович, 321
Притула Антон Іванович, 367, 445
Притула Іван, 487
Притула Оля, 342, 453
Приходяща Анiта, 440
Приходько А., 494
Приходько Василь, 487
Приходько Ганя, 487
Приходько Йосип, 487
Приходько Коля, 344я, 453
Приходько Михайло, 532
Приходьмо Іван, 503
Прицкер Іда, 399
Прищенко Петро, 487
Провалай Серафима Олександрiвна,

411
Прожейко Микита Данилович, 491
Прожейко, 330
Проженко, 332
Проколин Петро Фролович, 462
Прокопенко Іван, 338, 376, 453
Прокопенко Ірина Євдокимiвна, 369,

426
Прокопенко Ольга, 365, 440
Прокопенко Параска Єремiєвна, 426
Прокопенко Пилип, 475
Прокопенко Сергiй Олександрович,

416
Прокопенко Ярина, 482
Прокопець Марко, 482
Пронiна Наталiя Іванiвна, 521, 522
Пронкiна Василина Павлiвна, 429
Просенюк Іван Юхимович, 518
Проскурова Ганна Іванівна, 470
Простяков Михайло, 419
Прох Льоля Юдович, 465
Прохоренко Володимир Михайлович,

392
Прохоренко Петро, 529
Прохоренко Федiр, 529
Прохорова Марiя, 487
Прохорчук Федiр, 533
Проценко Вiра Василiвна, 500
Проценко Валентин, 430
Проценко Варвара, 513
Проценко Г.Г., 295
Проценко Микола, 529
Проценко, 336
Процько Леонтiй Миколайович, 369,

470
Пруденко Андрiй, 375, 482
Прудес Анатолiй, 404

Пруднiков Михайло Степанович, 468
Прудникова Наталiя Єгорiвна, 391
Прус Михайло Якович, 371, 459
Прус Павло Якович, 445
Прусів, 269
Прусова Алла Миколаївна, 391
Прута Тоня, 482
Пташинський Йосип Вульфович, 404
Пташиць Михайло Денисович, 462
Пуанкаре, 374
Пугай Катря, 423
Пугач Марина, 487
Пугач О., 274
Пугачова Галя, 440
Пугачук Кирило, 371, 487
Пудашенко Марія, 347
Пуденко Михайло Петрович, 412
Пудишенко Марiя, 379, 453
Пузанко Володя, 430
Пузанков Олександр Васильович, 418
Пузенкін Микола Михайлович, 351,

383, 453
Пульма Іван, 399
Пуншина Паша, 329, 478
Пупенко Н., 325
Пупенко Надя, 375, 453
Пустенко Гриша, 453
Пустовiт Палажка Іванiвна, 468
Пустовий Трохим Макарович, 368,

426
Пустовойтов Сергiй, 487
Пустунко Гриша, 343
Путенко Юра, 404
Путько, 521
Пухова Зiна, 440
Пуцкой Кирило Олександрович, 310,

401
Пучачуп Юрко, 440
Пучков Анатолiй Микитович, 478
Пучков Микола Олександрович, 467
Пучкурова Маруся, 343, 453
Пушкiн Олександр, 400
Пушкiна Мiля, 478
Пушкаренко Андрiй, 333, 453
Пушкарьов Микола Петрович, 364,

458
Пушкарьова Ірина Леонiдiвна, 429
Пушкіна Міля, 328
Пушко Василь Петрович, 464
Пшегольська Марiя, 418
Пьера До, 90
П’янов Микола Миколайович, 357
П’янов Микола Михайлович, 467
П’ятак Петро, 416
П’ятаков Андрiй, 395
П’ятигорський Лев, 440

Р
Рабинович Венiамiн Іллiч, 409
Рабичев Ф.В., 103
Рабінович Давид Пінхусов, 18, 360,

456
Рабовiл Параска, 419
Равуцький Стас, 423
Рага Сафрон Терентiйович, 423

Радiонова Зiна, 395
Радiшевський Григорiй Федорович,

364, 468
Радецький Петро, 440
Радковський Микита Сергiйович, 402
Радченко Олександр Омелькович,

369, 426
Радченко Ольга Олексiївна, 534
Радченко Полiкарп Никифорович, 445
Радюк Мефодiй, 395
Радюк Петро Дмитрович, 445
Радяк Мефодій, 314
Радянський М.Є., 14
Разiн Гнат Григорович, 465
Разiнок Олександр Матвiйович, 475
Разанова Ганна, 500
Разевич Агафiя, 312, 402
Райдиш Вiра, 482
Райзлін Володимир Олександрович,

378, 462
Раймiр Марiя, 323, 405
Райтер Х.І., 96, 109
Рак Якiв, 518
Ракiтна Нiна, 440
Ракитська Тамара Дмитрiвна, 418
Ракушка Степан, 521
Рапопорт Р., 61
Рарога Анатолiй Іванович, 365, 468
Расiна Мая Борисiвна, 413
Распутiн Василь, 529
Распутiна Іра, 401
Ратманський, 351
Ратузнiков Микола, 487
Рафалович Сруль Йосипович, 465
Рахова Олена Пилипiвна, 404
Рахубовська Ганна Михайлiвна, 379,

462
Раченко Микола, 429
Рачук К., 298
Реброва Вiра, 395
Ревмир, 440
Ревун�Лефанд Емiр Іванович, 398
Ревуцький Тимофiй, 518
Регунова Нiна, 448
Редько Галька Денисiвна, 491
Редько Зiнька Павлiвна, 491
Редько Іван Маркович, 500
Редько Іван Якович, 491
Редько Кирило Олександрович, 491
Редько Мар’яна Тарасiвна, 492
Редько Микита Трохимович, 492
Редько Михайло Гнатович, 492
Редько Мотря Нестерiвна, 492
Редько Павло Омелькович, 492
Редько Параска Опанасiвна, 492
Редько Софiя Тимофiївна, 414
Редько Трохим Павлович, 492
Редько Христина Федорiвна, 489
Резенберг Надiя Мойсеївна, 478
Резинова Марiя, 532
Резнiк Ілля Нахманович, 459
Резник Зурах Мордкович, 391
Резницька Нiна, 395
Резнік Ілля Нахманович, 371
Резук Борис Леонтiйович, 401
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Рейзiн Йосип Львович, 487
Рейк Клара Карлiвна, 410
Ремiнський Степан Дмитрович, 410
Ремезова Марiя, 509
Репренчук Катерина, 532
Репчис Олена Петрiвна, 468
Решеткiн Макар, 426
Решетко Євдокiя Іванiвна, 343, 410
Рибак І., 60
Рибалкiна Олександра Петрiвна, 465
Рибальська Пелагея, 496
Рибальська Фiра, 482
Рибальченко Ілько, 487
Рибальченко Лизавета, 529
Рибальченко Прохор Макарович, 462
Рибальченко, 487
Рибацька Люба, 487
Рибацький Ф.В., 263
Рибачок Петро, 440
Рибчинська Бася Лейзерiвна, 462
Ривденко Василь, 311, 389
Ригитов Михайло, 337, 376, 453
Рижiй Петро Якович, 423
Рижа Рая, 361, 423
Риженко Павло Лавринович, 359, 434
Рижій Петро Якович, 358
Рижковий Дмитро Юхимович, 464
Рижова Алла, 404
Рий Трохим, 518
Риков Павло, 426
Рикуданов І.М., 105, 113
Риловников Федiр Іллiч, 402
Римар Марiя Якiвна, 413
Римар Петро Олексiйович, 410
Ример Давид Елiвич, 482
Римський Олексiй, 434
Римшевич Єва Сильвестрiвна, 429
Ричан Ілля Федорович, 513
Рiженко Васа Полiкарпiвна, 412
Рiпа Василь Іванович, 416
Робiнер Катерина Терентiївна, 381,

462
Ровінський, 274
Рогальська Марiя Лукiвна, 410
Рогачов Микола, 487
Роговий Іван, 404
Рогодзинський Олексiй, 467
Родiна Сусанна, 395
Родецька Аня, 440
Родзеновська Олімпіада Іванівна,

374, 462
Родин, 513
Родительський Грутман Михайлович,

434
Родцев, 495
Роенкранц Олександр Якович, 380
Роженко Маруся, 440
Роженко Петро, 529
Рожкевич Леонiда Фадiївна, 395
Рожков Іван, 418
Рожков Сергiй Іванович, 475
Рожкова Дiна, 440
Рожок Опанас Іванович, 445
Розiн Авгула, 453
Розанов Сергiй Семенович, 409
Розанов, 365
Розанова Катерина Іванiвна, 462
Розварський Іван Васильович, 434

Розельман Клара Зельманівна, 333
Розенбаум Макс, 324, 478
Розенбаум, 113
Розенберг Мая Олександрiвна, 404
Розенберг Надія Мойсеївна, 348, 380
Розенблюм Герш, 513
Розенко Оля, 487
Розенко Павло, 468
Розенкранц Олександр Якович, 462
Розенман Емануїл Ісакович, 409
Розенман Імануїл Ісакович, 342
Розенман Клара Зельманiвна, 409
Розенфельд Клара, 342, 382, 453
Розерберг Роза, 448
Розман Лев, 406
Розов Я.Б., 71, 98, 99, 105, 113
Розов�Розман Я.Б., 72
Розу Тимофій Григорович, 368
Розум Тимофiй Григорович, 426
Розуменко Петро, 509
Ройтельман Іван, 529
Рокотель Ярина Михайлiвна, 374, 449
Роланський Сергiй, 440
Роман Петро Яремович, 445
Романенко Андрiй Петрович, 400
Романенко Василь Захарович, 445
Романенко Данило Георгiйович, 362,

468
Романенко Кирило Пилипович, 378,

462
Романенко Лариса, 467
Романенко Михайло Павлович, 448
Романенко Никон, 440
Романенко Явдоха Петрiвна, 448
Романишин Вiктор, 532
Романов Іван, 329, 478
Романов Микола Полiкарпович, 340,

409
Романов Якiв Сергiйович, 459
Романова Павла Йосипiвна, 404
Романовський Артем, 507
Романовський Іван Панасович, 475
Романченко Миша, 475
Романченко Павло, 418
Романченко Петро Федорович, 462
Романчук Андрiй, 440
Романчук Георгiй Юхимович, 392
Романчук Лiдiя Анатолiївна, 432
Романчук Михайло Михайлович, 392
Романюк Володимир, 360
Романюк Володя, 434
Ромашкiн Вiталiй, 440
Ромен Володимир, 532
Росин Йосип Мусiйович, 455
Росолiн Льоня, 329, 478
Роспутня Галя Антонiвна, 399
Ростов Митя, 326, 478
Ростовцев Вiктор, 434
Рот Костя, 434
Рохваргер Б.Л., 108
Рохваргер В.Б., 70, 71, 72, 93, 94, 95,

96, 98, 99, 108, 111, 114
Рохваргер З.Б., 110
Рошкiвська Вiра Василiвна, 371, 429
Рошко Авдiй Юхимович, 456
Рощенко Андрiй, 421
Рубiн Коля, 453
Рубiн Лазар, 500

Рубiн Рая, 426
Рубiна Вiра Федорiвна, 395
Рубiнський Роман, 440
Рубiнштейн Леонiд Гув’ясович, 532
Рубальська Лора Володимирiвна, 421
Рубан Марiя Максимiвна, 445
Рубан Микола Іллiч, 374, 462
Рубекiна�Гоєр Ганна Йосипiвна, 400
Рубинчик Маня, 470
Рубін Коля, 339
Рубльов Одя, 487
Рудiк Олександр Петрович, 521
Рудiн Аркадiй, 398
Рудгайвер Роман Маркович, 407
Руденко Артем Іванович, 367, 445
Руденко Вiталiй Михайлович, 396
Руденко Ваня, 453
Руденко Віталій Михайлович, 316, 317
Руденко Дуня, 434
Руденко Іван Йосипович, 365, 468
Руденко Іван, 496
Руденко Катерина, 532
Руденко Корнiй, 513
Руденко Кузьма, 440
Руденко М.О., 263
Руденко Оксана, 487
Руденко Радiон Іванович, 500
Руденко Соня Мефодiївна, 521, 522
Руденко Тарас, 500
Руденко Тодось Федорович, 413
Руденюк Ірина Миколаївна, 410
Рудик Анiсiя Іванiвна, 503
Руднiк Сергiй Ісакович, 470
Руднєва Агафiя Зиновiївна, 500
Рудницька Клара Іванiвна, 445
Рудницька Мотря Маркiвна, 382, 462
Рудницький Андрiй Лукич, 455
Рудниченко Тетяна Олександрівна,

378, 462
Рудок Вова, 449
Рудюк Матвiй, 404
Рудь Дмитро Львович, 389
Рудь Марина, 495
Рудь Тодось Тарасович, 381, 462
Рудько Антон, 325
Рудько Антон, 478
Рудьковська Параска Василiвна, 470
Рудьковський Семен Федорович, 482
Ружкова Наталiя Дорофiївна, 310, 401
Рузін, 60
Руйкович Зiнаїда Миколаївна, 429
Рулєва Надiя, 440
Русакова Ада, 440
Русакова Марiя Трохимiвна, 418
Русецька А.А., 507
Русланова Люда, 453
Русов Гарик, 434
Русов Микола Несторович, 419
Рустенко Зiна, 347, 453
Руська Тамара, 404
Рухман, 113
Ручка Панас, 509
Рушка Матрона, 529
Рябiнiн Володимир Олексiйович, 419
Рябiнкiн Михайло Олександрович, 392
Рябiнкiн Юрiй Олексiйович, 392
Рябець Іван Маркович, 495
Рябий Михайло Тодосьович, 445
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Рябков Ваня, 432
Рябовська Тетяна Арсентiївна, 416
Рябоконь Зоя Юрiївна, 392
Рябокрис Вiвдя Григорiвна, 492
Рябокрис Іван Дмитрович, 492
Рябокрис Катя, 300
Рябокрис Микола Олександрович, 492
Рябокрис Сергiй Дмитрович, 492
Рябокрис Степан Мусiйович, 492
Ряботенко Степан Іванович, 379, 462
Рябошапка Сидiр, 503
Рябоштан Євдокiя Іванiвна, 534
Рябчинський Нік, 343, 378, 453
Рябчук Шура, 448
Рядиненко Нiна Павлiвна, 500
Рязанцев Кость, 396
Ряполова Ольга Андрiївна, 409
Рясько Сидор Гнатович, 426

С
Сабальнiкова Ганна, 500
Сабодаш П.М., 277
Савелов Василь Якович, 418
Савельєва Анастасiя, 396
Савельєва Ірина Георгiївна, 391
Савенко Андрiй, 495
Савенко Антон Никифорович, 412
Савенко Микола, 518
Савенко Федя, 440
Савина Уляна, 401
Савицька Антонiна Йосипiвна, 445
Савицька Іра, 440
Савицька Мотря, 533
Савицький Казимир Йосипович, 330,

391
Савицький Костянтин Феофілович,

380, 462
Савіна Уляна, 315
Савлiк Галя, 529
Савоненко Лавро Юрійович, 487
Савченко Антон Кирилович, 434
Савченко Варя, 475
Савченко Василь Семенович, 419
Савченко Василь, 341, 380, 401, 453
Савченко Єгор, 327, 478
Савченко Іван, 507
Савченко Катя, 440
Савченко Кость, 503
Савченко Меланiя, 482
Савченко Микола Михайлович, 429
Савченко Микола, 453
Савченко Оксана Іванiвна, 518
Савченко Олена, 529
Савченко Ольга, 365, 440
Савченко Павло Степанович, 500
Савченко Феодосiй, 360, 434
Савченко Яким, 532
Савчук Векла Тарасiвна, 492
Савчук Максим Іванович, 492
Савчук Мотря Василiвна, 431
Савчук Омелько Якович, 492
Савчук Павло Семенович, 489
Савчук Семен Євминович, 489
Сагайдак Ольга, 396
Сагайдак Рахіль Ісаївна, 309

Садко, 495
Садковський В.Г., 275
Садовська Тася, 398
Садовський Іван Васильович, 495
Саєнко С., 254
Саєнко Сергiй Пилипович, 416
Сайко Лiза, 429
Сак Михайло, 518
Сакова, 487
Сакуров Михайло, 341
Салiмський Володимир Іванович, 445
Салаєвич Давид Матвiйович, 464
Салетирмак Лев Григорович, 350, 391
Сало С., 269
Саловей Іван Максимович, 445
Салюк Іван Іванович, 500
Сальникова Олена Прокопiвна, 398
Сальниченко Марта, 418
Самiйленко Петя, 470
Самакин Іван Пилипович, 445
Самичко Іван, 532
Самограєва Явдоха Кіндратівна, 440
Самодед Антон Гнатович, 434
Самодєд Антон Гнатович, 360
Самойлена Лiдiя Іванiвна, 398
Самойленко Грицько Артемович, 434
Самойленко Домiнiан Іванович, 355,

455
Самойленко Дуня, 521, 522
Самойленко Таня, 482
Самолiченко Петро Іванович, 482
Самофалов Павло, 418
Самсоненко Гриць Кузьмович, 392
Самуйло, 418
Самцiв Льоня, 454
Самчук Микола, 500
Сандовенко Марфа Мефодiївна, 426
Сантира Сергiй Федорович, 391
Сануцький, 496
Санчук Ганна Гнатiвна, 389
Санько Панас Родiонович, 396
Саньков Сеня, 328
Саньков Сеня, 478
Сапожнiков Давид, 458
Сапожнiкова Ольга Аронiвна, 416
Сапожніков Давид, 365
Сапон Андрiй Харитонович, 398
Сапсай Антип Якович, 356, 455
Сапун Онiсiм Іллiч, 392
Саратовцев Ф.І., 94, 106, 107
Саркiсов Олексiй Пилипович, 402
Саркіс, 49
Саробiльський Макар, 478
Сатiна Ганна Федорiвна, 465
Сатіна Ганна Федорівна, 357
Сафронов Володимир Васильович,

373, 462
Сафронова Вiра Василiвна, 412
Сахно Василь Григорович, 492
Сахно Галька Григорiвна, 492
Сахно Грицько Федорович, 492
Сахно Маруся Юхимiвна, 492
Сахно Настя Опанасiвна, 492
Сахно Олексiй Петрович, 492
Сахно Параска Несторiвна, 492

Сахно Сергiй Григорович, 492
Сахновська Рива Лазарiвна, 458
Сахновська Рива Лазарівна, 365
Саченко Олекса, 396
Свiдак Тетяна Юхимiвна, 416
Свiнаренко Галина Юріївна, 429
Свiнаренко Любов Тимофiївна, 426
Свiонткевич Степан Мечиславович,

445
Свiтович Параска, 454
Свантек Любов Михайлiвна, 419
Сварко Іван, 482
Сватков Анатолiй Іванович, 412
Свенсен, 44
Свергунова Ольга, 434
Свердiєнко, 325, 326, 406
Свердлов Глiб, 440
Свердлова Ганна Іванiвна, 532
Сверкунов Гаврило, 440
Светлова Тося, 440
Светлякова Таня, 440
Свижук Настя, 340, 377
Свижук Настя, 454
Свинцова Ірина, 454
Свистун Льоня, 324, 454
Світович Параска, 334
Святненко Ганна Трохимiвна, 410
Святненко Олександр Сергійович,

368, 426
Святовець Володимир Ігорович, 412
Северенко Марфа, 529
Севрюк Марiя Антонiвна, 462
Сеєвський Петро Павлович, 396
Секреберський Юлiан, 454
Секретерева Марiя, 440
Селiванов Володимир Федорович, 413
Селезньов Дмитро Михайлович, 396
Селезньов Іван Мефодiйович, 418
Селезньов Микола Антонович, 429
Селезньов Михайло Ничипорович, 432
Селезньова Надiя Сергiївна, 434
Селенок Тетяна Григорiвна, 411
Селецький Павло Станiславович, 407
Селіцка Є.В., 263
Селькевiч Толя, 475
Семiн Август, 507
Семдянкiна Лiза, 529
Семененко Максим, 416
Семенець Галя, 529
Семенець, 270
Семенко Уляна, 521
Семенов Володя, 412
Семенов Георгiй Платонович, 415
Семенов Гриша, 440
Семенов Михайло, 432
Семенов Олександр Іванович, 389
Семенов Олександр, 440
Семенова Марiя, 507

Семенова Олександра Федорівна,
350, 410

Семенова Шура, 440
Семенова, 429
Семенцова Дарія Акимiвна, 503
Семенюк Горпина Євдокимiвна, 355,
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Семенюк Лена, 468
Семенюк Любов Опанасiвна, 367, 458
Семенюк Павло, 440
Семенюк Трохим, 532
Семенякiн Федiр Петрович, 354, 455
Семко Фросина Карпiвна, 362, 434
Семунiн Всеволод Іванович, 419
Сенкевич Варфоломiй, 396
Сенкевич Галина Володимирівна,

352, 455
Сербиченко О., 57
Сербова Дар’я Іванівна, 370, 487
Сергiєва Федора, 396
Сергiєнко Іван, 440
Сергiєнко Марiя Станiславiвна, 470
Сергiєнко Миша, 478
Сергiєчко Адам Хомич, 410
Сергiєчко Ганна, 478
Сергiй, 418
Сергеєв В.М., 277
Сергеєв Гриша, 467
Сергеєв Костянтин Олександрович,

371, 459
Сергєєва Федора Трохимiвна, 342, 410
Сергієнко Адам Фомич, 343
Сергієчко Михайло, 327
Сердюк Іван Абрамович, 507
Сердюк Раїcа Федорiвна, 412
Сердюкiв Федiр Фомич, 478
Сердюковська Мiля, 495
Середа Василь, 532
Середа Гаврило Потапович, 445
Середа Ганна, 440
Середа Іван, 418
Серединський Едуард Францович, 404
Середова Ярина Антонiвна, 370, 470
Сережка Марiя, 406
Серенева Соня, 478
Сернева Соня, 325
Серов Володимир, 487
Серов Сергiй, 478
Сероїтка Килина Маркiвна, 445
Серцов Роман Петрович, 513
Сершенко Сергiй, 440
Серьохiн Іван Федотович, 404
Сесесько Леонiд Петрович, 396
Сесько, 518
Сєдов Юрiй Олександрович, 339, 478
Сєров Сергій, 326
Сєроштанова Катерина Іванівна,

368, 426
Сиволап Григорiй, 396
Сиволап Т.Л., 263
Сивухiн Федiр Григорович, 468
Сидерман Давид Нахманович, 521
Сидоренко Алла, 482
Сидоренко Ганна Федорiвна, 402
Сидоренко Захар, 487
Сидоренко Іван Григорович, 434
Сидоренко Катя, 405
Сидоренко Лiдiя Василiвна, 415
Сидоренко Любов Павлiвна, 391
Сидоренко Микола Дем’янович, 404
Сидоренко Михайло Миколайович,

396
Сидоренко Текла Кузьмiвна, 366, 445
Сидоренко Юрiй Григорович, 389
Сидорова Вiра Семенiвна, 434

Сидорова Марiя, 495
Сидорова Якилина Григорiвна, 423
Сидорченко Микола, 529
Сидорчук Павло, 468
Сидько Микола Петрович, 396
Сикорська Валя, 459
Силенко Галя, 338
Силенко Степан, 507
Силенно Галя, 454
Симоненко Федiр, 454
Симонов, 113
Симонова Берта, 346, 454
Сингаївський Семен Михайлович, 396
Синельник Маня, 440
Синельников Ілля, 347
Синельников Ілля, 478
Синельников Леонтій Охримович,

378, 462
Синельникова Ганна Іванiвна, 383, 464
Синельникова Надiя, 396
Синельникова Ольга Север’янiвна,

404
Синельниченко Анастасiя Терентiївна,

489
Синельниченко Василь Юхимович, 490
Синельниченко Євдокiя Михайлiвна,

489
Синельниченко Іван Андрiйович, 489
Синельниченко Олександр Юхимович,

490
Синельниченко Павло Андрійович,

362, 490
Синельниченко Терентiй Андрiйович,

490
Синиця Платон, 440
Синко Іван Харитонович, 464
Синцов Павло Костянтинович, 372,

463
Синявський Гриша, 440
Синяк Галя, 448
Синяк Григорiй Іванович, 396
Синякiн Григор, 416
Синяков, 113
Синякова Марiя Семенiвна, 463
Синякова Тамара Григорiвна, 412
Синяя Галя, 412
Сирзеневич Володя, 482
Сирот Грицько, 518
Сиротiн Петро Купрiянович, 468
Сирота Г.А., 18
Сирота Геня Симонiвна, 465
Ситiна Софiя, 373, 463
Ситнiкова Лiдiя Терентiївна, 409
Ситнiкова Ольга Павлiвна, 470
Ситникова Надiя Миколаївна, 347, 478
Ситько Василь Андрiйович, 503
Сич Надiя Савiвна, 426
Сичкiн Абрам Мойсейович, 423
Сiвак Ілько, 507
Сiваченко Олександр, 426
Сiгнаєвський Нiка, 487
Сiкорський Едуард Гнатович, 391
Сiлiна Валентина Михайлiвна, 407
Сiлкова Вiра, 426
Сiльченко Арина Денисiвна, 414
Сiмiнський Д.В., 507
Сiмон Вiра Михайлiвна, 467
Сiнiца Ішер Самуiлович, 459

Сiнельнiченко Катерина Сергiївна, 414
Сiнельникова Валерина Семенiвна,

407
Сiнчевська Катерина Василiвна, 410
Сiнькевич Леня, 475
Сiпкунова Надя, 529
Сiрiндi Костянтин Продромович, 470
Сiренев Ваня, 478
Сiчкар Івга Якiвна, 464
Сіліна Валентина Михайлівна, 326
Сіренєв Ваня, 329
Сірінді Костянтин Продромович, 371
Скiба Прокiп, 416
Скiбко Коля, 487
Скiдан Анатолiй Олексiйович, 392
Скiдан Андрiй, 487
Скiрта Алла Всеволодівна, 509
Скавiнський Владислав Іванович, 431
Скай Володимир Данилович, 513
Скакунов Михайло, 454
Скалига Іван, 529
Скалозуб Сергiй Михайлович, 326, 407
Скарбек, 92
Скачков, 475
Скачок Федя, 440
Скваока Шелошiй Миколайович, 333,

409
Скиба Т.С., 19
Скиба Тетяна Федорiвна, 470
Скибченко Володя, 482
Склянський, 113
Скляревська Рива, 404
Скляренко Софiя Маркiвна, 503
Склярук Миколай, 533
Скоба, 495
Скобелев Коля, 475
Скобель Микола Макарович, 445
Сковченя Олексiй, 361, 423
Скоп Меєр, 369, 470
Скоренко Вiктор Михайлович, 412
Скорий Михайло Павлович, 445
Скоромний Петро, 518
Скотiляр Лiдiя Кирилiвна, 398
Скребенський Юліан, 340
Скринська Марiя Іванiвна, 434
Скрипка Коля, 440
Скрипнiченко Устина Михайлiвна, 415
Скрипник Вiра Зотiвна, 391
Скрипник Михайло, 52, 57, 92, 376, 454
Скрипська Марiя Павлiвна, 459
Скрятiн Михайло, 532
Скуратівський Омелян Юхимович,

355, 465
Скурчинська Ганна Олександрiвна,

409
Скучна Нiна, 518
Слiпчук Владлен Гнатович, 404
Слiчаков Олександр Олексiйович, 440
Слабая Лена, 454
Слабосанова Катерина, 396
Славна Тося, 434
Славський Вадим, 448
Слепенко Женя, 342, 454
Слепушко Василь Григорович, 434
Слепченко Іван Федорович, 409
Слєпов Янiк, 426
Слєсарчук Миша, 455
Сливiнська Параска, 513
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Слинченко Серiй Петрович, 409
Слинько Федя, 440
Слободенюк Оксана, 369, 487
Слободенюк, 522
Слободняк Ганна, 495
Слободян Іван Тимофiйович, 532
Слободянюк, 521
Слобоженко Галина, 507
Словачевський Павло Михайлович,

492
Слухаєва Фрасина Андрiївна, 456
Слуцька Ханна Айзиківна, 315, 325,

391
Слюсаренко Гліб, 353, 365, 430
Слюсаренко Настя Олександрiвна,

487
Смiрненко Ваня, 426
Смiрнов Ваня, 440
Смiрнов Георгiй Миколайович, 409
Смiрнов Сергiй Нечипорович, 455
Смiшко Омельян Іванович, 445
Смiяв Георгiй Васильович, 406
Смаль Ігнат, 487
Сметанін, 113
Смирнов Микола Степанович, 396
Смирнов Микола Федорович, 422, 534
Смирнов Олекса Миколайович, 534
Смирнов П., 54
Смирнов Сергій Ничипорович, 355
Смирнова Валерiна, 407
Смирнова Валя, 487
Смирнова Наталiя, 361, 434
Смищук Софiя Максимiвна, 368, 426
Сміян І., 19, 351
Смоглiєнко Олександра Сергiївна, 410
Смолiна Наталка Андрiївна, 470
Смолова Таня, 329, 478
Смоляр Марiя Прокопiвна, 411
Смоляренко Ольга, 399
Смоляренко Якiв Федорович, 360, 434
Смоль Ольга Лукiвна, 456
Смочинський Мечислав Мартинович,

404
Смуглапова Оля, 326, 478
Смутiнська Лiда, 426
Снiгiр Андрiй, 487
Снiгiр, 503
Снiгiрьова Наталка, 396
Снiженко Нiна, 487
Собiрайський Михайло Антонович,

409
Соболевський Валентин Євгенович,

475
Соболєв Михайло, 326
Соболєв Миша, 478
Соболєва Варвара Микитiвна, 398
Соверський Май, 434
Советов Дем’ян, 487
Советова Таня, 467
Совиро Якiв, 406
Совицький Вадим, 440
Сокирко Леонiд, 378, 463
Сокирянський Адольф Якович, 410
Сокірянський Адольф Якович, 349
Сокова Рая, 470

Сокол Авдотiя Іванiвна, 518
Сокол Іван Петрович, 366, 445
Сокол Петро, 360, 434
Соколенко Варя, 434
Соколов Валентин, 503
Соколов Костянтин Корнiйович, 529
Соколов Петя, 326, 478
Соколов Прокіп Іванович, 419
Соколова Вiра, 440
Соколова Катерина Дмитрiвна, 500
Соколова Лисавета Павлiвна, 322, 404
Соколова Марiя Павлiвна, 342, 479
Соколова Олена, 419
Соколова Раїса, 396
Соколова Тамара Дмитрiвна, 463
Соколова Тамара Якiвна, 320, 396
Соколовський Вiктор, 396
Соколовський Григорiй Ізраїльович,

468
Сокольська Клеопатра Петрiвна,

354, 455
Сокорянський Адольф, 421
Сокотенюк Федiр Іванович, 456
Сокотенюк Федір Іванович, 356
Сокурський Юзік Валентинович, 366
Солiн Вiра, 440
Соловейко Гриша, 470
Соловйов Василь, 532
Соловйов Володимир Іванович, 429
Соловйов Микола, 406
Соловйов Толя, 440
Соловйова Явдоха Іванiвна, 378, 463
Сологуб Тимофiй, 482
Сологуб Федiр, 426
Солодка Параска Харлампiвна, 368,

426
Солодовиченко Галька Федотiвна, 492
Солодовиченко Максим Микитович,

492
Соломiнський Прохор Вакулович, 467
Соломай Колесник, 503
Соломаха Никон Петрович, 316, 317,

402
Соломенко Люба, 482
Соломко Володя, 426
Соломчина Настя, 532
Солонiмський Мордко Абрамович, 467
Солоневська Параска Авер’янівна,

370, 429
Солуха Галя, 468
Солуха Ната, 326
Сом Лаврентiй Герасимович, 490
Сомова Анастасiя, 396
Сомова Вiра, 500
Сонiна Глафiра, 482
Соня, 487
Сонька, 487
Сопадя Марiя, 529
Соприга Тетяна Петрiвна, 469
Сорокiв Григор Іванович, 409
Сорокiн Володимир Григорович, 418
Сорокiн Шура, 479
Сорокiна Олександра, 402
Сорока Марфа Іванiвна, 490
Сорока Микола Устинович, 440

Сорока Сергiй, 400
Сорокін Шура, 326
Сорокова Софiя, 509
Сороченко Василь Максимович, 392
Сосненко Оля, 475
Сосницький Петро, 521, 522
Сосновська, 434
Сосновський Лев Миронович, 503
Сотникова Ганна Михайлiвна, 406
Сотниченко Люба, 400
Сотонюк Улiта, 521, 522
Софiян Семен Авсейович, 411
Сочивкiна Якулина, 419
Спiвак Мордко Лейбович, 465
Спiвак Роман Іванович, 413
Спiсовець Микита, 495
Спiцин Єгор, 495
Спiчiр Трохим Григорович, 482
Спiчак Леонiд, 487
Спартаков Вiтя, 440
Спаська Анастасiя Павлiвна, 463
Спектор Аврум Бенцiонович, 467
Спектор Доба Генцiонiвна, 412
Спектор Степан, 440
Спиридонова Зоя, 340, 454
Спичак Гриша, 325, 454
Спрiнц Мар’яна, 409
Срубач Дора, 342, 454
Ставирська Наталiя Іванiвна, 392
Ставнича Л.О., 264
Стаднiк Іван Михайлович, 413
Сталiн Й.В., 14, 16, 19, 32, 31, 48, 49,

50, 51, 52, 53, 54, 67, 75, 76, 78,
92, 255, 256, 263, 266, 271, 295,
297

Сталiнова Ганна, 373, 463
Сталiнська Флора, 365, 440
Сталенко Євген, 440
Сталь Женя, 365, 441

Стальнiченко Василь, 503
Станiславська Сара Самсонiвна, 469
Станевич Інга Трифонівна, 351, 383,

454
Станцлер Павло Олександрович, 396
Станюкова Ольга, 529
Станькович Вадим, 432
Стареченко Марiя Кіндратiвна, 399
Старобільський Макар, 327
Старов Вiктор Іванович, 464
Староверова Марiя, 475
Старовой Іван, 529
Старогорський Валентин, 496
Стародубенко Степан Миколайович,

402
Стародубенко Степан, 317
Стародубець Микола Іванович, 518
Старостiна Марiя Олексiївна, 429
Старошук Марiя, 487
Старошук Матрона, 487
Старощук Йосип Володимирович, 426
Старченко Марія Кіндратівна, 342
Старшенко Галя, 399
Стасюк Микола Сергiйович, 354, 456
Стасюк, 51
Статков Юлiй, 441
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Сташевський, 63
Стащук Лука, 487
Стеблiн Андрiй Семенович, 364, 490
Стеклов Семен, 396
Стельбаум М.Ф., 61
Степаненко Василь Григорович, 492
Степаненко Василь Павлович, 492
Степаненко Володимир Семенович,

469
Степаненко Дунька Федотiвна, 492
Степаненко Маруся Опанасiвна, 492
Степаненко Михайло Мусiйович, 492
Степаненко Мотря Опанасiвна, 492
Степаненко Настя Арсенiвна, 492
Степаненко Нечипор Сидорович, 492
Степаненко Олена Опанасiвна, 492
Степаненко Павло Власович, 492
Степаненко Петро, 487
Степаненко Софiя Макарiвна, 492
Степаненко Трохим, 532
Степаненко Уляна Василiвна, 490
Степаненко Ф.Я., 263
Степаненко Федора Григорiвна, 492
Степаненко Феська Савелiївна, 492
Степанова Люба, 434
Степанова Марiя Онуфрiївна, 404
Степанова Н.М., 263
Степанченко Іван Трифонович, 445
Степанченко Рома, 340, 347, 454
Степанчук Петро, 448
Степанчук Юрiй, 396
Степура Андрiй, 518
Степченко Калiстрат, 418
Степченко Юхим, 396
Стефанська Вiра Микитівна, 534
Стефанська Надiя Юхимiвна, 409
Стеценко Андрiй, 418
Стеценко Давид Корнiйович, 504
Стеценко Марк, 399
Стеценко Сергiй, 421
Стеценко Тоня, 366, 441
Стеченко Лiлiя Йосипiвна, 396
Стеченко Ольга Михайлiвна, 399
Стодiльна Мотря Петрiвна, 419
Столбова Ноля, 475
Столбович, 496
Столер Д., 61
Столярчук Микола Власович, 348,

381, 454
Стольберг А., 260
Стороженко Вiра, 454
Стороженко Вадим, 454
Стороженко Олександр, 421
Стоцький Іван, 459
Стоцький Фелiкс Фелiксович, 495
Стоян, 518
Стрiлецька Івга Анатолiївна, 391
Стрiтюв Боря, 487
Стражеско
Стражеско М.Д., 44, 364
Стрельбіцька Олена Лаврентіївна,

353, 430
Стретянчук Петро Васильович, 495
Стриха Семен, 374, 454
Стріха Семен, 334
Строженко Віра, 343
Строженко Петро Омельянович, 445
Стругачов Абрам Борисович, 429

Струзберг Якiв Лейбович, 409
Стукалова Валентина Георгiївна, 534
Ступак Єгор, 529
Ступаненко Василь, 413
Стус Радiон, 518
Суботина Ганна Іллiвна, 420
Сувiтова Вiра Єгорiвна, 396
Судаков Леонтiй Якович, 445
Судакова Івга, 441
Сулiма Василь, 518
Сулiмов Олексiй Єрофiйович, 495
Сулима Ганна Іванiвна, 456
Сулчак Йосип, 529
Сумiна Ася, 479
Сумiна, 487
Сумарокова Параска Павлiвна, 479
Суміна Ася, 328
Суморокова Праска Павлівна, 347
Сундук Петро Йосипович, 445
Супоносов Іван Якович, 529
Супоня Архип Дмитрович, 324, 479
Супрен Вiра Дем’янiвна, 529
Супронович Валентин Петрович, 413
Супрун Дем’ян Максимович, 410
Супрун Нiна Йосипiвна, 409
Супрун Феодосiй Мартинович, 426
Сурiк Дiма, 487
Сурай Іван Іванович, 434
Сурганова, 61
Сургунов Георгiй Іванович, 456
Сурженко Дементiй, 518
Сурженко Назар Ярмолович, 420
Суржко Василь, 459
Суркiна Сура Нухимiвна, 371, 470
Сусел Микола Герасимович, 371, 471
Суска Ольга Миронівна, 367
Суслов Михайло, 404
Суслова Поля, 339, 454
Суська Ольга Миронiвна, 426
Сутуна Сашко, 454
Сухiна Катерина, 441
Сухарєва Олiмпiада Павлiвна, 479
Сухенький Роман, 400
Сухова Галина Георгiївна, 471
Суходольський В’ячеслав, 418
Суходольський Володя, 340, 454
Сухорський Антон Валентинович,

426
Сухоцька Марiя Денисiвна, 372, 459
Сучак Іван, 349, 381
Сучак Іван, 454
Сучарьова Ганна Опанасiвна, 413
Сучков Антон, 343, 454
Сучков Леонiд Сергiйович, 392
Сучок Михайло Дмитрович, 400
Сушко Василь Іванович, 309, 401
Сущенко Дмитро Олександрович, 414
Сущенко Марiя Михайлiвна, 490
Сущенко Маруся Іванiвна, 414
Схороход Федiр, 521
Сябер Марва Макарiвна, 492
Сябер Опанас Григорович, 492
Сябер Семен Семенович, 492
Сябер Христя Єлисеївна, 492
Сябяр Іван Семенович, 492
Сябяр Марва Антонiвна, 492
Сябяр Наталка Матвiївна, 492
Сьомiна Марiя Іванiвна, 413

Т
Таганська Маня Григорiвна, 429
Тагiєва Зара Абасiвна, 463
Талiкевич Олена Левонтiївна, 398
Таландiй Афанасiй Йосипович, 492
Таландiй Грицько Антонович, 492
Тамар Петро, 406
Танчик Іван Степанович, 487
Тараненко Коля, 487
Тараненко Нiна Трохимiвна, 410
Тараненко Сеня, 434
Тарарацька Олександра, 532
Тарасевич Ісаак Григорович, 429
Тарасенко Іван Петрович, 389
Тарасенко Михайло, 342, 382, 454
Тарасенко Сашко, 488
Тарасова Лукерiя Герасимiвна, 398
Тарасу Тетяна Олександрiвна, 479
Тарасюк Олег Степанович, 456
Тарганчук Свирид Спиридонович, 482
Таргонiн Федiр Антонович, 467
Тарзiк Митя, 327, 479
Тарновський Тимофiй Володимирович,

401
Тартаковський, 44
Татарiн Петро, 488
Татарова Надiя, 404
Татрiнова Тамара Миколаївна, 396
Татьянін В.А., 100, 106
Тафля Савелiй Нойович, 401
Тафля Савелій Ноєвич, 311
Тачанська Поля Григорiвна, 429
Ташкiна Раїса Михайлiвна, 354, 456
Ташко Дмитро, 327, 479
Твед Володимир Наумович, 463
Твердохлiбова Оксана, 396
Тверського, 63
Тгорюник Леонiд, 482
Телегiна Зiна, 521
Теличка Антон Йосипович, 432
Тельман Марiя Андрiївна, 488
Тема Арсен, 434
Тепленко Лора, 441
Теплєков Олексiй Іванович, 518
Теплицький Костя, 475
Тербякова Вера, 532
Теренденко Лаврентiй Іванович,

521, 522
Терентьєва Ліда, 333
Тереня Валентина Никифоровна, 257
Терехович Таїсiя Олександрiвна, 459
Терешкiн Олексiй Юхимович, 469
Терешко�Збровко Катя, 367, 426
Терещенко В., 257
Терещенко Василь Гервисович, 513
Терещенко Коля, 405
Терещенко Лiдiя Степанiвна, 429
Терещенко Микола, 420
Терещенко Настя, 530
Терещенко Олександр Семенович,

471
Терещенко Петро, 404
Терещенко Соня, 488
Терещенко Софiя Дмитрiвна, 532
Тернак Ваня, 441
Терновський Григорiй Кисьянович,

434
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Терновський Йосип, 507
Тертичний Якiв Савелiйович, 445
Тесленко Федя, 441
Тесля Ганна, 431
Тесля Домна Кирилівна, 347, 380, 479
Тетянко Мотря Лаврентiївна, 410
Тешенко Параска Василiвна, 464
Тибекин Андрiй Васильович, 500
Тикочинська Л.Б, 72, 108
Тикочинський М.Л., 70, 71, 72, 93,

94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101,
102, 103, 104, 105, 106, 107, 108,
109, 110, 111, 112, 113, 114

Тикочинський Меер�Лейб Ш., 97, 108
Тилевич Галина Петрiвна, 398
Тимофiєв Павло Калiстратович, 399
Тимофiєва Наталiя Гаврилiвна, 488
Тимофеєв Василь, 363, 434
Тимофеєв Олег, 441
Тимофеєва Олександра Яківна, 377
Тимофєєв Дмитро, 532
Тимофєєва Олександра Якiвна, 463
Тимохiна Неонiла Дем’янiвна, 431
Тимошенко Валентин, 396
Тимошенко Варвара, 530
Тимошенко Дуня Миколаївна, 465
Тимошенко Федiр Вiкторович, 392
Тимошенко Якiв, 482
Тимощук Петро Тимофiйович, 413
Тимчук Юрко, 518
Титар Прiська Іванiвна, 459
Титаренко А., 18
Титаренко Захар, 500
Титаренко Іван, 441
Титаренко Сергій Данилович, 341,

351, 409
Тихий Павло Францович, 475
Тихомчук Андрiй, 429
Тихонов Тимофiй, 454
Тихонов, 421
Тихонова Полiна, 441
Тихоновський Павло, 500
Тихор Оля, 518
Тичина Василина Володимирiвна, 434
Тичина П., 272
Тишко Оксана, 324, 479
Тишкова Параска, 482
Тишковець Володимир Іллiч, 407
Тишненко Іван, 488
Тищенко Ваня, 334
Тищенко Галя, 426
Тищенко Іван Трохимович, 469
Тищенко Катя, 426
Тищенко Коля, 441
Тищенко Тамара Михайлiвна, 374, 463
Тищенко Якiв, 410
Тищенко, 532
Тiмова Тася, 479
Тiтов Василь Сергiйович, 410
Тiтова Тетяна Іванiвна, 392
Тiтовська Явдоха, 500
Тiцер Ольга, 482
Тімова Тася, 329
Ткалiч Ігор Георгiйович, 402
Ткач Гриша, 488

Ткач Любов Федорiвна, 359, 467
Ткач П., 32
Ткач Пилип Васильович, 326, 406
Ткач Прокiп, 319, 404
Ткач Тимофiй, 518
Ткач Хiмка Самiйлович, 518
Ткаченко Аграфена Якiвна, 377, 463
Ткаченко Варвара Семенiвна, 370, 471
Ткаченко Василь, 441
Ткаченко Г., 34, 49, 68
Ткаченко Гаврило, 430
Ткаченко Грицько, 441
Ткаченко Доля, 365, 441
Ткаченко Зiнаїда Федорiвна, 396
Ткаченко Іван, 509, 518
Ткаченко Ігор, 530
Ткаченко Конон Григорович, 530
Ткаченко Левко, 426
Ткаченко Леонiд Семенович, 409
Ткаченко Микола Федорович, 325,

327, 406
Ткаченко Надя, 327, 479
Ткаченко Наталка, 311, 401
Ткаченко Опанас, 521
Ткаченко Семен Степанович, 392
Ткаченко Степан, 533
Ткаченко Устя Степанiвна, 409
Ткаченко Федiр, 533
Ткаченко, 46
Ткачов Михайло Степанович, 421
Ткачук Антон Пилипович, 448
Тодося Петро, 518
Токiвський Юрко, 482
Токар Олексiй Дмитрович, 464
Токарев Іван Іванович, 409
Токовенко Панас, 441
Токоло Василь, 532
Толстiнова Галина Якiвна, 410
Толстих Галина Якiвна, 429
Толстінова Галина Яківна, 349
Толчан Тося, 333, 374, 479
Томiлiна Климентина Іллiвна, 401
Томашова Нiна Максiвна, 456
Тонава Надiя Антонiвна, 448
Тонченко Іван, 532
Топконог Настя, 434
Тополєвський Микола

Володимирович, 391
Тополь Охрим, 518, 522
Топольська Марiя Василiвна, 371,

471
Топчiй Надя, 504
Топчая Нiна Гаврилiвна, 416
Топчий Іван Петрович, 463
Торбатенко Нiна, 406
Торовець Параска Юхимiвна, 426
Торопов Костянтин Олександрович,

392
Тоцька Тетяна Вiкторiвна, 410
Точан Микола, 509
Тошитнюк Олена Йосипiвна, 368, 426
Трiбель Марiя Давидiвна, 406
Трав’янка Олена Павлiвна, 479
Травенський Михайло, 406
Травкiна Марiя Ананiвна, 378, 463

Тральковська Фекла, 420
Трач Сьома, 504
Третяк Любов Гаврилiвна, 418
Третяк Михайло Патрикейович, 377,

464
Третяк Якiв, 518, 522
Третьякова Марфа Григорiвна, 335,

396
Трефілов Володимир Олександрович,

373, 463
Тригуб Льоня, 530
Трифонова Лiдiя Іванiвна, 369, 459
Троїцька Галина Петрівна, 349, 382,

454
Тромса Микола, 488
Тростанецький М.А, 96, 102
Трофiменко Якiв Андрiйович, 445
Трофимович Сергiй Прокопович, 458
Трофимчук Ганна Романiвна, 500
Трохименко Катя, 488

Трохименко Толя, 340
Трохименко Уля, 448
Трохменко Толя, 377, 454
Троценко Панасiя Антонiвна, 367, 448
Троць Олена Андрiївна, 404
Трояк Катя, 326, 479
Троянова Оксана Назарiвна, 426
Троянська Олена, 365, 441
Троянський Микола, 370, 488
Трубiцин Тихон Сергiйович, 421
Трубiцина Нiна Митрофанiвна, 407
Трудивус Юхим, 533
Трунова Вiра, 441
Трусов Степан Фiлiпович, 464
Трухоненко Костянтин Макарович,

401
Трушевич Ганна, 396
Трушенко Катя, 349, 382
Трушено Катя, 454
Трясоруб Фiлат Михайлович, 432
Тугай Марiя Якiвна, 372, 429
Тугай Мила Петрiвна, 464
Тугай Мусiй Дмитрович, 445
Тугай Наталiя Петрiвна, 420
Тузенко Іван, 488
Тузєй Ганна Андрiївна, 415
Тузов Петро Олексiйович, 518
Тульчинська Любов Лазарiвна, 415
Тульчинський Янкель Шайович, 404
Туманевич Іван Михайлович, 495
Туманська Надiя, 324, 479
Тумашевська Меланія Архипiвна, 445
Тупiков Семен Михайлович, 441
Тупик Ілько Давидович, 421
Тупіцин М.Д., 94, 97, 106
Тур Іван Михайлович, 434
Турбок Нiна, 429
Туренко Демид, 454
Туренко Йосип Антонович, 475
Туренко Маруся Онопрiївна, 492
Туренко Онопрiй Пилипович, 492
Туренко Палажка Онопрiвна, 492
Туркова Галина, 441
Туркун Марiя Данилiвна, 359, 434
Туров Коля, 475
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Туров Павло Антонович, 341, 409
Турова Марiя, 488
Туртов Іван, 400
Турцевич Женя, 404
Турченко Іван, 448
Турченко Сергiй, 507
Турченкова Ядвига Лук’янiвна, 445
Турчин Єфрем, 533
Тутчинiп Костянтин Семенович, 389
Туфлєв Толя, 335, 454
Тхоржевський Олександр Петрович,

396
Тюрiна Параска, 315, 396
Тюрменко Валентина Георгiївна, 402
Тюрменко Володимир, 406
Тютюник Марiя Петрiвна, 378, 463
Тютюнова Марiя Василiвна, 369, 392
Тюхтiн Євген Петрович, 396

У
Уварено Толя, 327, 479
Улензер Адам Михайлович, 420
Уленко Катя, 475
Улькiна Марiя Григорiвна, 407
Улькова Явдоха Кондратiвна, 445
Ультюк Іван, 448
Ульченко Федiр, 533
Ульянова Олена, 376, 482
Ульянова Софiя, 416
Ульянченко Грицько, 530
Уманець Ольга, 495
Уманська Валентина, 413
Уманський Льоня, 471
Умренко Володя, 530
Умрюхiн Володимир Олексiйович, 471
Унiкель Овсiй Абрамович, 507
Унiят Федiр, 504
Урядов Володомир Якович, 420
Ус Петро Андрiйович, 359, 434
Усенко Валя, 471
Усенко Ігнат Кирилович, 488
Усенко Тамара Олександрiвна, 420
Усенок Катерина Валентинiвна, 396
Усенок Петро Валентинович, 432
Усеред Грицько Васильович, 413
Усик Марiя Карлiвна, 420
Усов Василь, 399
Усовський Самуїл Юхимович, 504
Устинко Іван, 326, 479
Уськова Євгенiя Степанiвна, 456
Утвенко Оникiй Іванович, 431
Уткiна�Агронович Марiя, 479
Ухновський Ваня, 471
Учкань Іван, 420
Ушаков Валентин Петрович, 458
Ушакова Лiля, 441
Ушакова Настя Василiвна, 431
Ушваєв Шура, 441
Ушинський Петро Гаврилович, 322,

404
Ушко Петя, 333, 454
Ушнiкова Надя, 458
Ушнiкова Нiна, 364, 458
Ушульський Лаврентiй Корнiлович, 445

Ф
Фадеєв Олександр Варламович, 504
Фадєєв Василь, 426

Фадєєв Якiв Михайлович, 463
Файєр Мирон, 504
Файфер Іван Валентинович, 368, 426
Факторович Давид, 399
Факторович Пiня Мойсейович, 391
Фалько Тетяна Василівна, 347, 379,

479
Фараон Фадей Каленикович, 479
Фарбулова Женя, 448
Фастовець Іван Панкратович, 445
Фастовець Мирослав, 434
Фастовська Белла, 441
Фастовська Рейзя Абрамiвна, 488
Фатов Федiр Васильович, 465
Фатошин Микола, 507
Федiрко Андрiй Григорович, 464
Феденко Дарія Федорiвна, 392
Федиченко Лука, 500
Федонiн Микита Олексiйович, 376,

463
Федорiв Георгiй Васильович, 471
Федоренко Володимир, 409, 482
Федоренко Дмитро, 441
Федоренко Іван Семенович, 368, 426
Федоренко Іван, 530
Федоренко Марiя Григорiвна, 368,

426
Федоренко Ольга Федорiвна, 416
Федоренко Федiр Семенович, 426
Федоренко Фрол, 441
Федорів Георгій Васильович, 371
Федоров Василь Юхимович, 471
Федоров Іван, 406
Федоров Ігор, 329, 479
Федоров Олександр Павлович, 407
Федоров Тодось Васильович, 372,

463
Федорова Вiра Якiвна, 530
Федорова Вiра, 396
Федорова Ганна Микитiвна, 409
Федорова Любов Миколаївна, 392
Федорова Маруся, 482
Федорова Олександра Василівна,

347, 380, 479
Федорова Христина Павлiвна, 488
Федорченко Зiна, 441
Федорченко Олександр, 488
Федорченко Петро Нечипорович, 488
Федорченко Тихон Лазарович, 396
Федорченко Федра, 532
Федорчук Галина Тарасiвна, 370, 471
Федосова Палажка Павлiвна, 368, 471
Федотов Володимир, 496
Федулова Фросина Іллiвна, 399
Федя, 530
Федько Василь Тимофiйович, 490
Федько Володимир Денисович, 414
Федьков Коля, 458
Фельдман Марiя Зельманiвна, 463
Фельдман Наум Борисович, 404
Фельдман Рива Мотелiвна, 400
Фельдман Сьома Файвелевич, 530
Фельдман Янкель Сухорович, 410
Фенкельштейн К.Й., 263
Фердман Давид, 396
Феремець Йосип, 434
Ферманчук Лаврин, 507
Фесенко Григорiй, 518

Фесенко Неонiла Леонтiївна, 406
Фещенко Катя, 530
Фещенко Мостолiна, 441
Фещенко Федя, 342, 454
Филипенко Варвара Миколаївна, 459
Филипчук Нiна Костянтинiвна, 407
Филоненко Грицько Іванович, 445
Фiалко Галина Павлiвна, 458
Фiалков Лесь, 427
Фiгурний Валентин Іванович, 429
Фiклiстова Килина Володимирiвна,

464
Фiлiмонов Всеволод, 409
Фiлiпенко Нiна Іванiвна, 413
Фiлiпова Ганя, 530
Фiлiпович (жiнка), 404
Фiлатов Петро Володимирович, 396
Фiлонов Микола Олександрович, 432
Фiрсiкова Людвiга Михайлiвна, 448
Фiхтенберг Івга Іванiвна, 423
Фiшбейн Паля Авраамович, 391
Фiшман Захарiй Абрамович, 399
Фіалко Галина Павлівна, 367
Філін Я.З., 107
Флiтман Вольф Шевелович, 420
Фокiн Вiктор Петрович, 392
Фокiна Євгенiя Федорiвна, 399
Фокий Аня, 441
Фоломiєва Вiра Федорiвна, 401
Фомiн Олександр Степанович, 459
Фомiна Оля, 339, 454
Фоменко Афанасiй Павлович, 504
Фоменко Ярина, 398
Фоміна О., 352
Фонерко Вiта, 479
Фортуненко Надiя Василiвна, 391
Фортушин Нiкандр, 357, 465
Франк Галина, 326
Франко Владислав Дмитрович, 317,

396
Франко Галина, 479
Франко З.Т., 274
Франц Осборн, 87
Францек Олександр, 429
Французов Володимир Федорович,

445
Фрейер Петро, 441
Фридман Марiя Спиридонiвна, 463
Фридман Натан Семенович, 416
Фринядкова Лизавета, 496
Фролова Катя, 458
Фролова Ольга Іванiвна, 363, 456
Фроловський Франц Вiкентiйович, 504
Фрундін, 112
Фрунт Яків Андрійович, 349, 382, 454
Фузiн Сергiй Тихонович, 441
Фурман Григорiй, 375, 454
Фурман, 18
Фурманенко Євдоким Іванович, 404
Фурсенко Михайло Григорович, 407
Фуртат Андрiй, 507
Фуртатнеко Іван Євсейович, 464

Х
Хабенський Янкель Мордкович, 376,

463
Хазанович Миша, 441
Хазiн Данило Аркадiйович, 513

ІМЕННИЙ ПОКАЖЧИК

571



Хаїмов В.М., 110
Хайлова Олена Михайлiвна, 413
Хайльберг, 89
Хайнайкiн Коля, 366, 441
Хайнц Унгер, 87
Хайтiн Арон Мордкович, 521
Хайтiн Володимир Соломонович, 459
Хайтiн Толя Абрамович, 411
Хайтiна Вiра Ягеївна, 410
Хайтін Володимир Соломонович, 371
Хайтіна Віра Огеївна, 348
Халдмон Володимир Костянтинович,

534
Халецький Євтух Липович, 434
Халявка Мирон, 533
Хамов Андрiй Юхимович, 427
Ханенко Олександр Сергiйович, 396
Ханисенко, 114
Харитина, 418
Харитон Марiя, 341, 479
Харитон, 418
Харитонов Михайло Костянтинович,

413
Харитонова Белла Михайлiвна, 398
Харитонова Ольга, 463
Харламова Вiта, 479
Харлампович Кость Васильович, 396
Хармадар’ян, 44
Харченко Анатоль Іванович, 488
Харченко Григор Євтихiйович, 409
Харченко Данило Авксентiйович, 396
Харченко Захар Федорович, 445
Харченко Люба, 410
Харченко Марiя Семенiвна, 448
Харченко Петро Федорович, 445
Харькова Галя, 413
Хаскiна Блюма Пiнхусiвна, 463
Хатаєвич М., 50, 51, 74
Хаталак Іван Васильович, 349, 382,

454
Хаткова Катерина Омельківна, 445
Хатунцев Олексiй Якович, 396
Хахардинов Ілля Петрович, 411
Хвостенко Петро, 530
Хвоя Йосип, 532
Хвоя Катерина, 488
Хенке А., 379
Херсонський Вiтя, 471
Хижко Надiя Кузьмiвна, 421
Хижняк Вiктор, 488
Хиленко Марiя Гаврилiвна, 534
Хильчук Клавдiя Олександрiвна, 398
Химка Шура, 376, 482
Химченко Леонiд, 413
Хитрик, 374
Хiлер Шиман Маркович, 464
Хiмай Сидор Григорович, 469
Хiнчицька Настя, 405
Хiтетрiн Вiтя, 488
Хлопченко Роман, 471
Хлопчик Михайло Іванович, 504
Хлопчик Тимофiй, 488
Хлястиченко Тимофiй, 427
Хмельницька Марiя, 420
Хмельовський Т., 61

Хмеченко, 504
Ховщинська Марiя Мартинiвна, 530
Ходiнов Степан Федорович, 513
Ходак Адам Денисович, 415
Ходакович Лiдiя Іванiвна, 448
Ходаковський Степан Петрович, 445
Ходачкiн Войцах Іванович, 521
Ходемчук Кость Трохимович, 359, 435
Ходзiнська Лiля Костянтинiвна, 364,

458
Ходокiвський Юхим Федорович, 495
Ходоренко Павло, 488
Ходоровський Антон, 36, 360, 435
Хойновська Олександра, 405
Холiн Толя, 329, 479
Холоденко Андрiй, 469
Холоденко Лукiя Григорiвна, 446
Холодна Вiра, 521
Холодовський Мордко, 532
Хом’як Ганна Мартинiвна, 378, 463
Хоменко А.С., 61
Хоменко Варвара, 495
Хоменко Гнат Іванович, 407
Хоменко Єфимiя Максимiвна, 465
Хоменко Катя, 469
Хоменко Лизавета, 504
Хоменко Марiя Іванiвна, 482
Хоменко Микола, 500
Хоменко Нiна, 441
Хоменко Параска, 370, 429
Хоменко Пилип, 488
Хоменко Степан, 441
Хоменко Тетяна, 530
Хоменко Тося, 372я, 463
Хоменчук Уляна Сергіївна, 268
Хомець Юхим, 518
Хомюк Кость, 518
Хорошева Емiлiя, 435
Хорошевська Галя, 405
Хорошковатий Денис Костянтинович,

463
Хоруж Оксана, 500
Хотiмська Ольга Якiвна, 402
Хохлов Ілля, 504
Хохлова Ганна Митрофанiвна, 458
Хохляк Анатолiй, 430
Хохмачов Василь, 405
Храмкова Марія Михайлівна, 323,

348, 391
Хрещик Степан, 482
Христенко Федот, 521
Христинко Володимир Опанасович,

534
Христюк Марiя, 347, 454
Хрищена Женя, 435
Хрищук Іван, 488
Хроменко Ксенiя Євдокимiвна, 396
Хромова Марта, 396
Хромченко Людмила Леонiдiвна, 459
Хросиченко Стась, 441
Хруль Харитон, 530
Хрунiч Тихон Кузьмич, 430
Хрущ Петро, 521
Хряпко Рита Степанiвна, 409
Худий Вiтя, 458

Худий Ваня, 413
Худик Аня, 35, 363, 457
Худченко Валя, 454
Хусiд Берта Мусiївна, 405
Хуторна Євдокiя Іванiвна, 370, 429
Хуторська Песя Шльомiвна, 429
Хуторянська Харитина Терентіївна,

446

Ц
Цап Прiська, 454
Цапенко Микола, 530
Царенко Ольга Григорiвна, 373, 463
Царик О., 336
Царський Рудольф, 402
Царюк Меланiя, 530
Царьов Іван Михайлович, 347, 380,

479
Царьова Олена, 441
Цвiтайло Вiрка Андрiївна, 449
Цвiтков Юрiй Сергiйович, 441
Цваной Софiя Юхимiвна, 366, 441
Цветков Боря, 469
Цвєткова Євгенiя, 373, 463
Цвирко Нiна Володимирiвна, 396
Цесарський Аврон Арумович, 463
Цетельман Рувин Ісакович, 372, 429
Цецковська Параска Павлiвна, 348,

411
Цибко Оверко Васильович, 446
Цибулька Карпо Микитович, 446
Цибулько Іра, 448
Циганенко Варвара, 521
Циганенко Іван Трохимович, 366, 441
Циганенко Микита Якимович, 364,

469
Циганков Володимир, 413
Циганкова Галя, 427
Циганкова Катерина Леонiдiвна, 469
Циганова Аза, 471
Цигомоцький Іван, 507
Цикан, 488
Цикун Лукера Павлiвна, 492
Цикун Микола Йосипович, 492
Цикун Параска Давидiвна, 492
Цимбал Марiя, 482
Цимбаленко Антон Іванович, 490
Цимбаленко Іван Михайлович, 490
Цимбаленко Іван, 421
Цимбаленко Марiя Тимофiївна, 490
Цимбаленко Надiя Іванiвна, 490
Цимбаленко Одарка Лаврентiївна,

490
Цимбаленко Олена Семенiвна, 490
Цимбаленко Пелагея Тимофiївна, 414
Цимбаленко Сава Лаврентiйович, 490
Цимбаленко Степан Юхимович, 490
Цимбаленко Терентiй Петрович, 490
Цимберг Іда Маркiвна, 457
Цимберг Лейба, 457
Цимерман Ядвига, 507
Цимерська Марiя Іванiвна, 396
Цингалевич Всеволод, 435
Цинкiна Ніла Артемiвна, 392
Циох Оля, 347, 454
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Ципенко Галька, 488
Ципенко Охтись Охтисьович, 368, 427
Ципенюк Голда Ісакiвна, 423
Циринський Семен Борисович, 411
Цирк Володимир Герасимович, 317
Цирюк Володимир Герасимович, 402
Цисек Катерина Владиславiвна, 475
Цисин Хаїм Овсiйович, 378, 463
Цитбалович Всеволод, 36
Цицерський Сигизмунд, 467
Цiльц Матильда Василiвна, 479
Цiнгiстер Олександр Миколайович,

409
Цільц Матільда Василівна, 347
Цуканова Любов Денисiвна, 396
Цуканова Олександра Михайлiвна,

405
Цукренко Хима, 441
Цупко Григорiй Микитович, 407
Цюкало Олександра Онуфрiївна, 535
Цюрков Саня, 500

Ч
Чабан Іван, 513
Чабан Олексiй Іванович, 405
Чабан Ольга Іванiвна, 471
Чабановський Андрій Олександрович,

367, 446
Чагiна Наталiя Іванiвна, 409
Чайка Всеволод Олександрович, 396
Чайка Тетяна Кононiвна, 488
Чайка Явдоха Кондратiвна, 446
Чайковський Франц Андрiйович,

422, 534
Чала Зiнаїда Еремiївна, 411
Чалий Сава, 361, 435
Чаплан Антон Гордiйович, 396
Чаплигін О., 264
Чапловський Сергiй Іванович, 353,

430
Чарков Василь Іванович, 367, 471
Чарська Тереза, 441
Чарський Олексiй Олександрович,

533
Чаус Маргарита, 441
Чачашвілі, 101
Чеберяк Іван, 427
Чекалова Неллi, 396
Чеканова Катя, 521
Чекмарюв Степан Гаврилович, 402
Чекуленко Кирило Михайлович, 392
Челябiна Катя, 413
Чемель О., 351
Ченкiй Панас Матвiйович, 519
Чепiга Марiя Іванiвна, 406
Чепiга Микита Павлович, 396
Чепель Святослава, 427
Чепіга Марія Іванівна, 323
Чепурний Олександр Васильович,

389
Чепчак Андрiй Йосипович, 446
Червинський Грицько, 521
Червоний Радивон, 365, 441
Червоноармiйський Рома, 346, 454
Червякова Меланія Матвiївна, 465
Черевицький Овсiй Борисович, 504
Череднiченко Антонiна, 488
Череднiченко Одарка, 488

Череп Уляна, 482
Черидненко Василь, 482
Черкасов Дементiй Микитович, 322,

405
Черкаська Бронiслава Ісаївна, 371,

459
Черкаський Абрам Григорович, 469
Черкаський Мiтя, 435
Черкун Тетяна Григорiвна, 429
Черкун Тетяна Григорівна, 371
Черневський Володимир Абрамович,

409
Черненко Дмитро Спиридонович,

368, 427
Черненко Михайло, 533
Черненко Панас, 448
Черненко Соня, 327, 479
Чернер Володимир Аркадiйович, 409
Чернець Галина Олександрiвна, 391
Чернецька Тамара, 340, 454
Черних Антонiна Євгенiвна, 353, 430
Черниш Варка Федотiвна, 490
Черниш Володимир Микитович, 492
Черниш Володя, 427
Черниш Галька Денисiвна, 492
Черниш Марiя Ялисеївна, 492
Черниш Олександр Йосипович, 492
Черниш Параска Іовна, 493
Черниш Юхим Федорович, 435
Черниш Ярина, 396
Чернишенко Параска Тимофiївна, 411
Чернишов Федiр, 448
Черніїша О., 293
Чернін, 111
Чернобай Семен, 454
Черноброва Євдокiя Трохимiвна, 427
Чернов Василь, 521
Чернов Г.В. 71, 93, 94, 95, 96, 98, 99,

100, 101, 111, 112, 114
Чернов Ігор, 454
Чернов Кость, 397
Чернов Федот, 397
Чернов, 418
Чернова Валя, 328, 336, 454
Чернова Поля, 427
Чернова Т., 257, 264
Чернова Тетяна Леонiдiвна, 401
Чернова Тома, 454
Черновський Володимир Іванович,

411
Черноградська Надiя, 397
Чернявська Параска Миколаївна, 392
Чернявський В.І., 35, 52
Чернявський Олександр Григорович,

482
Чернявський Тимофiй Володимирович,

471
Черняк Маня Львiвна, 369, 459
Черняк�Манюшко Леокадія

Владиславівна, 366, 471
Чернякова Таня, 448
Черняховський Дмитро Порфирович,

372, 459
Черченко Кирило Харитонович, 397
Чеснокова Даша, 441
Четнюк Акулiна, 522
Чех П., 315
Чех Февронiя Микитiвна, 378, 463

Чеченко Ольга, 475
Чечеренко Андрiй Данилович, 413
Чечеренко Федосiй Данилович, 413
Чечулiна Марiя Олександрiвна, 313,

401
Чибiряк Олександр Нестерович, 488
Чибiсов Андрiй, 421
Чибуряк Антон, 500
Чиж Юмитро, 441
Чижевський Петро Іванович, 342, 409
Чижик, 421
Чимачайко Василь, 441
Чинжиса Лариса, 342
Чинсожа Лариса, 454
Чипурин Якiв, 500
Чистякова Марiя Костiвна, 448
Чiрков Вiктор Васильович, 396
Чмиль Іван Петрович, 446
Чмух Соня Шмарiвна, 471
Чоботарьов Володимир

Арсентiйович, 392
Чоловський Василь, 448
Чорна Лена, 488
Чорний Василь, 418
Чорнобай Семен, 341, 342, 348
Чорноволос Оля, 482
Чорноротов Гаврило Пилипович,

376, 463
Чорноус Соломiя Микитiвна, 446
Чуб Дмитро, 36, 361, 457
Чубанова Поля, 441
Чубар В.Я., 19, 29, 48, 49, 52
Чубар Зiна, 351, 400
Чубовський Владислав Йосипович,

521
Чубрiй Анастасiя Григорiвна, 522
Чудак Леонтiй, 420
Чудацький, 315
Чудацький, 401
Чудило Григорiй Кузьмич, 482
Чудко Федiр, 504
Чудонiс Антон Антонович, 401
Чуєв Михайло, 329, 479
Чумiков Володимир Євграфович, 400
Чумак Василь, 482
Чумак Феодосiя Андрiївна, 427
Чумаченко Олександр Іллiч, 432
Чуприн Панас Леонтiйович, 446
Чухно Катерина Трофимiвна, 471
Чухно Ольга, 448
Чухрай Микола, 448

Ш
Шабал Миша, 441
Шабановська Настя, 495
Шаблевська Оксана Іванiвна, 446
Шабс Яна Мовшевна, 371, 459
Шавикiна Михалiна Адольфiвна, 364,

458
Шавикіна Михаліна Адольфівна
Шакула Іполiт Єфремович, 471
Шалiмська Марiя, 427
Шалiна Маша, 482
Шалаєва Ольга, 513
Шалахов Захар Мойсейович, 423
Шаліков Володя, 346
Шалімська Марія, 367
Шалюта Вiтольд Леонiдович, 407
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Шаль Анатолiй Петрович, 402
Шальнов Петро Михайлович, 530
Шаменко Данило Микитович, 493
Шамота Лiпа, 435
Шандра Терешка Якович, 446
Шапiро Ной, 441
Шапiро Оскар Самуїлович, 420
Шапiро Рiва Зелiкiвна, 411
Шапiро Шльома, 407
Шапiро Яха Іванiвна, 399
Шапiто Мусiй Семенович, 463
Шапіро Шлома, 326
Шапіро Яха Іванівна, 345
Шапіро, 113
Шапіто Мусій Семенович, 378
Шапова Іра, 345, 454
Шаповаленко, 482
Шаповалов Олександр, 532
Шаповалов Павло, 427
Шаповалов Сергiй Андрiйович, 405
Шаповалов, 495
Шаповалова Марiя Миколаївна, 464
Шаповалова Ольга Олександрiвна,

446
Шаповалова Параска, 530
Шапочкін Олекса, 397
Шапошнiков Володимир Миколайович,

397
Шапран Марiя, 346, 454
Шарапов, 265
Шарацький Микола, 420
Шарнаулов Ілля Карпович, 360, 457
Шарнульов І.К., 36
Шарова Мiля, 327, 479
Шарун Максим Федорович, 519
Шарфзон, 60
Шатайло Томiш Каленкович, 446
Шатан Абрам Мусійович, 329
Шатлан Абраам Мусiйович, 398
Шатнюк Христя Данилiвна, 446
Шахман Івга Йосипiвна, 392
Шахматов Кузьма, 488
Швайко Іван Варфоломiйович, 459
Швайко Оксана Іванiвна, 459
Швальова Ганна Федорiвна, 368, 427
Шварц Володимир Семенович, 456
Шварц Р.А., 94, 103
Шварцал, 441
Шварцман Й.О., 102
Шведов Михайло Петрович, 336, 397
Швець Володимир Кузьмич, 446
Швець Іван, 519
Швець Одарка Мусiївна, 463
Швигальова Людмила Василівна,

331, 398
Шебеко Лисавета Степанiвна, 405
Шебинов Петро, 500
Шевель Сергiй, 488
Шевельова Домна, 421
Шевцов Василь Миколайович, 359,

435
Шевцова Надiя Юхимiвна, 431
Шевцова Тетяна Нечипорiвна, 359,

435
Шевченко Антiп Федорович, 519

Шевченко Борис, 500
Шевченко Вiтя, 454, 482
Шевченко Василь Федорович, 378,

463
Шевченко Вітя, 337
Шевченко Володимир Якович, 429
Шевченко Г.П., 99, 101, 105
Шевченко Григорiй Лазаревич, 379,

463
Шевченко Гринько, 359, 435
Шевченко Гриша, 36
Шевченко Давид Прокопович, 427
Шевченко Ігор Григорович, 420
Шевченко Ілько Іванович, 446
Шевченко Катерина, 488
Шевченко Микола Іванович, 490
Шевченко Михайло Платонович, 495
Шевченко Надiя, 479
Шевченко Надя, 328
Шевченко Наталiя, 488
Шевченко Олексiй, 467
Шевченко Палажка Йосипiвна, 380,

463
Шевченко Петя, 324, 454
Шевченко Сава, 530
Шевченко Сергiй, 335, 375, 454, 521
Шевченко Тарас Пилипович, 353,

466
Шевченко Тося, 326, 479
Шевченко Трохим Савович, 488
Шевченко Якiв, 500
Шевчук Марiя Данилiвна, 466
Шевчук Опанас, 504
Шеденко Йосип Ількович, 435
Шейман Абрам Львович, 372, 463
Шейнберг Мусiй Волькович, 488
Шелеговець, 375, 454
Шеленко Гриша, 429
Шелуденко Вiра Петрiвна, 391
Шемберко Федiр, 335, 454
Шендерюкова Онися Михайлiвна, 448
Шепель Н., 261
Шептило Варвара Олексiївна, 377,

463
Шепуров Матвiй Якович, 392
Шергановська Катерина Якiвна, 311,

397
Шеремет Василь, 500
Шеремет Ірина Іллiвна, 449
Шеремет Олександр Прокопович, 409
Шеремет Ольга Федорiвна, 415
Шеремет Петро Федорович, 519
Шереметьев Є.Л., 93, 100
Шеремея Явдоха, 400
Шересюк Федось, 530
Шерман Лейзер Волькович, 416
Шехтман Іта Вольфiвна, 530
Шикацька, 500
Шиковська Надя, 441
Шилiн Афанасiй Кирилович, 422
Шилан Федiр Федорович, 463
Шиллер О., 83
Шимановський Олег, 441
Шиманська Лариса Пилипiвна, 401
Шиндис, 60

Шинков Юрiй Дмитрович, 389
Ширiн Федот, 441
Ширко Наталiя Іванiвна, 397
Ширман Гнат Павлович, 369, 471
Ширман Ігнат, 488
Ширман Йосип Мусiйович, 397
Шитiкова Оксана Митрофанiвна, 415
Шифрiн Фрейда Абрамiвна, 415
Шишкiн Василь, 372, 463
Шишкiн Володимир Іллiч, 371, 471
Шишко Н.В., 262
Шишко Олена Калiстратiвна, 427
Шишко Христина Артемiвна, 446
Шишко, 114
Шиян Т.Т., 19
Шіпілов І., 53
Шкiренко Іван, 400
Шкапа Антон Федорович, 314, 397
Шкапенко Якiв Іванович, 363, 490
Шкапенко Якiв, 490
Шкарбан Дмитро Артемович, 413
Шкарбан Іван Йосипович, 413
Шкловська Бела Ізраїлiвна, 409
Шкловцов Михайло Данилович, 466
Шкляр М.І., 58, 60
Шкляр Степан, 441
Шкляренко Мотря Абрамiвна, 368,

427
Шкляренко Пелагея Фомiчна, 427
Школьник Таня, 441
Шкуражицький Володимир Павлович,

392
Шкуренко Олена, 427
Шкурська Люба, 488
Шкут Трохим Маркiянович, 446
Шлапека Павло, 530
Шлєр Д., 60
Шляпський Володимир Гаврилович,

422, 534

Шмiдт Людвiг Федорович, 456
Шмазур Лiдiя Мартинiвна, 495
Шмаровоз Лука Савелiйович, 416
Шматко Ганна, 454
Шматько Гнат Михайлович, 446
Шмухлер Якiв Юхимович, 418
Шолiн Володимир, 495
Шолудько Степанида Гаврилівна, 435
Шопс Михайло Станiславович, 402
Шорнiков Андрiй Іванович, 342, 409
Шостак Ганна, 397
Шостецький, 504
Шпiль Володя, 530
Шпiмалевська Зiнаїда Олександрiвна,

464
Шпак Артем, 504
Шпаков Володимир, 441
Шпакова Варвара, 420
Шпаковський Вячеслав Євгенович,

362, 457
Шпанах Олександр Андрiйович, 448
Шпиглер Вольф Вольфович, 367, 471
Шпилевий, 111
Шпиль Свиридон Ларiонович, 435
Шпиль Свірідон Ларіонович, 361
Шпорт Вiра Степанiвна, 392
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Шпрунг Адольф Якович, 411
Шрамкова Ірина, 532
Штiхно Федiр Федорович, 421
Штадлер Катерина Іванiвна, 488
Штанько Дмитро Тимофiйович, 362,

435
Штейн Вiльгельм Карлович, 495
Штейнберг Коля, 371, 488
Штейнруд, 113
Штенберг Фаня Сiмкiвна, 429
Штендер Вiля, 375, 482
Штернберг Йосип Мусiйович, 391
Штефан Галя, 420
Штефан Йосип Михайлович, 397
Штефан Мелашка, 530
Штундель В.І., 277
Штурма Юхим Каленикович, 368, 427
Шубiнський Георгiй Іванович, 456
Шубенко Надя, 441
Шугiда Митрофан, 519
Шулiменко Касьян, 509
Шулiмович Борис Анатолiйович, 389
Шулоць Емолiна, 418
Шуль Петро Давидович, 429
Шульга Варя, 338, 454
Шульга Векла Максимiвна, 493
Шульга Євфимiй Гурiйович, 490
Шульга Катерина Олександрiвна, 490
Шульга Марiя, 448
Шульга Савка Кузьмович, 493
Шульга Сергiй Тарасович, 397
Шульга Сидор Денисович, 414
Шульга Уляна Захарiвна, 490
Шульга Федiр Павлович, 493
Шульган Сергiй Володимирович, 392
Шульгін О., 77
Шульженко Сергiй Тихонович, 458
Шум Ганна Аркадiївна, 464
Шум Катерина Іванiвна, 490
Шумiнський Вiтя, 448
Шумевич, 488
Шумеєв Григорiй, 519, 522
Шумило Поля, 423
Шумов Якiв Інокентiйович, 409
Шумскер Рися Лазарiвна, 521
Шупiчкiна Марiя Микитiвна, 420
Шураєв Марко, 370, 488
Шурикiн Юлiан Миколайович, 356,

456
Шурмак Г.М., 294, 295
Шуровський Борис Сергiйович, 420
Шурпа Олександра Нечипорiвна, 446
Шуст Харитон Самсонович, 459
Шустерман Сура Шаївна, 458
Шутова, 397
Шушенко Іван, 519
Шушко Нечипор, 488

Щ
Щегловець, 334
Щегловський, 47
Щембар Нiна Михайлiвна, 416
Щепанов Василь Миколайович, 398
Щепецький Микола, 420
Щербiн Семен, 519
Щербiнiн Євген, 532
Щербiна Степанида Андрiївна, 427
Щербiнова, 495

Щербак М.П., 24
Щербак Олексiй Володимирович,

441
Щербаков Павло, 342, 455
Щербакова Ганна Степанiвна, 482
Щербакова Маня, 455
Щербань Ольга Федорiвна, 435
Щербенко Валя, 459
Щербина Лаврентiй Юхимович, 418
Щербина Михайло, 519
Щербіна Степанида Андріївна, 368
Щинайко Степан, 448
Щоголь, 340
Щокiна Вiра, 441
Щукiн Йосип Васильович, 392
Щур Микола Петрович, 407
Щур Олександр Якович, 519
Щур Шура, 471

Ю
Юдiн Микола, 532
Южний Ерiк, 441
Юзефович Євген Григорович, 364,

469
Юзкiв Григорiй Флорiв, 427
Юкельзон Азель Ісакович, 411
Юкельзон Ефель Ісакович, 349
Юлевая Варвара Кондратiвна, 446
Юнг Вiктор Леонiдович, 406
Юрасов Вiктор, 482
Юрачківський О., 273
Юрачківський О.Й., 272
Юрачківський П.П., 272, 273
Юриняк А.Б., 290
Юрко Агафiя Федорiвна, 429
Юрова Одарка Семенiвна, 402
Юрова Рая Іванiвна, 466
Юрченко В.К., 23, 24
Юрченко Володимир Йосипович, 389
Юрченко Іван Тимофiйович, 490
Юрченко Михайло Тимофiйович, 414
Юрченко Сава, 441
Юрченко Софiя, 521, 522
Юрченко Текля, 441
Юрченко Тимофiй Федорович, 414
Юрченко Федiр Тимофiйович, 313,

389
Юрченко Явдоха Федорiвна, 519
Юферова Людмила Миколаївна, 373,

463
Юхименко Максим Семенович, 326,

407
Юхименко Надя, 375, 482
Юхимчук Харитина Домникiвна, 427
Юшко Арсен Федорович, 493
Юшко Володимир Федорович, 493
Юшко Галина Кiндратiвна, 490
Юшко Гапка Іванiвна, 493
Юшко Іван Андрiйович, 493
Юшко Іван Михайлович, 493
Юшко Марiя Ількiвна, 493
Юшко Санька Давидiвна, 493
Юшко Степан Петрович, 435
Юшко Тарас Кузьмович, 493
Юшко Уляна Петрiвна, 493
Ющенко В.А., 263
Ющенко Йосип Демiйович, 535
Ющенко Петро Семенович, 405

Я
Яблонська Ольга Іванiвна, 405
Яблонська Явдоха Миколаївна, 504
Яблонський Владислав Адамович,

392
Яворська Олена Степанiвна, 397
Яїцький Михайло Костянтинович,

409
Якимiв Іван, 455
Якименко Филимон Юхимович, 416
Якимова Маня, 530
Якимович Надя, 441
Якимчук Устя Якiвна, 446
Якобсон Ісаак Юхимович, 500
Яковенко Ілля Костянтинович, 370,

429
Яковенко Кирило, 488
Яковенко Кость Михайлович, 464
Яковенко Олександра Данилiвна,

509
Яковенко Омелян Пимонович, 530
Яковенко Софiя Іванiвна, 532
Яковецька Ганна Єзалiвна, 411
Яковецька Ганна, 348
Яковлева Марфа Семенiвна, 429
Яковлєв Георгiй Сергiйович, 398
Яковлєва Валентина Володимирiвна,

429
Яковлєва Галина, 397
Яковчук Йосип Гнатович, 310, 397
Якуберко Олександр, 442
Якубов Вiктор Петрович, 413
Якубова Анастасiя Дмитрiвна, 415
Якубович Михайло Григорович, 401
Якубович Надiя Лавренiвна, 411
Якубович Надія Лаврентіївна, 342
Якубовська Катерина, 496
Якубовська Люба, 339, 455
Якубовська Маша, 362, 435
Якуша Тодось, 463
Ялесеєв Толя, 427
Яловеча Микола Прокопович, 457
Ямкова Є.І., 257
Ямницький Марко Аверкович, 519
Ямпольський Володимир

Аркадiйович, 429
Январський Борис, 397
Яненко М.І., 261
Яницька Марiя, 519
Янківський, 297
Янкіль, 270
Янко Петро Федорович, 519
Янковська Марiя, 504
Янковська Олександра Степанiвна,

482
Янковська Рухiя, 521
Янковський Олександр, 421
Янович Ілько Григорович, 446
Яновська Лариса Григорiвна, 391
Яновська Цiпойра Лейзерiвна, 397
Януш Олексiй Михайлович, 405
Янцева Валентина Петрiвна, 399
Янченко Марiя, 495
Янченко Тетяна Григорiвна, 382, 463
Янчук Людмила Федорiвна, 413
Яревський Ісаак Волькович, 411
Ярема Опанас Григорович, 493
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Яременко Євгенiя Трохимiвна, 442
Яременко Іван Ничипорович, 309,

389
Яременко Коля, 482
Яременко Михайло, 324
Яременко Миша, 479
Яременко Пантелій, 488
Яременко, 53, 488
Яремко Валентина Олексiївна, 413
Яремчук Дмитро Федорович, 392
Яремчук Федiр, 362, 467
Ярмолiнський Геннадiй Якович, 432
Ярмола Степан Савич, 446
Ярмоленко, 513
Ярова Катерина, 370, 459
Яровенко Нiна Артемiвна, 532
Яровий Андрiй, 455

Яровська Явдоха, 327, 479
Яроменко Ганя, 427
Яромчук Назар, 519
Ярославець Микола Федотович, 350,

391
Ярославський Борис, 442
Ярославський Дмитро, 435
Ярош Павло Євдокимович, 435
Ярошенко Володимир Костянтинович,

335, 409
Ярошинська Ольга, 427
Ясинська Леокардiя Маркiвна, 391
Ясинський Глiб, 455
Ястребов Володимир Іванович, 435
Ясуленiс Марiя Миколаївна, 504
Яськевич Фiля, 435
Яськевіч Філя, 363

Ятковой Ізя, 413
Ятченко Максим Якович, 435
Яценко Альона, 442
Яценко Гнат Михайлович, 532
Яценко Є.І., 279
Яценко Іван, 488
Яценко Ірина, 448
Яценко Павло Корнiйович, 407
Яценко Степа, 475
Яценко Таня, 335, 375, 455
Яценко Шура, 519
Яцук Володя, 375, 482
Яченко Варвара, 488
Ященко Анатолiй Савелiйович, 464
Ященко Федiр Михайлович, 471
Ящук Іван, 530
Ящук Карпо Іванович, 446
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А
Австралія, 271

Аркадіївка, 299

Б
Б. Церква, 60, 94, 97, 108, 358, 376

Барахти, 269

Баришівка, 253

Бервиці

Бервиця, 14, 17, 20, 22, 316, 359, 361

Бердичів, 78, 277, 290

Березівка, 285

Берлін, 57

Биківня, 264

Біличі, 13, 17, 18, 20, 22, 23, 24, 316,
317, 319, 322, 340, 350, 358

Білогородка , 13, 15, 17, 18, 23, 25,
46, 279, 309, 310, 319, 322, 323,
332, 333, 336, 338, 339, 343, 336,
345, 350, 351, 357, 358, 365

Бобрик, 14, 17, 22, 23, 24, 27, 264,
351, 359

Бобриця, 13, 17, 18, 20, 21, 24, 310,
311, 331, 333, 343, 356

Богданівка, 14, 17, 22, 23, 330, 336,
345, 350, 351, 357, 361, 383

Богуслав, 60, 266, 376

Борвиця, 23

Бориспіль, 67, 68, 253, 254

Бородяни, 30

Бортничі, 14, 17, 20, 22, 24, 26, 46,
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Íàóêîâî-ïóáë³öèñòè÷íå âèäàííÿ

ÍÀÖ²ÎÍÀËÜÍÀ ÊÍÈÃÀ ÏÀÌ’ßÒ²

ÆÅÐÒÂ ÃÎËÎÄÎÌÎÐÓ

1932—1933 ÐÎÊ²Â

Â ÓÊÐÀ¯Í²

Ì²ÑÒÎ ÊÈ¯Â

Ðåäàêö³éíà êîëåã³ÿ:

Ë.Ì. ×åðíîâåöüêèé (ãîëîâà ðåäêîëåã³¿), Ä.ß. Áàññ, ä.³.í. Â.Ê. Áîðèñåíêî, ä.³.í. Â.Ì. Äàíèëåíêî,

ä.³.í. Ì.Ñ. Äîðîøêî, Ì.Ì. Ëàõíî, ä.³.í. Â.². Ìàðî÷êî, Ã.Â. Ìàò³êî-Áóáíîâà, Í.Ì. Ðîçáîðñüêà,

ä.³.í. Þ.². Øàïîâàë

Àâòîðñüêèé êîëåêòèâ:

ä.³.í. Â.². Ìàðî÷êî (êåð³âíèê àâòîðñüêîãî êîëåêòèâó), ä.³.í. Â.Ê. Áîðèñåíêî, ê.³.í. Î.Ì. Âåñåëîâà,

ä.³.í. Â.Ì. Äàíèëåíêî, ä.³.í. Ì.Ñ. Äîðîøêî, ê.³.í. Ã.Ã. ªô³ìåíêî, ä.³.í. Î.Ì. Ìîâ÷àí, ä.³.í. Þ.². Øàïîâàë

Â³äïîâ³äàëüíèé ðåäàêòîð:

Â.². Ìàðî÷êî

Ðåäàêòîðè:

Â. Áåðåãîâèé, Þ. Õðàìîâ

Êîðåêòîðè:

Å. Ïàòîëà, Í. Ñòàäíèê

Êîìï’òåðíà âåðñòêà

Â. Ãóëåéêîâ

Â³äïîâ³äàëüí³ çà ïðîåêò:

Ë. Ñêà÷êîâà, Ë. Îëåùåíêî

Ï³äïèñàíî äî äðóêó 17.10.2008 ð. Ôîðìàò 60õ90/8.

Óì. äðóê àðê. 73,00. Îáë.-âèä. àðê. 77,89.

Ïàï³ð îôñåòíèé. Äðóê îôñåòíèé.

Íàêëàä 3000 ïðèì. Çàì 8-576.

Â³ääðóêîâàíî â äðóêàðí³ «Âèäàâíèöòâî «Ôåí³êñ»,

Ñâ³äîöòâî ÄÊ ¹ 271 â³ä 07.12.2000 ð.

03680, Êè¿â-680, âóë. Øóòîâà, 13,á.
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