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Село Лемешовка: колхоз “Червоний Маяк” – колхозников –35, единоличников – 27.
Село Хотивля: Колхоз “Пам’ятник Леніну” – колхозников – 12, колхоз имени Шевченко – 6.
Село Солоновка: колхоз “Червоний Лан” – колхозников – 13, единоличников – 7. Село
Мощенка: единоличников – 27. М. Городня – колхоз “ІІІ-й Інтернаціонал” – колхозников
36. Всего по району насчитывается хозяйств, очутившихся в тяжелом продовольственном
затруднении: колхозников – 409 хозяйств и единоличников – 369 хозяйств. Отдельным
колхозным хозяйствам помогают колхозы, но в дальнейшем помогать нечем. Фондов
никаких в колхозах нет. Прошу Вас оказать для районов продовольственную помощь
для оказания помощи нуждающимся колхозникам и единоличникам. До сих пор в райо-
не такого тяжелого положения не было, если были отдельные случаи – мы выходили из
этого положения сами и не ставили вопроса перед Вами об оказании помощи. Оказать
помощь прошу в размере 2 000 пудов. О результатах – прошу сообщить РПК и как можно
ускорить этот вопрос. Секретарь Райпаркома Никитенко». Див.: Держархів Чернігівсь-
кої обл., ф. П-20, оп. 1, спр. 513, арк. 25–26.
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1 липня 1934 р.

За  Вашим  дорученням  мною  було  перевірено  порушення  революційної
законності  в  с.  Скрипчин  Козелецького  району, яке  сталося  при проведенні
колективізації в цьому селі та хуторах Жатьки та Пушкарі.

Перевіркою районних організацій та безпосередньо с. Скрипчин та хуторів
встановлено слідуюче: с. Скрипчин та хутора Жадьки та Пушкарі налічують 235
господарств,  які  примірно  по соціальному  характеру  характеризуються  так:
господарства, які обкладені в експертному порядку – 13, середняцьких госпо-
дарств  (в основному заможних) – 216  та бідняцьких господарств  (  господар-
ства, які звільнені від оподаткування) – 6.

На 1 січня 1934 р. в с. Скрипчин був один колгосп ім. Балицького, в якому
налічувалося 56 господарств, що складало 23,8% колективізації. Після XVII парт-
з’їзду  в  березні 1934 р., було  організовано  в  хуторі  Пушкарі  другий колгосп
ім. XVII партз’їзду, в якому зараз налічується 24 господарства. За час з 1 січня до
6 червня 1934 р. (до приїзду в село райпрокурора т. Леонідова) вступило в кол-
госп ім. Балицького – 10 господарств, що, таким чином, колективізація по Скрип-
чанській сільраді збільшилась на 4,3% та складало на 6 травня по сільраді 38,3%.

Неприпустиме  відставання  та  тормоз  в  справі  колективізації  з’явилося
внаслідок:

а) не проведення в життя, а під час і викривлення політики партії на селі з
боку деяких районних організацій, скрипчанської сільради. Окремі кулацькі та
заможно-середняцькі господарства с. Скрипчин на протязі багатьох років недо-
оподатковувались, що навіть зараз при дооподаткуванні, колишній спекулянт
кіньми  Буланенко  Захарко  –  голова  Скрипчанської  земельної  громади, який
платив сільськогосподарського податку 18 крб., заявив при дооподаткуванні:

біографія лідера «польської комуністичної роботи» в УСРР // З архівів ВУЧК–ГПУ–НКВД–
КГБ. – 2012. – № 1. – С. 181–207.

5 Скрипник М.О. (1872–1933) – нар. у слободі Ясинувата Бахмутського повіту Катерино-
славської губ. (нині місто в Донецькій області) в родині службовця-залізничника. Почат-
кову освіту отримав у двокласній сільській школі, навчався в Ізюмській реальній школі,
з якої виключений за революційну діяльність. У 1900 р. – склав у Курську екстерном
іспит за реальну школу і вступив до Технологічного інституту в Петербурзі. Був членом
української громади. Член партії з 1897 р. Заарештований уперше в 1901 р. До 1917 р.
проводив активну підпільну більшовицьку роботу. На його рахунку 17 арештів, 7 зас-
лань, 6 втеч, смертний вирок. У 1917 р. – член Петроградського ВРК, член комісії з органі-
зації ВРНГ. У грудні 1917 р. на з’їзді Рад у Харкові був обраний членом Народного Секре-
таріату, обіймав посади секретаря торгівлі й промисловості, праці, закордонних справ.
Член Колегії ВЧК. З квітня 1920 р. – секретар РСІ, у 1921–1922 рр. – нарком внутрішніх
справ,  у  1922–1927 рр.  – нарком юстиції  та  генеральний прокурор,  у березні  1927  –
лютий 1933 рр. – нарком освіти, голова Держплану, заступником голови РНК УСРР. Об-
винувачувався у націоналістичному ухилі в КП(б)У. Покінчив життя самогубством.

6 Так у тексті.
7 Однак, секретарі райкомів КП(б)У доповідали про продовження голоду. Так, секретар
Городнянського райкому КП(б)У 21 лютого 1934 р. доповідав: «Секретарю Черниговского
Облпаркома  тов. Маркитану. Сообщаю, что  за последнее время  в районе отдельная
часть колхозников, а также единоличников ощущают острую нужду в продовольствии.
Некоторые колхозники, а также единоличники в очень тяжелом положении – хлеба не
имеют. Все возможности, которые имелись в районе, как из внутрирайонных ресурсов,
а также из отпущенной продовольственной помощи областью в количестве 200 пудов –
использованы. В дальнейшем в оказании помощи колхозникам, а также единоличникам,
кои очутились  в  весьма  затруднительном  положении –  продовольственной помощи
оказать  нечем. Есть отдельные случаи по Невклянскому сельсовету бросания  главой
семьи. Так, например, Желдак Николай бросил свою семью, оставил на произвол и уехал
неизвестно куда. Есть случаи по этому же сельсовету, что отдельные семьи питаются
половой. Так, например, семья Желдак Хиври с двумя детьми.

В  Великодырчинском  сельсовете Купа  Харитина с  5  малолетними  детьми также
питается половой. Ей уже была оказана помощь колхозом, но это все равно не устраи-
вает. Также по Солоновскому сельсовету Нагорная Елена – вдова. Эти отдельные случаи –
угрожающие, и если не принять срочных мер в оказании помощи, мы сможем очутится
перед фактом опухания. Я привожу лишь отдельные случаи, но положение принимает
более  широкий  размер  тяжелого  положения  в  части  количественной  численности
нуждающихся. Особенно тяжелое положение в таких колхозах и сельсоветах: село Де-
ревины, где насчитывается количество хозяйств очутившихся в тяжелом продовольствен-
ном положении колхозников – 21, единоличников – 46. Село Хриповка: колхоз “Червона
Нива” – колхозников 46, единоличников – 29. Моложавский сельсовет – единолични-
ков – 40, из них 14 хозяйств в отчаянном положении. Село Дубровное: колхоз – “Перемо-
га” – колхозников – 43, единоличников – 38. Село Невкля: колхоз “Порада Ленина” – кол-
хозников – 28, колхоз “Червоний Прапор” – колхозников – 6 и единоличников – 30 хо-
зяйств. Село Жабчичи: колхоз “Червона Зірка” – колхозников – 56, единоличников – 29.

Село Андреевка: колхоз “Червоний Колос” – колхозников 16, колхоз “Нове життя” –
колхозников – 10, единоличников –17. Село Кузничи: колхоз “Більшовик” – колхозников –
11. Село Выхвостов: колхоз “Боротьба за врожай” – колхозников – 50, единоличников –
13. Село Дроздовица: колхоз – “Червоний Партизан” – колхозников – 37, единолични-
ков – 43. Село Будище: колхоз “ХІІІ-річчя Жовтня” – колхозников 13, единоличников – 23.
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запропонував йому та голові колгоспу тов. Дмитренку (він же комсомольський
організатор на селі) обговорити питання про додаткове оподаткування одно-
осібних  господарств на колгоспному активі та винести постанову про клопо-
тання перед сільрадою, оподаткувати заможних одноосібних господарств. Крім
того, встановити  через  сільськогосподарську податкову комісію  їх  не  врахо-
вані об’єкти та подати в райфінвідділ на затвердження.

У  цей же день,  тобто 5  травня,  після  виїзду  тов.  Леонідова  до Козельця
увечері головою колгоспу були проведені збори колгоспного активу, на яких
була винесена постанова про оподаткування 8 господарств, які систематично
займаються спекуляцією кіньми, коровами та утайкою землі і прохали сільра-
ду аби провести дооподаткування їх (протокол постанови колгоспного активу
колгоспу ім. Балицького додається)1.

В цей же день на нараді голів сільрад при райвиконкомі, на якій були при-
сутні тт. Леонідов та Кожура, тов. Леонідовим тут же було складено план масо-
вої роботи, в основному для проведення колективізації, оскільки  інші госпо-
дарчо-політичні  кампанії,  за  винятком молока,  по  Скрипчанській сільраді,  в
травні  виконувались задовільно.  В  цьому ж  плані було  накреслено  зробити
п’ять прапорів  з мішків з написом  «Ворог  колективізації – ворог  радвлади».
При коректуванні цього плану секретарем РПК тов. Ринисом, останній, як це
доводить тов. Леонідов, закреслив «Ворог радвлади» та залишив «Ворог ко-
лективізації».

7 травня при приїзді тов. Леонідова в с. Скрипчин, тов. Леонідов передав
план тов. Кожурі для проведення його в життя.

Для забезпечення виконання директиви РПК про підвищення відсотка ко-
лективізації з 38% до 75–80% тов. Леонідовим в купі з сільрадою, з колгоспним
активом були помічені поруч з проведенням масової роботи і такі заходи «мо-
рального» впливу на одноосібні господарства:

а) проведення дооподаткування заможних середняцьких господарств;
б) проведення описів тих дооподаткованих господарств, які своєчасно не

покриють заборгованості, та організація продажу з торгів окремих господарств,
які після зазначеного 48 та 24 годинного терміну не сплатять дооподаткування.

З ініціативи тов. Леонідова та в його присутності було виготовлено 3 пра-
пори з драних мішків з написом з дьогтю «Ворог колективізації» та, крім того,
за участю тов. Леонідова було виготовлено на газетному папері щось 20 гасел
за колективізацію, які були розвішені в селі. Прапором «Ворог колективізації»
було тов. Леонідовим запропоновано голові сільради тов. Кожурі нагородити
тих селян-одноосібників, яких визнає пленум сільради за потрібне.

Після виготовлення цих прапорів бригада на чолі з тов. Леонідовим (Лео-
нідов, Кожура, Дмитренко, Давидович тощо) огляділи 9 заможних одноосібних
господарств з метою встановлення їх дійсного господарчого стану з тим, щоб
їх  дооподаткувати.  Повертаючись  після  огляду  цих  господарств  в  сільраду,
тов. Леонідовим було запропоновано тов. Кожурі організувати сільськогоспо-
дарську податкову комісію, оскільки, як виявилося, такої в селі не було, дору-
чити їй провести дооподаткування оглянутих 9 господарств та після їх затверд-

«Що я 2 200 крб. податку платити не можу, але сільськогосподарського подат-
ку менш треба було б платити, може й 200 крб.».

Налогова політика не тільки не провадилася на селі, але в окремих випад-
ках зовсім не провадилася і в районному центрі. Приміром можна довести, що
в райцентрі повинно було бути оподатковано лише 44 кустаря, а 53 кустаря в
1932 р. не оподатковувалися, сума, яка неоподаткованих та недооподаткова-
них кустарів складає – 19 589 крб.;

б) значної втайки заможними середняцькими господарствами землі (такої
втаєнної землі по неповним даним в 1933 р. було виявлено 74 га);

в) зростання з кулацькими елементами пияцтва, розтрати з боку керівних
робітників  сільрад, починаючи  з 1931 р.,  притуплення  класової пильності  та
неспроможність боротися за здійснення політики партії на селі, і нарешті,

г) відсутність систематичної щоденної масової роботи в справі колективі-
зації, без якої не можливо було дальнішого росту колективізації.

Всі  вищенаведені  обставини  стимулювали  заможному зростанню  деякої
частини індивідуальних господарств за рахунок обману держави та зловживан-
ня, які собі нишком сиділи в селі недооподаткованими, значною з збільшеною
кількістю  втаємною  землею, займалися  систематичною  спекуляцією  кіньми,
тощо, тим самим затримували справу колективізації.

У с. Скрипчин ще є випадки експлуатації найманої робочої сили. Приміром
можна взяти  хоча  би Пенського  – наслідника колишнього  поміщика та його
дружину Маргариту Робертівну, які мають майже 2 га усадебної землі, живуть
не на трудових прибутках, платять сільськогосподарського податку всього 9 крб.,
експлуатують лишенок-біднячок Хорунів, котрі працюють у них від зарева до
зарева по 5 крб. за день. Так, в деякій мірі, характеризується с. Скрипчин.

Готуючись  до  кущових  конференцій  одноосібників  з  приводу  посівної
кампанії  та  колективізації, призначених  на 13 червня 1934 р.,  при  виділенні
райпарткомом  уповноважених  для  проведення  підготовчої  роботи  до  цих
конференцій,  було  РПК  виділено  уповноваженим  по  Скрипчанському  кущу
районового прокурора тов. Леонідова (член КП(б)У з 1920 р., червоний пар-
тизан, в Червоній армії з 1918–1921 рр., за час роботи в міліції з 1921–1928 рр.
двічі був премійований за ліквідацію 2 банд).

Згідно директиви РПК уповноважений тов. Леонідов, поруч із проведенням
масової роботи для забезпечення виконання до кущової конференції сільсько-
господарських політичних кампаній на селі, повинен був залучити до колгоспу
не лише від 75–80% з числа тих одноосібників, що одержали листи від РПК,
РВК. На 6 травня колективізація по Скрипчанській сільраді складала 38,3%.

5 травня тов. Леонідов приїхав в с. Скрипчин для ознайомлення сільради з
підготовчою роботою до кущової конференції, довідався про виконання гос-
подарчо-політичних кампаній на селі. У цей час  голова сільради тов. Кожура
(член ЛКСМУ з 1929 р.,  працює  головою Скрипчанської сільради  з 15 квітня
1934 р., мав КСМ стягнення, судився, виключався з членів ЛКСМУ та потім був
поновлений) скаржився тов. Леонідову на те, що в селі є велика неоподаткова-
ність кулацько-заможних господарств. Вислухавши тов. Кожуру, тов. Леонідов
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Семеновича. Торги проводилися біля сільради, а майно Пенського П.С., в тому
числі харчові продукти, які були знайдені у нього при обиску в хаті і на дворі,
як-то сало і м’ясо – 13 фунтів, картоплі – 13,5 пудів, жита – 2 пуди, разом з його
речами та меблею було продано активу села, який провадив вилучення майна
в селі та який провадив всю роботу по колективізації сільського господарства
по  надзвичайно  дешевим  цінам.  Так,  сало  і м’ясо продавалось  по  1  крб.  за
фунт, картопля – щось по 2 крб. за пуд, скриню продано за 4 крб., плащ Пен-
ського продано за 83 коп. тощо. Пенський П.С. в цей час утік з конем в другий
район і на торгах не був присутній.

Далі прапори з написом «Ворог колективізації» стали перехідними в селі, і
після  Булавенка  З.,  Небожатка  А.,  Давидовича  Є.,  були сільрадою  повішені
селянам-одноосібникам Вершківському Г.С., Хархуну  І.Л. та Мамусі Г.А. Після
того, як ці селяни подали заяву у колгосп, ці ганебні прапори були зняті.

Метод  оподаткування  і  опису  та вилучення  селянського  майна  без зат-
верджень РВКа та РФВ було перенесено в хут. Пушкарі (4 км від села).

Бригадою до 10 чол. на чолі з головою сільради тов. Кожурою було доопо-
датковано, описано та вилучено майно ще в 11 господарствах.

Оподаткування, описи та вилучення майна, розподіл майна з прилюдних
торгів, накладання штрафів під видом «невиконання» […]

За час з 6 травня до 13 травня було дооподатковано, описано, вилучено
майно, продано з торгів у таких селян та за такими методами:

1) Іваненко Г.Л. – дооподаткували 1 850 крб. Ще дооподаткування до нього
з’явились член сільради Ткаченко, рахівник Радзівіл та 2 виконавця і предложи-
ли віддати йому для потреб сільради п’ятиметрову лаву. Іваненко не суперечив
проти того, щоб віддати сільраді лаву, але просив тимчасово залишити її, щоб
мати на чому положити свою дружину, яка в той час помирала, лежачи на землі
в хаті, з чим ця бригада не погодилась та насильно забрала цю лаву (ця лава
ще до 26 червня не була Іваненку повернута). Через 3 дні, коли до нього довели
дооподаткування і він ці гроші не сплатив, до нього з’явилась бригада з сіль-
ського активу і забрала все його майно, в тому числі подушки, порося, 2 макітри
зі сметаною, сало 1 кг, сахару 1 кг, бритву, окуляри тощо. Коли син подав заяву
про вступ в колгосп, йому все було повернуто, за винятком глечиків з сметаною,
сала, сахару, бритви, окулярів і лави.

2) Пенського Л.С. – до нього з’явилася бригада на чолі з тов. Кожурою. Хата
була зачинена. Тов. Кожура предложив одному з бригади полізти у вікно і від-
крити двері. В цей час надійшли Пенський та його жінка. Тов. Кожура предложив
Пенському без пред’явлення оповіщення на оподаткування, дати 1 850 крб., і
встановили йому 5 хвилин строку. Тоді Пенський вивів із конюшні свого коня,
відправив його у колгосп ім. Балицького і обіцявся вступити в колгосп. Його на
підставі цього звільнили від оподаткування в 1 850 крб. (Пенський до 26 червня
в колгосп не вступив і коня йому не було повернуто).

3) Небожатка М.А. – до нього теж з’явилася бригада й предложили йому
без оповіщення на оподаткування дати 1 800 крб. І коли він відмовився, забрали
його майно, в тому числі, сало 10 фунтів, 15 фунтів соняшників, картоплі 8 пудів

ження на пленумі сільради та райфінвідділом провести дооподаткування. Після
чого тов. Леонідов поїхав до Козельця на засідання президії РВК.

На підставі приблизно встановлених сільподаткомісією та сільрадою при-
бутків в минулому для 7 господарств – Іваненко Г.Л., Пенського П.С., Пенсько-
го В.К., Пенського В.Я., Давидовича Є.Д., Булавенко З.Ф., Пенська Г.Г. – у сумі
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100 крб. було доведено дооподаткування до вищезазначених господарств

та,  крім  того, ще  і до Небожатко Артема  в сумі 13 310  крб.  (ці  господарства
раніш платили держподатки – 596 крб.). Протокол засідання комісії додається2.

Увечері 7 травня було скликано пленум сільради, на якому було вирішено
колективізувати с. Скрипчин  разом з  хуторами до 13  травня на 90%,  замість
встановлених РПК 75–80%, та, крім того, було заслухано інформацію тов. Кожури
про оподаткування 15 господарств за невчитання прибутків минулих років, на
підставі чого була винесена така постанова:

«Всі  громадяни,  які  недооподатковані  за  невчитання  прибутків,  повинні
сплатити на протязі 48 годин3. В разі несплати затверджувати описи майна для
продажу.

До таких громадян, які виступають проти колективізації, виявити ізоліро-
ваність від них та дати рогожовий прапор, переходний – Давидовичу Єгору Д.,
який відмовився, Небожатка С.Я., З. Булавенко. Кожен прапор оштрафувати в
500 крб., коли де дінеться.

За вивіскою прапорів прослідити Дмитренко П. та Хомякову Е.Е.».
На цьому ж пленумі, після вичерпання порядку денного, вручалися грома-

дянам Булавенку Захарко – голові земгромади, Давидовичу Єгору – члену зем-
громади, Небожатку Артему – заступнику голови сільради 3 прапора з драних
мішків, з написом «Вороги колективізації» – котрі відмовилися їх одержувати
(протокол пленуму сільради додається)4.

На другий день 8 травня з самого ранку, прапори з написом «Ворог колекти-
візації»  були  сільрадою  повішені  на  тинах  дворів  селян  Булавенка  Захарка,
Давидовича Єгора та Небожатка Артема.

Ганебні прапори та робота сільського активу разом з «червоними сватами»
в справі ліквідації заборгованості по дооподаткуванню, а також по опису майна
під гаслом «або гроші, продажу з торгів забраного майна, або заяву в колгосп»5.

8 травня приблизно о 2-й годині дня селяни Булавенко Захарко, Давидович
Єгор, Небожатко Артем скинули прапори з своїх тинів та за ними і другі доопо-
датковані селяни – Іваненко Григорій Львович, Пенський Василь Якович та ще
3 господарства, а запряженими кіньми з сільськогосподарським реманентом
приїхали з гармонією в колгоспний двір для вступу в колгосп ім. Балицького. В
цей час якраз приїхав тов. Леонідов і в колгоспному дворі було організовано з
приводу вступу в колгосп цих 8 господарств мітинг. На мітингу виступали з ко-
роткими  промовами  тт.  Леонідов,  Кожура,  Дмитренко  (голова  колгоспу),
Булавенко Захарко та ще один колгоспник.

Переконавшись після мітингу в незначній кількості, що вступили в колгосп
(вступили 8  господарств),  сільрада з активом вирішили діяти шляхом репре-
сивних заходів та  вирішили  продати всього майна  з  торгів  Пенського  Петра
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15) Нелепа – сільрадою було описано і забрано все його майно і продано з
торгів.

16) Птухи П.Д. – сільрадою було вилучено все його майно і розпродано з
торгів.

Безглуздя, які творилися в хут. Пушкарі, заставили окремих селян в той же
час скаржитися районному прокурору тов. Леонідову, що свідчить з офіційних
вказівок, яких він давав тов. Кожурі. Ось їх зміст:

«Службова записка тов. Кожура.
Пред’явниця цього з хут. Пушкарі Левоненко Катерина є родиною червоно-

армійця і в неї вилучено майно.
Дійсно неудачно зроблено. Треба, щоб твоєю владою (що не помарать твого

лиця) негайно цю репресію скасувати.
Сьогодні, можливо, я не буду в тебе. По Скрипчину – Жадьках необхідно

провести збори стариків, молоді, а також надіслати бригаду в Пушкарі.
По Скрипчину – Жадьках репресій не потрібно зовсім. Більше масової ро-

боти. Ганяй комсомол. Нажимай на всю заборгованість.
Розпочни в колгоспі роботу по орошенію полів, де засуха. Я думаю, що тут

треба по вечорам і вранці використовувати насос. Вчора на півдорозі машина
спустила воздух і прийшлося іти пішки.

11 квітня 1934 р. Леонідов».

і далі:

Службова записка тов. Кожура:
«Я вчера писал по поводу этой женщины. Немедленно выедь в Пушкари и

разберись в чем дело.
Прекрати всякое беззаконие. У нее якобы муж в Терчасти, нужно лошадь

немедленно вернуть.
Леонидов.

P.S. Налог в Пушкарях нужно увеличить, но до нормальных и взыскать согла-
совав с Финотделом».

За цей короткий час, тобто з 5 травня по 13 травня 1934 р., внаслідок прове-
деної великої масової роботи в селі ріжні збори колгоспників, членів ЛКСМУ,
молоді, загальних зборів села, жіночі збори, збори стариків, та особливо про-
ведення репресивних заходів, за цей час вступила 41 заява в колгосп, внаслідок
чого колективізація збільшилася на 17,4%. Таким чином, відсоток колективізації
на 13 травня по Скрипчанській сільраді складав 55,7%.

У середніх числах травня, через 2 дні після всіх випадків порушення рево-
люційної законності в час проведення колективізації, було доведено до відома
РК ЛКСМУ про те, що комсомолець – вчитель Хом’яків (активний учасник пору-
шень революційної  законності),  займається  хуліганством,  пиячить,  стріляє  з
нагана тощо. Для розслідування цієї справи 14 травня виїхав заступник секре-
таря РК ЛКСМ тов. Срезько в с. Скрипчин. Але, не дивлячись на те, що справа
випивки була пов’язана не тільки з одним комсомольцем тов. Хом’яковим, але
й з іншими комсомольцями: тов. Кожурою – головою сільради, Дмитренком –

тощо. Після того, як звернувся до РВК, йому майно було повернуто, за винятком
одної  скрині,  яку  продали  з  торгів  вкупі  з  майном  других  селян, а  також  не
повернуто 10 фунтів сала, картоплю та 15 фунтів соняшників.

4) Небожатка А.А. (колишній червоноармієць). Повісили йому на тині пра-
пор з написом «Ворог колективізації», дооподаткували на 1 600 крб., вивели з
членів президії сільради, забрали в нього гармонію, і коли на другий день пред-
ложили йому відвести і коня у колгосп, подав заяву про вступ у колгосп, після
чого все було йому повернуто.

5) Птуха Тарас  Ілліч  (батько червоноармійця) –  сільрада дооподаткувала
його на 3 855 крб. з терміном сплати в 24 години, забрали у нього коняку, воза,
скриню тощо. Після скарги в РВК все було повернуто (копія оповіщення на до-
оподаткування додається).

6) Птуха Г.М. – дооподаткували на 3 525 крб., забрали 42 кг картоплі і не
повернули (копія оповіщення додається).

7) Ремез П.С. – бригадою було предложено сплатити 1 800 крб. або подати
заяву в колгосп. Коли Ремез не погодився, було забрано все його майно.

8) Ершківського П.С. – до нього з’явилася бригада, «червоні свати» (Давидо-
вич Гнат, Іваненко Микита, Дмитренко – голова колгоспу) і предложили йому
подати заяву в колгосп. Коли син його Костенко відмовився, оскільки як раз
його батька не було вдома, тоді ці «червоні свати» винесли з хати в двір подуш-
ки, рушники, кожуха. Коли в цей час надійшов тов. Кожура, він це припинив,
дав Ершківському термін для вступу до колгоспу до вечора.

9) Пенського В.Я. дооподаткували на 1250 крб. Коли він в цей день гроші
не сплатив, на другий день бригада зробила опис майна і предложила запрягти
коня. Коли це було зроблено, почали все виносити з хати, як-то: кожушки, сало
1  пуд,  жита,  гречки,  вівса близько  12  пудів,  скриню  з  речами  та  з  грошима
480 крб., тарілки, форми для випічки хліба, зірвали з вікон занавіски і повезли
все в сільраду. В цей день, коли Пенський В.Я. подав заяву про вступ в колгосп,
йому все було повернуто, за винятком 80 крб., яких ніби-то взяли на позику,
але облігацію йому не було видано.

10) Пенського В.К. сільрадою було дооподатковано на 1 220 крб. Описали
його майно.

11) Давидович Е.Ф. – сільрадою було дооподатковано на 1 850 крб. Було
йому  повішено  прапор  «Ворог  колективізації».  Подав  заяву  про  вступ  до
колгоспу.

12) Булавенко З.Ф. – сільрадою було його дооподатковано на 2 220  крб.,
було йому повішено прапор «Ворог колективізації». Подав заяву про вступ у
колгосп.

13)  Пенського П.С.  – було дооподатковано на 1850  крб. Все його майно
було вилучено та продано з торгів.

14) Пенську Г.Г. (матка червоноармійця) – сільрадою було дооподатковано
на 1 220 крб. Бригада забрала 1 пуд крохмалу, 8 пудів картоплі, швацьку машину,
12 шт. вуликів, 5 фунтів сушеної вишні, 10 фунтів проса. Після скарги в РВК дещо
було їй повернуто, за винятком 3-х вуликів, крохмалу, проса, вишні і картоплі.
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Це стверджується ще й тим фактом, що до 26 червня не вміщено жодного слова
в райгазеті про порушення ревзаконності по Скрипчанській сільраді.

Треба відмітити, що райкомом ЛКСМУ на протязі місяця не обговорено на
підставі постанови бюро РПК з 28 травня питання про дальніше перебування в
лавах ЛКСМУ комсомольців тт. Кожури, Дмитренка та Хом’якова.

Зараз дисципліна в колгоспі зміцніла, всі нові колгоспники виходять на ро-
боту та працюють задовільно. У червні з одноосібного господарства додатково
подали заяву про вступ в колгосп.

Про всі  виявлені недоліки в справі  неповерненого  до цього часу  майна,
якого було відібрано незаконно у селян, а також про стан підготовки сільськогос-
подарського реманенту до збиральної по колгоспу ім. Балицького та по колгоспу
XVII партз’їзду, хут. Пушкарі, було доведено до відома секретаря РПК тов. Рин-
киса та голови РВК тов. Брайківського.

Про  стан порушення  ревзаконності  та  викривлення  лінії  партії  на  селі  в
справі  колективізації  з  боку  попередніх  голів  сільрад  членом  КП(б)У  було
доведено до відома районової комісії по чистці партії.

До доповідної записки мною додані матеріали, які стверджують висвітлені
мною факти6.

Партконтролер Лінецький
Держархів Чернігівської області, ф. П-470, оп. 1, спр. 231-п, арк. 4–18.

Копія. Машинопис.

1 Не публікується.
2 Не публікується.
3 Так у тексті.
4 Не публікується.
5 Так у тексті.
6 Не публікується.

№ 101
Лист голови

Бобровицької районної  комісії по  партійній чистці Фогеля
голові Чернігівської обласної комісії   по  партійній чистці Ройзенману

про виключення антирадянських елементів у  колгоспних
партійних  осередках

[Липень 1934 р.]1

Цифры,  с которыми мы  подошли  к итогам  нашей  двухмесячной  работы,
заставили меня крепко призадуматься – верно ли мы работаем, не перекрутили
ли мы, не  «размахнулись» ли чересчур,  не предъявляем  ли к проверяемым
чрезмерные требования в поисках идеально честных и преданных коммунистов.

Ведь, т. Ройзенман, чистим мы уже свыше двух месяцев и ссылаться на то,
что в первую очередь взяли самые отсталые и наиболее пораженные участки,
теперь уже нельзя.

Мы  прочистили 36%,  т.  е. больше  одной  трети,  а процент  исключения  и
переведенных в сочувствующие у нас неуклонно растет вверх. По данным на

головою колгоспу,  іншими комсомольцями, які  і роз’їдали харчові продукти,
які були забрані у селян та не повернуті. Тов. Єредько це в селі не добачив і в
постанові бюро РК комсомолу 16 травня обмежилися лише винесенням суворої
догани з попередженням одному Хом’якову.

21 травня, коли районні організації дізнавшись, що в Скрипчині є порушення
революційної законності, в зв’язку з колективізацією села, туди виїхали: секре-
тар РПК тов. Ринкинс, секретар РК ЛКСМУ тов. Соколов, голова РВК тов. Бройків-
ський, секретар РВК тов. Харченко, зав. райфінвідділу тов. Двірник, начальник
райДПУ  тов. Мальований,  уповноважений  ДПУ  тов. Попенько. На  загальних
колгоспних зборах, на яких були присутні вище перечисленні товариші, при-
йшли й нові члени колгоспу, а окремі з них написали заяви про виступ з колгоспу.
Але коли тов. Бройківським та Ринкисом було поставлено питання про виклю-
чення з колгоспу нових членів колгоспу гр.гр. Булавенко З., Давидовича Є. та
Небожатко А., як спекулянтів, агітаторів проти колективізації, ці нові члени кол-
госпу при виході з приміщення загальних колгоспних зборів рвали свої заяви.

Районова  преса, діставши  відомості  про  грубе  порушення  революційної
законності в с. Скрипчин, та з нагоди постанови з приводу цього президії РВК з
24 травня замість організації через пресу боротьби з порушниками ревзакон-
ності, вмістила в районовій газеті «Розгорнутим фронтом» з 25 травня – хвалеб-
ний допис сількора тов. Буринчука за таким змістом: «Скрипчанська сільрада
була найвідсталіша в районі щодо колективізації. Взялися за цю справу комсо-
мольці. Велику роботу навколо цього проробив голова сільради тов. Кожура,
що  своїм  особистим  прикладом  мобілізував  комсомольців  на  боротьбу  за
колективізацію. І тут робота комсомольців залишилась не без наслідків. За 15
днів вступило до колгоспу 42 одноосібних господарства, що усуспільнили тягло
та реманент.

Скрипчанська  сільрада та колгосп,  очолювані кращими комсомольцями,
упевнено йдуть до нових перемог на фронті боротьби за більшовицькі колгоспи,
заможних колгоспників. Буринчук».

Постановою бюро Козелецького РПК з 28 травня не була дана політична
оцінка справі грубого порушення революційної законності, порушення прин-
ципу добровільності колективізації, та особливо викривлення політики партії
на селі, була замазана роль тов. Леонідова, як ініціатора утворення прапорів
«Ворог колективізації», припустив дооподаткування одноосібних господарств,
репресії  для  збільшення  колективізації,  без  затвердження  РВК  та  РФВі,  на
засіданні бюро РПК, що навіть саме зараз визнав в своєму поясненні, в якому
пише:  «Дійсно  я  винен  перед  партією  за  те,  що  довірявся  Кожурі,  не сидів
безвиїзно на селі, дав зазначені вище мною настанови,  і притупив, дякуючи
цьому, революційну пильність, чим самим припустив грубі зламання політики
партії в її революційній законності в питанні колективізації».

Не  засуджено  примиренське  ставлення  редактора  районової  газети
тов. Шофрая, який, замість викривання по суті, прикривав грубих порушників
ревзаконності та перекручників політики партії на селі в справі колективізації


