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Передмова
У жовтні 1932 р. в Україні було створено сьому область – Чернігівську,
до якої увійшло 36 районів. А в грудні відмічалося, що у розвитку
колективізації Чернігівська область значно відстала від основних зернових
районів України: лише 4-5 районів області мають 60% колективізованих
господарств, близько третини районів ще не дійшли й 40%.1
Таким чином, перед Чернігівщиною постало подвійне завдання –
збільшити хлібозаготівлі і перетворити область на суцільно колективізовану. І
ці завдання вирішуються досить швидко. 12 січня 1934 р. на обласній
партконференції відзначалося, що вже 65 % усіх господарств колективізовані.
Що стосується хлібозаготівель, то слід зазначити, що врожай 1932 року
на Чернігівщині, як і по всій Україні, був хоч і не рекордним, але достатнім. І
все ж таки виник небувалий голод. Справа у тому, що осінні та зимові
хлібозаготівлі не залишили селянину майже нічого. Так звані „буксирні
бригади” шукали і забирали все зерно. Такою ціною добувалася валюта для
індустріалізації – вилучений у селян хліб йшов на експорт. А 6 грудня 1932 р.
виходить постанова РНК УРСР та ЦК КП(б)У „Про занесення на чорну дошку
сіл, які злісно саботують хлібозаготівлі”. 9 грудня на цю дошку потрапив
колгосп „Більшовик” Носівського району.
Райони, що не виконали планів здачі хліба, ставилися мовби поза
законом. Їх керівники оголошувались саботажниками і підлягали репресіям, в
ці райони заборонялося ввозити продукти харчування і промтовари, фактично
припинялася торгівля. Таким чином, люди були кинуті напризволяще, бо до
того часу майже всі продовольчі запаси вже забрали. В селах по ночах голодні
люди почали зрізати колоски на колгоспних полях, але держава швидко
знайшла відповідний захід. 7 серпня 1932 р. був прийнятий Закон про охорону
соціалістичної власності: порушники карались розстрілом або десятьма
роками тюремного ув’язнення з конфіскацією всього майна. Селяни
намагалися тікати з голодних місць, але на кордонах України з Росією стояли
загороджувальні загони. Натовпи голодних людей переповнювали міста. Там
були картки і хоч якась їжа. Але й місто голодувало.
Про людські трагедії тих часів промовляють до нас мовчазні свідки –
архівні документи, включені до переліку, які виявлені у фондах Держархіву
Чернігівської області (список фондів додається). Більшість – офіційні
документи, що висвітлюють здійснення державної політики хлібозаготівлі,
яка й призвела до голодомору.
Документи в переліку систематизовані за географічною ознакою, назви
населених пунктів та районів подані за адміністративно-теріторіальним
поділом того часу. Відкриває перелік добірка документів, що яскраво
ілюструє події 1932-1933 р.р на Чернігівщині.
Уважний читач зверне увагу на спроби місцевої влади допомогти
голодуючим шляхом мобілізації місцевих ресурсів, встановлення норм
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споживання продуктів, але докорінно змінити ситуацію на краще це,
звичайно, не могло.
Документи публікуються мовою оригіналу за сучасним правописом, але
із збереженням стилю викладу і всіх мовних особливостей часу. Тому часто
трапляються русизми, українізми, не вживані нині, або й застарілі слова. Всі
недописані, пропущені, незрозумілі слова або інші неточності доповнено чи
замінено у квадратних дужках. Орфографічні та синтаксичні помилки
виправлено без застережень. Всі особливості датування документів
зосереджено у текстуальних примітках. Назви населених пунктів, районів
подані за адміністративно-територіальним поділом того часу.
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№1
Телеграма секретаря оргбюро Чернігівського обкому
КП(б)У П.Маркітана до секретарів райпарткомів про
додаткову здачу хліба лісгоспами та радгоспами області
1 грудня 1932 р.
Сповіщається постанова облбюро від 27 листопада:
1. Запропонувати РПК∗ та уповноваженим облоргбюро КПУ перевірити
хлібні фонди по лісгоспах – як в тих, що мали плани, так і в тих, що
планів не мали – та виявити можливість додаткової здачі лісгоспами
хліба поверх плану як тими, що мали плани хлібоздачі, так і тими, що не
мали планів. Виявлений хліб негайно здати.
2. Запропонувати РПК та директорам радгоспів, що виконали план
хлібозаготівель, ще раз переглянути всі фонди радгоспу та здати в
хлібозаготівлю всі лишки.
3. Запропонувати секретарям РПК особисто слідкувати за виконанням
хлібоздачі кожним радгоспом у визначений для нього термін.
Маркітан
Держархів Чернігівської області, ф.П-470, оп.1, спр.15, арк.30. Машинописна копія.

№2
Обов’язкова постанова Чернігівської міськради
про заборону у місті торгівлі м’ясом та худобою
10 грудня 1932 р.
На підставі постанови Раднаркому УСРР з 2 грудня 1932 р., щоб припинити
спекуляцію м’ясом, дати рішучу відсіч куркульським елементам, що своєю
агітацією та злісним опором підривають виконання плану м’ясозаготівлі, щоб
цілком знищити діяльність спекулянтів і перекупців і забезпечити невхильне
й вчасне виконання плану м’ясозаготівлі, Чернігівська міськрада ухвалює:
1. Заборонити в м. Чернігові та по всій території Чернігівської приміської
смуги торгівлю м’ясом і худобою всіх видів.
2. Винних у порушенні цієї обов’язкової постанови притягати до
відповідальності як спекулянтів та злісних зривачів планів
м’ясозаготівлі на підставі постанови ЦВК∗∗ та Раднаркому СРСР з 22
серпня 1932 р. „Про боротьбу із спекуляцією”.
3. Доглядати за виконанням цієї обов’язкової постанови покладається на
органи міліції, сільради та агентуру міськфінвідділу й міськпостачу.
∗

Районний партійний комітет
Центральний виконавчий комітет

∗∗
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4. Ця обов’язкова постанова поширюється на м. Чернігів та всю приміську
смугу, набуває чинності з дня оголошення в газеті „Більшовик” і чинна
аж до її скасування.
Голова міськради
За секретаря

(Рожков)
(Ізраілев)

Держархів Чернігівської області, ф.Р-69, оп.1, спр.341, арк.102. Машинописна копія.

№3
Постанова бюро Чернігівського обкому КП(б)У
„Про пристосування репресій до зліcних нездатчиків хліба”
24 грудня 1932 р.
1. Звернути увагу всіх РПК на неприпустимість нестягнення своєчасно так
грошових штрафів, як натуральних, через що ефективність застосування
репресій зовсім недостатня і не досягає мети, особливо по районах
Городнянському,
Чернігівському,
Сновському,
Роменському,
Ріпкінському, Остерському, Козелецькому, Добрянському, які зовсім не
стягнули накладених грошових штрафів.
2. Відмітити слабу боротьбу зі спекуляцією хлібом так на базарах, як поза
базарами.
Запропонувати ДПУ∗, прокуратурі та суду, а також партійним і
радянським організаціям підсилити боротьбу зі спекуляцією хлібом не
лише на базарах, а і зі скритою спекуляцією біля базарів і тайними
перекупниками. Доручити ОДТО∗∗ ОДПУ підсилити боротьбу зі
спекулятивним провозом хліба по залізниці.
3. Пропонувати облпрокуратуру відрядити сесію облсуду до Іваницького
району.
Маркітан∗∗∗

Секретар бюро

Держархів Чернігівської області, ф.П-470, оп.1, спр.9, арк.133. Оригінал.

№4
Заява працівників Козелецького райвиконкому до
його голови про надання продовольчої допомоги
27 грудня 1932 р.
Зараз ми не маємо будь-якої можливості дістати хліба на приватному
ринкові, ціни на всі інші харчові продукти широкого споживання, які б до
∗

Державне Політичне Управління
Областной дорожно-транспортный отдел (російська абревіатура)
∗∗∗
Ще 2 підписи нерозбірливі.
∗∗
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деякої міри змогли замінити хліб, за останній час настільки зросли, що за
місячне утримання ми можемо існувати декілька днів.
Не одержуючи будь-якого пайка, ми, звичайно, не можемо надалі
працювати нормально.
Отже просимо видати нам хоча б одноразово борошна, аби ми змогли
дожити до початку колгоспної торгівлі, коли ми зможемо купити хліба по
більш-менш доступних для нас цінах.
Держархів Чернігівської області, ф.Р-1604, оп.1, спр.187, арк.24. Копія.

№5
Із доповідної записки прокурора Чернігівської області
М.Батрака до обкому КП(б)У та облоргкомітету про стан
хлібозаготівлі у Прилуцькому районі
17 січня 1933 р.
...Робота відряджених бригад облпрокуратури
Відряджені бригади облпрокуратури майже всі повернулися. Наслідки
робіт цих бригад надзвичайно великі, про що мною вже зазначалось в минулій
п’ятиденній зводці. Бригада під керівництвом
ст[аршого] по[мічника]
прокурора тов.Долінера за час свого перебування в Прилуцькому районі,
переводячи свою роботу в повному контакті з місцевими організаціями,
ознайомившись з селами району, що надто відстають в справах виконання
плану хлібозаготівель, особливо по одноосібному сектору, перевела велику
масово-роз’яснювальну роботу, прискоривши реалізацію адм[іністративних]
заходів та поруч з цим провела декілька показових судових процесів (по
одноосібному сектору) за контрреволюційний саботаж хлібозаготівель та
гноїння хліба в ямах, оскільки це явище набрало по району масовий характер
та надто негативно відбивалося на виконання плану хлібозаготівель.
В селі Сергіївка Прилуцького району... розглянуто справу про
звинувачення Коська Овсія Сергійовича, батько його куркуль, а сам Косько
мав 8,5 га землі й мав також найману робсилу. Йому було доведено план до
двору 23 пуди зерно збіжжя, але такий категорично відмовився виконати та,
як виявлено бригадою, закопав такий в землю, з якого 6 пудів жита цілком
загинуло – згнилось. Коська Овсія засуджено за арт. 54-14 ч. II КК до
розстрілу.
В селі Мільки Прилуцького району розглянуто справу про звинувачення
Чалого Єгора Митрофановича, по соц.стану куркуль, мав до революції 14 га
землі, найману працю, був членом хліборобів-собственників. Чалий повинен
був здати державі в хлібозаготівлю по твердому завданню 832 кг різних
зернових культур, але він як класовий ворог увесь час з контрреволюційною
метою саботував здавати хліб, й лише примусово було сільрадою вилучено
128 кг зерна. Після бригадою у Чалого було виявлено в двох ямах біля 60
(виправлено з „23” ручкою) пудів хліба. Розслідом також виявлено, що Чалий
зумів вплинути на деяких своїх сусідів бідняків як от: Юрченко Андрій,
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закопавши також під впливом Чалого до 40 пуд. хліба, вирішивши врештірешт заявити про свій вчинок та викрити контревол[юційний] саботаж
Чалого, виступивши з каянням на суді та на зборах громадян. Чалого Єгора
засуджено за арт.54-14 ч.II КК до розстрілу.
Всі судові процеси по Прилуцькому району викликали величезну
зацікавленість громадян, після оголошення вироків переводилися мітингизбори громадян, на яких виступали окремі одноосібники, схвалюючи вирок
суду, вирішуючи добровільно розкрити свої ями з хлібом та закликали
останніх йти за цим прикладом. (Випадків добровільного викриття ям чимала
кількість, але звичайно не досить). Виконання плану по району на 30 грудня
1932 р., цебто на час прибуття бригади, було 65,5%, на час повернення
бригади стало 76,8%...
Чернігівський обласний прокурор

(Батрак)

Держархів Чернігівської області, ф.П-470, оп.1, спр.78, арк.80-82. Оригінал.

№6
Доповідна записка секретаря Чернігівського обкому
КП(б)У П.Маркітана за прямим проводом до ЦК КП(б)У
про виїзд селян за межі області
24 січня 1933 р.
Массовых или групповых выездов из сел области нет. Преобладают
выезды одиночек и отдельных семейств в разное время. Лишь по немногим
отдельным селам количество выехавших за время октябрь-январь 20-70,
остальные меньше 20-10. Выезжают главным образом одиночками главы
семейств и трудоспособные взрослые члены семьи. Причины выезда разные:
часть едет за хлебом в северные районы, Белоруссию, Москву, Ленинград,
часть твердоздатчиков выехала, боясь подвергнуться репрессиям за несдачу
хлеба, часть пытается своим отсутствием уклониться от выполнения
государственных обязательств, полагая, что оставшиеся нетрудоспособные
отвечать не будут. Выезд части, в том числе колхозников, исключительно
одиночек, является неорганизованным отходничеством. Преобладающая часть
выезжающих направляется на работу в промышленные центры, как вне
Украины, так и в пределах Украины – Донбасс, Харьков. По предварительным
данным выехало 4309 одиночек, 317 семейств, в том числе семейств
единоличников
183,
одиночек-единоличников
2939,
семейств
твердоздатчиков 134, одиночек твердоздатчиков 979, колхозников одиночек
305, ликвидированных кулацких хозяйств 65. Из 15 районов, по которым
имеются сведения, наибольшее количество падает на районы: Борзенский,
Недригайловский, Бубновский, Роменский, Бобровицкий, Иваницкий,
Прилукский, Иченский, т.е. районы, наиболее отстающие по хлебозаготовкам,
а также часть из них наиболее пораженную бандитизмом и
контрреволюционными элементами. Единоличники получают справки в
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сельсовете, колхозники - в колхозе, удостоверяющие их личность, социальное
положение. Райисполкомы справок не выдают. В ряде районов работают
вербовщики рабочей силы для новостроек и промышленных центров, не
зарегистрированные в облотделе труда, а непосредственно направляемые с
мандатами Наркомтруда в районы. На станции Чернигов 23 января была
задержана группа 27 человек, выехавших из Овручского района Киевской
области, из которых 2 были арестованы, в том числе кулак, который поднял
эту группу из района и руководил ее выездом, остальные 25 человек
возвращены обратно.
Маркитан
24/I 19 час. 10 мин.
24/I 21-45 передал В.Федоров.
Держархів Чернігівської області,ф.П-470, оп.1, спр.37, арк17-18. Оригінал.

№7
З інформації секретаря Прилуцького райкому КП(б)У
П.Робенка та голови райвиконкому Гречки до обкому КП(б)У
про погіршення продовольчого стану району
14 березня 1933 р.
...Окремо сповіщаємо, що в частині сіл та колгоспів дуже погана справа
з харчуванням колгоспників, особливо це відчувається в таких селах:
Яблунівка, Дубовий Гай, Рудівка, Охіньки, Богданівка, також і в м. Прилуки
серед міської декласової людності.
В с.Яблунівці був навіть такий випадок, коли у голови колгоспу,
кандидата партії, від недоїдання почалися отьоки; до піддержки кормами
цього товариша вжито належних заходів. В с.Дубовому Гаю – 19 сімей зовсім
не мають чого їсти. На виборку приводимо декілька прізвищ:
Прізвище, ім’я та по батькові

1
2
3
4
5
6

Кашка Федір Якович
Кобзар Федір Іванович
Кашка Володимир Трохимович
Левченко Данило Якимович
Волик Опанас Йосипович
Горбатенко Оксана

Всього їдців

8
4
9
8
5
3

В т.ч. працезд.

3
4
5
3
2
2

Вироблено
трудоднів

206,6
212,7
574,6
685,6
141,7
404,9

с.Охіньки – у колгоспі біля 250 господарств, з цього числа 20
господарств надзвичайно в тяжкому стані.
Інструктор ЦК Цапко у с.Яблунівці в кінці лютого перевіряв особисто
сім’ї, що не мають чого їсти, встановлено 15-18. Багато з цих сімей мають
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велику кількість трудоднів, а на 13 березня 1933р. кількість цих сімей по
Яблунівці збільшилася до 27, або 120 чоловік.
У м.Прилуки дуже тяжкий стан у 10 та 4 трудшколах; наприклад, у 10
школі 16 дітей з отьоками. Були випадки, коли у м.Прилуки біля салотопки
збиралися цілі черги за тим, щоб узяти кусок м’яса; також були випадки, коли
розбирали з вулиці загинувши коняку. Через ДПУ та міліцію робилася
відповідна перевірка: хто брав це м’ясо, чи немає в цьому симуляції
голодовки. Після перевірки було встановлено, що це робила біднота, у якої
зовсім немає чого їсти; це випадки не масові, але такі випадки є.
Також дуже тяжкий стан і в дитячих установах, що постачаються
централізованим порядком. Наприклад, в Густинській дитячій колонії, де на
13 березня ц.р. перебуває 155 безпритульних дітей шкільного віку, є діти
пухлі і з отьоками. З централізованого постачання колонія одержала в лютому
по 200 г. хліба на дитину на добу; крупи сахару, жирів, риби та інш. колонія
немає й на сьогоднішній день. Не кращий стан у дитячих установах
Наросвіти, що розташовані у м.Прилуки.
Дуже тяжкий стан у БУПРі та в камерах затриманих при міліції. Завдяки
епідемії висипного тифу в прилуцькому БУПРі встановлено карантин, через
що з міліції до БУПРу переводити людей не можна, а тому в міліції зібралося
багато затриманих. Представник облздороввідділу лікар-комуніст сумісно з
райздравінспектором, оглянувши становище ув’язнених у БУПРі, знайшли до
30 чолов[ік] з голодними отьоками; цих людей відокремили для підсилення їм
харчування, але це підсилене харчування дуже обмежене; БУПР розраховано
на 250 чолов[ік], а тримається 920 чолов[ік]. Зараз спеціальною комісією
проведено розвантаження БУПРу: 238 чолов[ік] відпущено у відпуск, 23
чолов[іки] дотерміново звільнено по розгрузці. Розгрузку треба продовжувати
й далі...
З нашого боку вживаються різні заходи, як то: організація
взаємодопомоги, перерозподіл ресурсів, вишукання у колгоспах різних
продуктів, індивідуальна допомога, але основній масі колгоспників та
одноосібників, що опинилися в такому тяжкому стані, ми допомогти не
можемо, за відсутністю хліба, крім того контингент сімей, які не мають хліба,
поширюється.
Секретар РПК
Голова РВК

(Робенко)
(Гречка)

Держархів Чернігівської області, ф.П-890, оп.1, спр.140, арк.11-13. Машинописна копія.

№8
Із відомостей райвідділів ДПУ та райвиконкомів про
харчові труднощі та випадки голоду у Чернігівській області
15 березня 1933 р.
.
1. Райони, що найбільш вражені харчовими труднощами:
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а) Березнянський.
Вражені села або хутора: Стольне, Бігач, Удівка, Семенівка та Ленінська
сільрада.
Голодують колгоспних родин 12
- ” - індивідуальн[их] - ” - 192
Разом господарств 204, або 1000 душ...
б) Борзенький (Шаповалівка, Борзна).
Голодують колгосп[них] родин
5
- ”- індивіду[альних] -”192
Разом господарств 40, або 300 душ...
в) Прилуки (Яблунівка, Рудівка, Дубовий Гай).
Голодують колгосп[них] родин
122
-”- індивід[альних] -”Разом господарств 122, або 600 душ...
г) Ічня (Рожнівка).
Голодують колгосп[ники]
-”- індивідуальних
по різним пунктам

-

19
5
Разом [господарств]24, або 120 душ...

д) Ніжин (Кладьківка і Химо-Рябушине).
Голодують індивідуальн[их господарств] 30, або 150 душ...
є) Добрянка (Ловинь, Грибова Рудня).
Всього 500 родин, або біля 1000 осіб...
2.Менш вражені райони:
а) Носівка.
Колгосп „Степные хутора”.
Голодують 12 колгоспних родин, або 60 душ...
б) Бобровиця.
Різні пункти 10 родин або 50 душ...
в) Бахмач.
Халимонове і Фастівці 12 інд[ивідуальних] родин або 60 осіб...
Підсумок:
Особливо вражених районів всього
6
Переживають харчові труднощі в них
930 родин
Менш вражених районів
5
Переживають харчові труднощі в них
51 родина
_________________________
Разом 981 родина або 3330 душ.
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Кількість районів, в яких споживаються ріжне збіжжя-сурогат – 9
районів, або 60 пунктів, з них найбільш вражених 15 пунктів.
Держархів Чернігівської області, ф.П-470, оп.1, спр.77, арк.160-163. Оригінал.

№9
Із доповідної записки секретаря Прилуцького райкому КП(б)У
П.Робенка секретарю обкому КП(б)У П.Маркітану про важкий
стан із забезпеченням продовольством населення району
19 березня 1933 р.
В додаток до нашої доповідної записки, що ми її надіслали в обком 14
березня, повідомляємо, що важкий продовольчий стан в районі, особливо по
колгоспах, охоплює чим дальше більшу кількість колгоспників.
В селі Яблунівці, куди я особисто з нач[альником] райвідділу ДПУ
виїжджав 14 березня для перевірки дійсного стану з харчуванням окремих
колгоспників, нами виявлено слідуюче:
Замість 27 голодуючих, про що ми сповіщали доповідною запискою,
нами виявлено 111 сімей із загальною кількістю 487 чолов[ік]; тобто до 20%
всіх колгоспників фактично зовсім не мають чого їсти і систематично
голодують, причому 45 голодуючих сімей з кількістю 148 колгоспників
перебувають в надзвичайно важкому стані, остаточно знесилені і опухлі від
голоду. В числі опухших є ударники... При виявленні на місці в колгоспі
внутрішніх харчових ресурсів, виявлено, що на харчування може бути
витрачено 180 пудів різних відходів і непридатного на посів насіння.
Нами вжито на місці заходів для перемолу цих відходів, і зараз з цих
ресурсів управа колгоспу видає допомогу голодуючим колгоспникам. Мушу
зазначити, що ця допомога зовсім недостатня. Розв’язати питання з
забезпеченням харчування для більш-менш нормального переведення посів
кампанії управа колгоспу без сторонньої допомоги не зуміє...
Нами дано настановлення управі колгоспу в першу чергу видавати
постійну харчову допомогу тим колгоспникам, що не виходять на роботу по
причинам відсутності харчів.
Для виявлення дійсного стану з харчовими труднощами в колгоспах, ми
через спеціально виділених представників РПК перевели вибіркове
обслідування стану колгоспників по 20 сільрадах, при чому виявлено сімей,
що потребують негайної допомоги – 797. В цих сім’ях налічується дорослих
1050 чолов[ік] і дітей 1800 чол[овік].
Більшість з цих сімей крайне виснажена з голодними отьоками й
опухші; останнім часом із складу цих сімей вмерло від голоду 25 чол.
Виявлено хворих, які невзмозі ходити і потребують крім харчування також і
медичної допомоги – 547 чолов[ік], опухших від голоду – 257. Із загальної
кількості виявлених, що перебувають в гостро-скрутному продовольчому
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стані, ходять на роботу тільки 303 чолов[іки], останні 747 на роботу зовсім не
ходять. В обстежених нами колгоспах виявлено, що 25 сімей зовсім вийшли з
колгоспів і виїхали невідомо куди для шукання, як зазначають колгоспники,
„порятунку від голодної смерті”.
Стан з харчуванням в місті теж надзвичайно поганий, особливо серед
декласованої міської бідноти, а також на підприємствах кустарно-промислової
кооперації, де робітники зовсім не одержують хліба і серед цих робітників за
даними управ виробничих артілів 41 опухший і більше 50 чолов[ік] хворих на
грунті голоду, що на роботу зовсім не виходять...
Треба відзначити, що значна частина робітників на підприємствах із
схудалим обличчям, часто трапляються обмороки під час роботи.
Останнім часом помічається велика кількість захворювань і
збільшується смертність. Про це свідчать дані страхової каси. Так, коли в
жовтні минулого року на 100 застрахованих мали захворювань 40, то в
лютому – 60...
Значно погіршав стан громадського харчування. Громхарч крім капусти,
а інколи круп, майже нічого не дає. Жири майже зовсім відсутні.
Допомога, що надається голодуючим сім’ям з боку адміністрації –
видача додаткових обідів, відпуск продуктів, що заготовляються
децентралізованим
порядком,
грошова
допомога
профорганізації,
∗
безповоротні ссуди по КВД і таке інш. з’являється зовсім недостатньою.
Норми видачі хліба в місті складають 200-300 г на робітника та службовця
(родини робітників і деяких категорій службовців хліба зовсім не
одержують)...
Мусимо відзначити, що задовольнити навіть мінімальні потреби тих
робітників і колгоспників, що опинилися у важкому продовольчому стані, ми
не взмозі за відсутністю хліба.
Просимо негайно допомоги облоргбюро.
Секретар Прилуцького РПК

Робенко

Держархів Чернігівської області, ф.П-470, оп.1, спр.77, арк.167-171. Оригінал.

№ 10
Проект постанови Чернігівського облоргбюро КП(б)У
„Про деякі харчові труднощі в районах і селах серед колгоспників
і одноосібників та випадки голоду по Чернігівській області”
[березень]1933 р.
1. Відмітити наявні факти в деяких районах харчових труднощів та
випадків голоду серед окремих родин колгоспників, а особливо
одноосібників.
∗

Касса взаємодопомоги
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2.Особливо
вражені
харчовими
труднощами
Березнянський,
Борзенький, Прилуцький, Ічнянський, Ніжинський райони. Менш вражені–
Носівський, Бобровицький, Бахмацький, Недригайлівський та В[елико-]Бубнівський райони.
Не дивлячись на наявність всіх можливостей, районні партійні
організації не вжили відповідних заходів до організації відповідної
допомоги родинам колгоспників та одноосібників, що переживають
харчові труднощі.
3. Громадські організації, а особливо УЧХ та ДД*, знаючи про такий
стан, до цього часу не розгорнули відповідної роботи щодо організації
харчової допомоги.
4. Запропонувати всім районним партійним комітетам та РВК негайно
відповідним чином виявити родини колгоспників та одноосібників, що
переживають харчові труднощі, організувавши їм допомогу.
5. Запропонувати тов.Аутману, Гільдергорн, Ровді, Шевцову і голові
промради тов.** протягом трьох днів вишукати відповідні продукти для
утворення фонду допомоги потерпілим пунктам від харчових труднощів та
до 18 березня 1933 р. скласти відповідний план організації допомоги
районам, що зазначені в другому і третьому пунктах цієї постанови, також
визначити розмір допомоги останнім. Скликання цієї комісії за
тов.Аутманом.
6. Запропонувати Комітету УЧХ та ДД негайно розгорнути роботу з
організації в найбільш вражених пунктах харчовими труднощами пункти
харчування для дітей.
7. Запропонувати облздраву тов. Заславському забезпечити
лікдопомогою населення найбільш вражених пунктів, одноразово
організувавши в першу чергу оздоровчі заходи (ясла, майданчики) в цих
пунктах.
Держархів Чернігівської області, ф.П-470, оп.1, спр.77, арк.165-166. Машинописна
копія.

№ 11
Постанова Чернігівського облбюро КП(б)У
„Про план хлібопостачання на квітень 1933 р.”
квітня 1933 р.
1. Відзначити, що план хлібопостачання області на березень було
зірвано – замість затвердженого на березень Наркомснабом план
хлібопостачання області в кількості 1863,7 т витрачено 919 т, або 49,3%
проти встановленого плану.

*

Управління Червоного Хреста та „Допомоги Дітям”
Прізвище не вказане

**
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2. Відзначити, що такий стан з поcтачанням стався внаслідок
неприпустимо млявого надходження мірчука у березні, замість
запроектованого до надходження на цю мету 1674,7 т фактично надійшло
730 т, або 43,5%.
3. Прийняти до відому, що Наркомпостачання встановлено ліміт на
постачання хлібом області на квітень в кількості 1689,9 т, які покриваються за
рахунок централізованого фонду 589,2 т та за рахунок 90% фактичного
надходження мірчука 1100,7 т.
4. Затвердити наданий облпостачем план постачання в розрізі
контингентів області з резервом 315,1 т з фонду мірчука.
5. Затвердити такі норми постачання на квітень:
а) особий та перший список по нормам Наркомпостачу – 800 г
основного та 400 г на утриманця;
б) вчителів та лікарів по місту – 700 г та 300 г хліба на утриманця;
в) всі підприємства другого списку та дорівнені до них – 400 та 200 г на
утриманця;
г) студентів та пенсіонерів – по 300 та 100 г хліба на день;
д) підприємства третього списку в кількості 8789 основних та 8789
утриманців по області по 300 та 100 г хліба на день.
6. Запропонувати облпостачвідділу:
а) за рахунок централізованого фонду забезпечити на 100% ОРС∗ і
спецзаводи, перший список, епідемічний фонд, керсклад району, дитячі
годувальні пункти, Громхарч ОРСів, УПО ДПУ та Главміліції;
б) вчителів села, агроспеціалістів села, робітників зв’язку села, установи
НКЗ, НКПросу, НКСоцзабезу – на 50%;
в) централізований фонд, що залишився після задоволення зазначених
контингентів п. „а” та „б”, переключити на задоволення потреб міст.
7. Ураховуючи, що на 65% план постачання хлібом області залежатиме
від ходу надходження мірчука – запропонувати секретарям РПК рішуче
підсилити надходження мірчука, посиливши боротьбу з тайним помолом та
розтратами мірчука.
Попередити всіх секретарів РПК, що виконання нарядів на
хлібопостачання району знаходиться в повній залежності від збирання
мірчука і що після наслідків першої декади райони, що не виконають плану
збору мірчука, будуть залишені без хлібопостачання.
Облпостачу відповідно до цього встановити постачання районів.
Згідно

(Овсієнко)

Держархів Чернігівської області, ф.П-470, оп.1, спр. 40, арк. 54. Машинописна копія.
∗

Отдел рабочего снабжения (російська абревіатура)
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№ 12
З інформаційного листа голови Прилуцького
райвиконкому до облоргкомітету про жертви голоду
20 травня 1933 р.
В селах району нараховується 4127 сімей, з них: дорослих членів родин
8117, дітей 6410, колгоспників 9402, одноосібників 3045, працюючих 5861,
непрацездатних 3101, хворих на грунті виснаження 3257, пухлих - 3104,
померло 1082 чоловіки (облік ДПУ). Проддопомога, що надається з області, ні
в якому разі не може задовольнити потреб району в зв’язку з вичерпанням
запасів харчів. Останні часи смертні випадки збільшилися. Велика загроза
утворюється з дітьми, що зосталися сиротами і яких дитячі установи охопити
не можуть. Одвідуючи деякі опухлі сім’ї в с.Івківцях, я натрапив на такий
факт, що в сім’ї, яка складалася із шести душ, залишилося всього двоє дітей,
старшому 11 років. Троє дітей померло раніше, а 19 травня померла і мати (це
не поодинокі випадки). Крім того, ті наряди, що дає область іншим районам в
порядкові допомоги Прилуччині, не виконуються. Бахмацький район не
відпустив 3 т капусти, Путивльський - 23 т макухи. Прилуцький район
прикріплено для заготівель продуктів до Дмитрівського району, куди виїхали
наші люди і там заготовили 6 т картоплі, 5 т капусти, 2 т гурків, але РВК та
РПК цих продуктів не відпустили, не зважаючи на телеграми області...
Голова райвиконкому

(Гречка)

Держархів Чернігівської області, ф.П-890, оп.1, спр.127, арк.38. Копія.

№ 13
З доповідної записки голови Прилуцького райвиконкому
та секретаря райкому КП(б)У про померлих від голоду в с.Яблунівка
25 травня 1933 р.
...Село Яблунівка є одне з вирішальних сіл району. Смертність в цьому
селі від голоду починаючи з 1 січня така:
Колгоспи
Січень
Лютий
Березень
Квітень
Травень (по 25)

4
6
11
22
34

Одноосібники
9
16
35
56
40

Разом
13
22
46
77
74
16

Ці числа взяті з реєстрації сільради, але є багато випадків, що смерті не
реєструються в сільраді. За відомостями в цій же сільраді 124 душі не
зареєстровано.
В цій же Яблунівці були випадки, коли померлих ховали по 2-3 чоловіки в
одну яму. Класовий ворог, користуючись цим, розповсюджував чутки про
„братські могили голоду”.
В селах Линовиця, Ст[ара]Тарнавщина, Канівщина, Полова, Сергіївка
становище не краще...
Голова райвиконкому

(Гречка)

Секретар РПК

(Робенко)

Держархів Чернігівської області, ф.П-890, оп.1, спр.140, арк.22. Копія.

№ 14
Із політ донесення відділення шляхово-транспортного
відділу облДПУ ст.Конотоп про стан із продовольством
у Бахмацькому районі
14 червня 1933 р.
Анализируя политическое состояние транспорта и прилегающие к нему
районы, из имеющегося материала приходится констатировать, что таковое
значительно лучше на транспорте и хуже среди крестьянства в некоторых
районах, прилегающих к нему, в особенности - Бахмачский, Белопольский и
Бурыньский.
Основными моментами, породившими недовольства и влияющими на
политическое состояние, является вопрос – питание. Что в особенности в
настоящий момент и среди крестьянства, коих иссякли и иссякают запасы
прошлого года и это в местах, где были допущены известные перегибы. Среди
транспортников, в особенности низших категорий, многосемейных и
проживающих на селе, где семьи пайка получением лишены, а также среди
пенсионеров – сняты со снабжения.
Это вызвало массовое заболевание и смертность среди крестьянства
указанных районов и заболевание среди железнодорожников указанных
категорий.
Это же породило массовое нищенство, беспризорность, кражи
преимущественно продуктов, и на этой почве имеют место убийства, это же
породило и тифозные заболевания.
Эти порождающие моменты на отчетное число не изживаются, а идут на
увеличение.
Как основные факты, свидетельствующие политическое состояние
транспорта, это – 633 случая трофических заболеваний (отечные) на почве
недоедания среди железнодорожников на отчетное число.
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Принятые своевременно меры к оказанию продовольственной помощи
как сухим пайком, а также посылкой на усиленное диетпитание, в столовые
общественного питания, а также и дома отдыха…
Хуже положение среди крестьянства указанных районов, где в связи с
недостачей и отсутствием хлебопродуктов приводит их к голоду, так как
реальной помощи от районов и сельсоветов не получают, а если некоторые
семьи получают единовременное пособие, то оно настолько мизерно, что
общего положения не выправляет; в результате значительная часть
крестьянства питается травами и суррогатами, опухает и в конечном итоге
имеется значительная смертность, что в особенности среди единоличников и
многосемейных.
В отдельности по районам, прилегающим к ж[елезной] д[ороге], это
рисуется в следующем:
По Бахмачскому р-ну, где в селах Великая Загоровка, Красиловка,
Варваровка, Пески, Бельмачевка, Мартыновка, Ивангород и Бахмач № 1 на
отчетное число имеется опухших в каждом селе от 50 до 100 семейств и среди
них массовая смертность, как, например, за 10 июня с.г. в селе Вел[икая]
Загор[овка] на почве голода умерло 16 человек, в этом же селе 7 июня с.г. на
почве голода один крестьянин убил четырех своих детей, так как нечем их
было кормить. В этом же районе имеется массовый наплыв на транспорт
голодных как детей, а также и взрослых, осаждающие буфеты и столовые.
Опухшие и обессилевшие являются даже в самом местечке Бахмач, как,
например, 10 июня с.г. в местечке на Петровской улице лежала опухшая
женщина, каковая не могла двигаться, на ней груда вшей и возле нее ее
5-летний ребенок…
Реальная помощь голодным почти не оказывается, так как район имел для
этого лишь 15 т хлебопродуктов, чем, ясно, спасти положение не мог…
По существу необходимо принять меры со стороны районных и областных
властей к немедленному оказанию помощи голодающему крестьянству, а
также вести учет смертности и заболеваний, чего фактически не делается…
Уполномоченный ПСТ 4

Жалыбин

Утверждаю: врид нач. ОДТО ОГПУ
ст.Конотоп Зап.ж.д.

Леско

Держархів Чернігівської області, ф.П-470, оп.1, спр.81, арк.51-53. Оригінал.

№ 15
Із доповідної записки начальника Прилуцького райвідділу
ДПУ П.Глушака райкому КП(б)У про продовольче постачання
сільських вчителів району
19 червня 1933 р.
Всего сельских учителей по району насчитывается 398 с количеством
иждивенцев 413 чел., для которых колхозами на время с 1 октября 1932 г. по
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15 июня 1933 г. был выделен продовольственный фонд – муки 43642 кг,
крупы 4804 кг и в централизованном порядке за это время получено: муки 12868 кг, крупы 509 кг. Указанное продовольствие полностью израсходовано
и других возможностей для снабжения сельских учителей в настоящее время в
районе не имеется.
Официальной проверкой и агентурным путем установлено, что
полагаемый паек, согласно постановлению правительства, систематически
выдавался учителям неполностью, а мука выдавалась с 50% примесью
различных суррогатов, что вызвало со стороны учителей такие разговоры:
учительница с.Дубовый Гай Приходченко Н., опухшая от голода, ходила по
селу к селянам с просьбой накормить ее, говоря: «Не откажите в моей
просьбе, накормите меня, я еще молода и не хочу умереть с голоду».
Учителя с.Рудовки из-за продовольственных затруднений бросили
работу и уехали из села неизвестно куда…
В июне месяце выдан паек только муки – по 8 кг на работника и 4 кг на
иждивенца; больше никаких продуктов учителям выдано не было…
В связи с неудолетворительным снабжением сельских учителей,
особенно многосемейных, имеется небольшая часть опухших от голода.
Также наблюдаются частые случаи продажи ими необходимой одежды для
приобретения продуктов.
По указанной выше причине некоторые учителя имеют тенденцию
оставить работу.
Нач. Прилукского РО ГПУ

(Глушак)

Пом.уполномоченного СПО

(Дмитренко)

Держархів Чернігівської області, ф.П-890, оп.1, спр.131, арк.277-278. Оригінал.

№ 16
Із доповідної записки оргбюро Чернігівського обкому КП(б)У
до ЦК КП(б)У про голодування населення
липень 1933 р∗.
Проверкою райпарткомов и ГПУ установлен ряд фактов голодовки
целых семей колхозников и единоличников и тяжелое продовольственное
положение в таких районах области:
1.Прилуки
8.Добрянка
2.Ромны
9.Ичня
3.Березна
10.Носовка
4.Борзна
11.В.Бубны
5.Иваница
12.Бахмач
6.Олишевка
13.Недригайлов
7.Варва
14.Бобровица
∗

Датовано за суміжними документами
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…Сообщаем факты, характеризующие положение с продовольственными затруднениями и голодовкой в этих районах.
Прилуки. В районе выявлено 797 семей, требующих немедленной
помощи. В отдельных селах и колхозах голодовка охватывает все большее
количество колхозников и единоличников. Особенно тяжелое положение в
селах: Яблоновка, Дубовый Гай, Рудовка, Охиньки, Богдановка и самом
районном центре – Прилуках, среди местного деклассированного населения.
В селе Яблоновка выявлено 111 семей или 20% всех колхозников вовсе не
имеют чем питаться и систематически голодают. Причем 45 семей находятся
в исключительно тяжелом состоянии; в этом же селе большое количество
голодающих на пороге смерти.
Из общего количества голодающих – опухших 275, в с.Яблоновке
появились отеки от недоедания и у председателя колхоза, кандидата партии.
В селе Дубовый Гай вовсе не имеют чем питаться 19 семейств…
В самих Прилуках особенно тяжелое положение рабочих местных
предприятий. На махорочной фабрике – одном из основных предприятий,
выявлено 133 рабочих, требующих немедленной помощи. Большая часть этих
рабочих – многосемейные и имеют на своем иждивении 3-4 человека…
Березна. В отдельных селах района при проверке выявлены целый ряд
семей, у которых отсутствует средства пропитания и отсутствуют какие-либо
суррогаты.
В селах Стольном и Бегаче голодают 77 хозяйств, в с.Семеновке – 13хозяйств
и с.Удовке – 6 хозяйств. Последние дни в этих селах питались картофельной
шелухой, гречняной мякиной, кукурузным листом и проч. Наибольшая часть
этих семейств, особенно дети, опухли и находятся на грани смерти.
Большая часть этих хозяйств продала лошадей и коров, а часть хозяйств
зарезало лошадей. В с.Бегаче в семье колхозника Процко из 6 душ - 4
умерло…
Борзна. В селе Шаповаловка 15 бедняцких хозяйств членов колхоза
«Переможець» голодает, 2 семьи опухли от голода. В колхозе «Червона Зірка» – голодает вдова беднячка Сытник Ефросиния. Сын ее служит в Красной
Армии. Сытник имеет трех малолетних детей, выработала 170 трудодней в
колхозе, где состоит со дня его организации. В этом районе есть случаи
выезда отдельных колхозников - голодающих для подыскания работы…
Секретарь облоргбюро

Маркитан

Держархів Чернігівської області,ф.П-470, оп.1, спр.37, арк.133-137. Оригінал.

№ 17
Із доповідної записки прокурора Чернігівської області
М.Батрака про репресивні заходи до крадіїв колосків
та за передчасну косовицю хліба
2 серпня 1933 р.
...Робота виїзних сесій облсуду та характерні розв’язані справи
20

За крадіжку колосків соцланів, виїзними сесіями облсуду засуджено до
розстрілу глитаїв, а саме: по Носівському району – Шестюка Грицька, Заголія
Феодосія та Костюка Свирида.
По Глухівському району – Погрибицького Миколу та по Роменському
району – Чуба Якова.
З характерних справ, розв’язаних нарсудами області, є:
1. Правління Шейгусівського колгоспу Прилуцького р-ну припустило
викос 0,25 га зеленого жита, яке як аванс було роздано колгоспникам.
Цей процес відбувся на місці в колгоспі та притяг велику увагу так
колгоспників, як і трудящих одноосібників, які взяли суду понад 2000 осіб.
Навколо цього процесу судом була пророблена велика масово-політична
робота, і цей процес поклав край тенденціям щодо викосу незрілого хліба.
2. Другий випадок косовиці незрілого хліба занотовано в Прилуцькому
районі.
Правління колгоспу Сергіївської с[іль]р[ади] дозволило скосити
декілька га незрілого жита.
Ця справа також була заслухана на місці за участю прокурора...
Прокурор

(Батрак)

Держархів Чернігівської області, ф.П-470, оп.1, спр.80, арк.3-4. Оригінал.

№ 18
Із доповідної записки заст. начальника політвідділу
Бобровицького бурякорадгоспу С.Пяткевича до секретаря
Чернігівського обкому КП(б)У П.Маркітана про стан із
забезпеченням продовольством
20 грудня 1933 р.
Обязательства перед партией и правительством по хлебосдаче совхозом
выполнено только на 92% и, несмотря на невыполнение плана, совхоз
оказался в чрезвычайно тяжелом и глубоком прорыве. Хлеба в совхозе нет
никакого. Отходы перемелены и израсходованы. Последние суррогаты
перемелены и уже на исходе (2-3 дня), рабочие без хлеба совершенно.
14 декабря 1933 г. был случай оставления работы рабочими,
работающими на ремонте тракторного парка. Половину дня не работали. На
окнах была надпись: «Хлеба нет работать не будем». Политотдел провел
разъяснительную работу. Рабочие работают, но все же разговор, что кушать
надо, а хлеба нет.
Помимо хлеба в совхозе вообще нет никаких продуктов (крупа,
картофель и проч.), просто голодают. Катастрофическое положение (об этом
известно райпарткому).
Занаряженные Черниговским трестом на ноябрь 250 ц хлеба, макароны
и пр. продукты не получены. Наряды, выданные трестом для получения хлеба
в др. совхозах, не получены, ибо и в тех совхозах хлеба нет. Трест
беспомощен. На декабрь вообще ничего не занаряжено. Трест формально
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бюрократически свою роль выполнил. Наряды выдал, а то, что они не
реальны, его, видно, не трогает.
Совхоз в глубоком прорыве. Хотим развернуть самозаготовку, но не
имеем возможностей – нет ни копейки денег…
Зам. начальника политотдела
Бобровицкого свеклосовхоза

Пяткевич

Держархів Чернігівської області, ф.П-470, оп.1, спр.83, арк.120. Оригінал.

22

№
з/п
1

Дата
документа
2

Заголовок документа

Пошукові дані

3

4

Чернігівська область

*

1

25 серпня 1932 р.

Постанова бюро Київського обл- ф.Р-310, оп.1,
виконкому* про контролювання спр.107, арк.16.
здавання хліба радгоспами
Копія

2

21 жовтня 1932 р.

Постанова облоргбюро КП(б)У ф.П-470, оп.1,
про
перебіг
хлібозаготівель, спр.9, арк.3.
посівкампанії та зяблевої оранки Оригінал

3

25 жовтня 1932 р.

Постанова облоргбюро КП(б)У ф.П-470, оп.1,
про розподіл прибутків по спр.9, арк.10.
колгоспах
Оригінал

4

2 листопада
1932р.

З протоколу засідання облорг- ф.П-470, оп.1,
бюро КП(б)У про незадовільний спр.9, арк.11.
стан хлібозаготівлі
Оригінал

5

9 листопада
1932р.

Телеграма обкому КП(б)У до ф.П-470, оп.1,
райкомів КП(б)У про мобілізацію спр.15, арк.7.
зусиль для виконання
планів Копія
хлібозаготівлі

6

10 листопада
1932р.

Директива обкому КП(б)У рай- ф.П-470, оп.1,
комам КП(б)У про організацію спр.15, арк.8.
боротьби за виконання плану Копія
хлібозаготівлі

7

13 листопада
1932р.

Витяг з протоколу засідання ф.П-470, оп.1,
облоргбюро КП(б)У про перебіг спр.9, арк.30хлібозаготівлі
32.Оригінал

8

16 листопада
1932р.

Телеграма обкому КП(б)У до ф.П-470,оп.1,
райкомів КП(б)У про перевірку спр.15, арк. 12.
фондів постачання вчителів з Копія
метою використання їх для
виконання плану хлібозаготівлі

До утворення 15 жовтня 1932 р. Чернігівської області частина районів Чернігівщина
входила до складу Київської області.
23

1

2

3

4

9

18 листопада
1932 р.

Стенограма
засідання
обл- ф.П-470, оп.1,
оргбюро КП(б)У за участю сек- спр.10, арк.1ретарів райкомів КП(б)У про 109. Копія
перебіг хлібозаготівлі

10

19 листопада
1932 р.

Директива
обкому
КП(б)У ф.П-470, оп.1,
райкомам КП(б)У про обмеження спр.15, арк.16.
торгівлі зерном, борошном та Копія
хлібом до повного виконання
областю плану хлібозаготівлі

11

21 листопада
1932 р.

Директиви
обкому
КП(б)У ф.П-470, оп.1,
райпарткомам
КП(б)У
про спр.15,арк.17надання списку колгоспів, що 18, 20-21. Копія
саботують здавання хліба, для
занесення на „чорну дошку”

12

25 листопада
1932 р.

Постанова облоргбюро КП(б)У ф.П-470, оп.1,
про перебіг хлібозаготівлі в спр.9, арк.35області
40. Оригінал

13

26 листопада
1932 р.

З протоколу засідання облорг- ф.П-470, оп.1,
бюро КП(б)У про перебіг спр.9, арк.45заготівлі картоплі
47.Оригінал

14

26 листопада
1932 р.

Протокол
наради
секретарів ф.П-470, оп.1,
райкомів КП(б)У про перебіг спр.10, арк.110хлібозаготівлі в області
204.Копія

15

27 листопада
1932 р.

Телеграма облоргбюро КП(б)У до ф.П-470, оп.1,
ЦК
КП(б)У
про
перебіг спр.12, арк.9хлібозаготівлі в області
10. Оригінал

16

27 листопада
1932 р.

Резолюція облоргбюро КП(б)У ф.П-470, оп.1,
про перебіг хлібозаготівлі у спр.9, арк.51радгоспах області
52. Копія

17

1 грудня 1932 р.

З протоколу засідання облорг- ф.П-470,оп.1,
бюро КП(б)У про виконання спр.9,арк.56-57.
планів заготівлі картоплі
Копія

1

2

3

4
24

18

1 грудня 1932 р.

Директива
обкому
КП(б)У ф.П-470, оп.1.
райкомам КП(б)У про додаткове спр.15, арк. 30.
позапланове
здавання
хліба Копія
лісгоспами та радгоспами

19

3 грудня 1932 р.

Постанова облоргбюро КП(б)У ф.П-470, оп.1,
про стягнення одноразового по- спр.9, арк.74.
датку з селян - одноосібників
Оригінал

20

3 грудня 1932 р.

21

5 грудня 1932р.

Директива
обкому
КП(б)У
райкомам
КП(б)У
про
незадовільний стан хлібозаготівлі
Директива
обкому
КП(б)У
райкомам КП(б)У про стан
колективізації в області

22

5 грудня 1932р.

Постанова облоргбюро КП(б)У ф.П-470, оп.1,
про весняну посівну кампанію спр.9, арк.891933р
92. Копія

23

7 грудня 1932р.

Постанова облоргбюро КП(б)У ф.П-470, оп.1,
про перебіг хлібозаготівлі в спр.9, арк.79області
81. Оригінал

24

7 грудня 1932р.

Директива обкому КП(б)У рай- ф.П-470, оп.1,
комам КП(б)У про зростання спр.15, арк.44.
темпів хлібозаготівлі
Копія

25

9 грудня 1932 р.

Постанова облоргбюро КП(б)У ф.П-470, оп.1,
про занесення на „чорну дошку” спр.9, арк.100.
колгоспів,
що
злісно
не Оригінал
виконують план хлібозаготівлі

26

11 грудня 1932р.

Телеграма облоргбюро КП(б)У до ф.П-470, оп.1,
ЦК
КП(б)У
про
перебіг спр.12, арк.23.
хлібозаготівлі в області
Копія

27

12 грудня 1932р.

З протоколу засідання облорг- ф.П-470, оп.1,
бюро КП(б)У про незадовільний спр.9, арк.95перебіг хлібозаготівлі
97. Оригінал

1
28

2
14 грудня 1932 р.

3

ф.П-470, оп.1,
спр.15, арк.32.
Копія
ф.П-470, оп.1,
спр.15, арк.3637. Оригінал

4

Директива обкому КП(б)У про ф.П-470, оп.1,
25

здавання хліба з посівних фондів

спр.15, арк.54.
Копія

29

14 грудня 1932 р.

Директива
обкому
КП(б)У ф.П-470, оп.1,
райкомам КП(б)У про заборону спр.15, арк.55
продажу зерна на базарах Оригінал
колгоспниками та одноосібниками до повного виконання плану
хлібозаготівлі

30

16 грудня 1932 р.

Директива
обкому
КП(б)У ф.П-470, оп.1,
райкомам КП(б)У про орга- спр.15, арк.57.
нізацію дострокового виконання Копія
плану хлібозаготівлі

31

17 грудня 1932 р.

Телеграма облоргбюро КП(б)У до ф.П-470, оп.1,
ЦК
КП(б)У
про
перебіг спр.12, арк.31хлібозаготівлі
32. Копія

32

Не раніше
18 грудня 1932 р.

Відомості про терористичні акти, ф.П-470, оп.1,
що були скоєні в області з 15 до спр.12, арк.42.
18 грудня 1932р.

33

22 грудня 1932 р.

Записка облоргбюро КП(б)У до ф.П-470, оп.1,
ЦК КП(б)У про виконання планів спр.12, арк.33хлібозаготівлі
34. Копія

34

22 грудня 1932 р.

Директива обкому КП(б)У до ф.П-470, оп.1,
райкомів КП(б)У про засто- спр.15, арк.71.
сування комплексу заходів, що Копія
забезпечують збільшення хлібозаготівлі

35

24 грудня 1932 р.

Постанова облоргбюро КП(б)У ф.П-470, оп.1,
про застосування репресій до спр.9, арк.133.
„злісних нездатчиків хліба”
Копія

36

24 грудня 1932 р.

Доповідна записка обласної КК – ф.П-323, оп.1,
РСІ про стан забезпечення спр.1037, арк.3вчителів області продуктами 4. Оригінал
харчування
3
4

1
37

2
25 грудня 1932 р.

Телеграма
обкому
КП(б)У ф.П-470, оп.1,
райкомам КП(б)У з вимогою спр.15, арк.83.
термінових заходів, спрямованих
Копія
26

на виконання планів хлібозаготівлі
38

26 грудня 1932 р.

З протоколу засідання облорг- ф.П-470, оп.1,
бюро КП(б)У про зменшення спр.9, арк.135,
хлібозаготівлі
Оригінал

39

27 грудня 1932 р.

Телеграма облоргбюро КП(б)У до ф.П-470, оп.1,
ЦК КП(б)У про виконання планів спр.12, арк.39хлібозаготівлі
40. Копія

40

28 грудня 1932 р.

Телеграма
обкому
КП(б)У ф.П-470, оп.1,
райкомам КП(б)У про вжиття спр.15, арк.87.
заходів
щодо
термінового Копія
виконання планів хлібозаготівлі

41

31 грудня 1932 р.

Доповідна записка облоргбюро ф.П-470, оп.1,
КП(б)У до ЦК КП(б)У про спр.12, арк.47,
скоєння терористичних актів на 49. Копія
грунті класової боротьби в
зв’язку
з
господарською
політикою

42

31 грудня 1932 р.

Лист
облоргбюро
КП(б)У ф.П-470, оп.1,
райкомам КП(б)У про виявлення спр.15, арк.100.
таємних складів і прихованого Оригінал
хліба

43

грудень 1932 р.

Список засуджених до вищої ф.П-470, оп.1,
міри покарання за скоєння спр.12, арк.43.
терористичних актів
Копія

44

грудень 1932 р.

Записка по прямому проводу ф.П-470, оп.1,
облоргбюро КП(б)У до ЦК спр.12, арк.44КП(б)У про перебіг хлібозаго- 46. Копія
тівлі в області

45

грудень 1932 р.

Огляд політвідділом 7-ї стрі- ф.П-470, оп.1,
лецької дивізії листів бійців, що спр.14, арк.1-4.
працювали на хлібозаготівлі
Оригінал

1
46

2
1932 р.

3

4

Повідомлення
облоргбюро ф.П-470, оп.1,
КП(б)У ЦК КП(б)У про перебіг спр.12, арк.1921. Копія
хлібозаготівлі
27

47

4 січня 1933 р.

Телеграмма
ЦК КП(б)У до ф.П-470, оп.1,
облоргбюро КП(б)У про колек- спр.25, арк.15.
тивізацію та виконання плану Копія
хлібозаготівлі

48

5 січня 1933 р.

Доповідна записка заступника ф.П-470, оп.1,
прокурора області до обкому спр.78, арк.7КП(б)У про стан хлібозаготівлі
17. Оригінал

49

5 січня 1933 р.

Доповідна
записка
обласної ф.П-470, оп.1,
КК – РСІ до обкому КП(б)У про спр.107, арк.7обстеження розподілу наслідків 11. Копія
господарювання по колгоспах
області

50

5 січня 1933 р.

Резолюція оргбюро облпроф- ф.П-470, оп.1,
ради про постачання вчителям спр.30, арк.54продуктів харчування
55. Копія

51

7 січня 1933 р.

Стенограма
наради
уповно- ф.П-470, оп.1,
важених з хлібозаготівлі при спр.67, арк.1облоргбюро КП(б)У про перебіг 141. Копія
хлібозаготівлі

52

7 січня 1933 р.

Директива
обкому
КП(б)У ф.П-470, оп.1,
райкомам КП(б)У про приду- спр.73, арк.10шення опору куркулів на місцях
12. Оригінал

53

7 січня 1933 р.

Зведення облоргбюро КП(б)У до ф.П-470, оп.1,
ЦК КП(б)У про заготівлю хліба спр.37, арк.2-3.
та ін. продовольчих культур по Копія
районах

54

9 січня 1933 р.

Доповідна записка уповнова- ф.П-470, оп.1,
женого до ЦК КП(б)У и спр.25, арк.32облоргбюро КП(б)У про стан 44. Копія
колективізації
та
політичні
настрої в окремих районах
3
4

1

2

55

10 січня 1933 р.

Постанова Чернігівського облас- ф.Р-1593, оп.1,
ного організаційного комітету спр.11, арк.13.
„Про здачу розкраденого та Засв. копія
захованого хліба”

56

10 січня 1933 р.

Доповідна

записка

прокурора ф.П-470, оп.1,
28

області до обкому КП(б)У про спр.78, арк.43участь
органів
юстиції
у 55. Оригінал
хлібозаготівлі
57

12 січня 1933 р.

Зведення облоргбюро КП(б)У до ф.П-470, оп.1,
ЦК КП(б)У про виконання плану спр.37, арк.7-8.
хлібозаготівлі у районах
Оригінал

58

16 січня 1933 р.

Доповідна записка облоргбюро ф.П-470, оп.1,
КП(б)У до ЦК КП(б)У з спр.37, арк.68проханням збільшення центра- 69. Копія
лізованого хлібного фонду для
забезпечення постачання основної групи підприємств

59

17 січня 1933 р.

Зведення облоргбюро КП(б)У до ф.П-470, оп.1,
ЦК КП(б)У про виконання плану спр.37, арк.14.
хлібозаготівлі
Копія

60

18 січня 1933 р.

Телеграма облоргбюро КП(б)У до ф.П-470, оп.1,
ЦК КП(б)У про мобілізацію спр.37, арк.15.
зусиль
для
„натиску”
на Копія
одноосібний сектор у справі
виконання хлібо-заготівлі

61

23 січня 1933 р.

Телеграма облоргбюро КП(б)У до ф.П-470, оп.1,
ЦК КП(б)У про застосування спр.37, арк.16.
репресивних
заходів
для Копія
виконання хлібозаготівлі

62

24 січня 1933 р.

Директива обкому КП(б)У рай- ф.П-470, оп.1,
комам КП(б)У про вжиття заходів спр.73, арк.18.
щодо
запобігання
масо-вого Оригінал
від’їзду
одноосібників
та
колгоспників за межі області

1

2

3

4

63

24 січня 1933 р.

Телеграма облоргбюро КП(б)У до ф.П-470, оп.1,
ЦК КП(б)У про причини від’ізду спр.37, арк.17населення з області
18. Оригінал

64

4 лютого 1933 р.

Доповідна записка заступника ф.П-470, оп.1,
прокурора області до обкому спр.79, арк.1-2.
КП(б)У про діяльність органів Оригінал
юстиції в галузі сільського
29

господарства
65

лютий 1933 р.

Норми продуктових розкладок, ф.Р-323, оп.1,
розроблені облкоопхарчем для спр.342,
сільськогосподарського сектору арк.108-114.
Друкарський
відбиток.

66

2 березня,
9 березня 1933 р.

Доповідні записки прокурора
області до обкому КП(б)У про
діяльність органів юстиції щодо
підготовки весняного сіву

ф.П-470, оп.1,
спр.79, арк.5364, 68-81.
Оригінали

67

13 березня 1933 р.

Телеграма облоргбюро КП(б)У до
ЦК КП(б)У з пропозицією
подвоїти районам норми здавання
зерна

ф.П-470, оп.1,
спр.37, арк.39.
Машинописна
копія

68

15 березня 1933 р.

Відомості (за даними ДПУ та ф.П-470, оп.1,
райвиконкомів) про труднощі з спр.77, арк.161харчуванням та випадки голоду
164. Копія

69

16 березня
1933 р.

Відомості про рух судових справ, ф.П-470, оп.1,
пов'язаних з посівною кампа- спр.79, арк.83нією, розглянутих народ-ними 86. Оригінал
судами області за період з 1 до 10
березня

70

25 березня
1933 р.

Відомості про виконання плану ф.П-470, оп.1,
формування насіннєвого фонду в спр.95, арк.46області
49. Копія

1

2

3

4

71

березень 1933 р.

Доповідна записка облвідділу ф.П-470, оп.1,
ДПУ
обкому
КП(б)У
про спр.77, арк.157труднощі з продовольством та 160. Оригінал
голод

72

3 квітня 1933 р.

З протоколу засідання облорг- ф.П-470, оп.1,
бюро КП(б)У про перебіг нара- спр.40, арк.5.
хувань на обов’язкове здавання Оригінал
зерна державі
30

73

3 квітня 1933 р.

Постанова облоргбюро КП(б)У ф.П-470, оп.1,
про план хлібопостачання на спр.40, арк.54.
квітень 1933р.
Копія

74

3 квітня 1933 р.

Постанова облоргбюро КП(б)У ф.П-470, оп.1,
про заходи для налагодження спр.4, арк.58.
обліку в колгоспах
Копія

75

9 квітня 1933 р.

Постанова облоргбюро КП(б)У ф.П-470, оп.1,
про розподіл насіннєвої позики, спр.40, арк.148.
наданої державою
Копія

76

23 квітня 1933 р.

Постанова облоргбюро КП(б)У ф.П-470, оп.1,
про діяльність державної комісії спр.40, арк.128із з’ясування врожайності
129. Копія

77

23 квітня 1933 р.

Постанова облоргбюро КП(б)У ф.П-470, оп.1,
про впровадження норм виро- спр.40, арк.124бітку та відрядних розцінок у 125. Копія
колгоспах на 1933р.

78

23 квітня 1933 р.

Постанова облоргбюро КП(б)У ф.П-470, оп.1,
про стан виявлення та обкла- спр.40, арк.122дання культжитлозбором кур- 123. Копія
кульських господарств

79

23 квітня 1933 р.

Постанови облоргбюро КП(б)У ф.П-470, оп.1,
про перебіг посівної кампанії
спр.40, арк.100102, 108-109.
Копії

1

2

3

4

80

23 квітня 1933 р.

Постанова облоргбюро КП(б)У ф.П-470, оп.1,
про
вручення
зобов’язань спр.40, арк.106обов’язкового здавання зерна та 107. Копія
картоплі державі колгоспами та
одноосібниками

81

30 квітня 1933 р.

Норми забезпечення у травні ф.Р-323, оп.1,
1933р. продуктами харчування спр.1037,
вчителів області
арк.152.
Оригінал

82

25 травня 1933 р.

Телеграма облоргбюро КП(б)У до ф.П-470, оп.1,
31

ЦК КП(б)У про заходи, спря- спр.37, арк.73.
мовані на прискорення сівби в Копія
області
83

5 червня 1933 р.

Інформація облоргбюро КП(б)У ф.П-470, оп.1,
ЦК КП(б)У про заходи, вжиті для спр.37, арк.77.
закінчення сівби в області
Копія

84

5 червня 1933 р.

Директива
обкому
КП(б)У ф.П-470, оп.1,
райкомам і осередкам КП(б)У та спр.73, арк.139політвідділам МТС про закін- 142. Оригінал
чення весняної сівби прискореними темпами і подолання
відставання області

85

13 червня 1933 р.

Директива
обкому
КП(б)У ф.П-470, оп.1,
райкомам КП(б)У та МТС про спр.73, арк.151.
своєчасне виконання зобов’язань Оригінал
із здавання хліба

86

14 червня 1933 р.

Із
політзведення
відділення ф.П-470, оп 1,
шляхово-транспортного відділу спр.81, арк.51ОДПУ до обкому КП(б)У про 53. Копія
голод серед селянства сіл, що
розташовані поблизу залізниці,
надання допомоги голодуючим та
ведення обліку померлих

87

15 червня 1933 р.

Інформація командування 224-го ф.П-470, оп.1,
стрілецького
полку обкому спр.93, арк.67КП(б)У про випадки голоду серед 69. Оригінал
військовозобов’язаних
3
4

1

2

88

15 червня 1933 р.

Директива обкому КП(б)У рай- ф.П-470, оп.1,
комам КП(б)У про завдання в спр.73, арк.154зв’язку з виселенням за межі 155. Оригінал
України „куркульського та контрреволюційного елементу”

89

17 червня 1933 р.

Постанова облоргкомітету та ф.П-470, оп.1,
облоргбюро КП(б)У про орга- спр.43, арк.63нізацію здавання хліба державі
77. Оригінал

90

19 червня 1933 р.

Доповідна записка політвідділу ф.П-470, оп.1,
75-ї дивізії обкому КП(б)У про спр.93, арк.65.
факти недоїдання, незабезпе- Оригінал
32

ченість продуктами харчування
військовозобов’язаних та родин
червоноармійців
91

20 червня 1933 р.

Із
політзведення
відділення ф.П-470, оп.1,
шляхово-транспортного відділу спр.81, арк.58.
ОДПУ обкому КП(б)У про Копія
збільшення захворювань через
недоїдання серед транспортників
та в районах, прилеглих до
залізниці

92

25 червня 1933 р.

Зведення відділення шляхово- ф.П-470, оп.1,
транспортного відділу ОДПУ спр.81, арк.61обкому КП(б)У про анти- 66. Копія
радянські настрої серед транспортників через труднощі з
харчуванням

93

28 червня 1933 р.

Із стенограми обласної наради
секретарів райкомів КП(б)У,
голів райвиконкомів, керівників
МТС про відставання області у
весняній
посівній
кампанії,
причини втрат урожаю минулого
року та невиконання плану
хлібозаготівлі

ф.П-470,оп.1,
спр.65, арк.2-7,
10-11, 29-33.
Копія

3

4

1

2

ф.Р-323, оп.1,
спр.1037,
арк.196.
Оригінал

94

29 червня 1933 р.

Інформація обкому профспілки
працівників освіти про стан
забезпечення вчителів продуктами харчування у червні 1933 р.

95

червень 1933 р.

Інформація облоргбюро КП(б)У ф.П-470, оп.1,
ЦК КП(б)У про заходи щодо спр.37, арк.116з’ясування
врожайності
в 120. Копія
колгоспах і радгоспах області

96

5 липня 1933 р.

З доповіді секретаря облоргбюро ф.П-470, оп.1,
КП(б)У на II обласному з’їзді спр.69, арк.58колгоспників-ударників про на- 61. Стенограма
явність та причини голоду в
33

області
97

8 липня 1933 р.

Постанова облоргкомітету і обл- ф.П-470,оп.1,
оргбюро КП(б)У про проведення спр.43, арк.89контрольного збирання врожаю 91. Оригінал
1933 р.

98

9 липня 1933 р.

Зведення відділення на ст. Чер- ф.П-470, оп.1,
нігів шляхово-транспортного від- спр.81, арк.77ділу ОДПУ обкому КП(б)У про 78. Копія
збільшення кількості хворих та
померлих від виснаження

99

15 липня 1933 р.

З протоколу засідання облорг- ф.П-470, оп.1,
бюро КП(б)У про план осінньої спр.43, арк.96.
сівби
Копія

100

липень 1933 р.

Доповідна записка облоргбюро ф.П-470, оп.1,
КП(б)У до ЦК(б)У про труднощі спр.37, арк.133з продовольством в окремих 139. Засв.копія
районах та заходи для надання їм
допомоги

101

липень 1933 р.

Доповідна записка облоргбюро ф.П-470, оп.1,
КП(б)У до ЦК КП(б)У про спр.37, арк.132.
незадовільне постачання хлібом Копія
населення області

1

2

3

4

102

2 серпня 1933 р.

З доповідної записки обласної ф.П-470, оп.1,
прокуратури
до
облоргбюро спр.80, арк.3-4.
КП(б)У про крадіжки, зрізання Копія
колосків та косовицю
недозрілого хліба

103

8 серпня 1933 р.

Політдонесення
політсектору Ф.П-470, оп.1,
облземуправління
облоргбюро спр.82, арк.56КП(б)У про перебіг збирання 61. Копія
врожаю та хлібозаготівлі

104

9 серпня 1933 р.

Відомості
про
рух
справ, Ф.П-470, оп.1,
пов’язаних із збиральною кам- спр.80, арк.6.
панією і розглянутих народними Оригінал
судами області
34

105

10 серпня 1933 р.

Зведення
політвідділу
75-ої ф.П-470, оп.1,
стрілецької дивізії до обкому спр.93, арк.97КП(б)У про перебіг підготовки та 103. Копія
участь військових частин у
збиранні врожаю

106

16 серпня 1933 р.

З доповідної записки обласної ф.П-470, оп.1,
прокуратури
до
облоргбюро спр.80, арк.34КП(б)У про притягнення до 35. Копія
судової відповідальності голів
колгоспів,
що
роздавали
колгоспникам
хліб
першого
обмолоту

107

17 серпня 1933 р.

Політдонесення
політсектору ф.П-470, оп.1,
облземуправління
облоргбюро спр.82, арк.79КП(б)У про перебіг збирання 85. Копія
врожаю, здавання хліба та
натуроплати колгоспами та МТС
області

108

19 серпня 1933 р.

Постанова облоргбюро КП(б)У ф.П-470, оп.1,
про забезпечення хлібом трудя- спр.55, арк.5455. Копія
щих області у серпні 1933р.

1

2

3

4

109

серпень 1933 р.

З інформації обласного штабу ф.П-470, оп.1,
проведення
рейду
перевірки спр.103, арк.8підготовки колгоспів, радгосппів 10. Копія
та МТС до збирально-хлібоздавальної кампанії

110

3 вересня 1933 р.

Політдонесення
політсектору ф.П-470, оп.1,
МТС облземуправління обл- спр.82,арк.115оргбюро КП(б)У про перебіг 122. Копія
поточних сільськогосподарських
кампаній та діяльність політвідділів МТС

111

4 вересня 1933 р.

Політдонесення
політсектору ф.П-470, оп.1,
МТС облземуправління облорг- спр.82, арк.123бюро КП(б)У про причини неви- 127. Копія
конання плану натуроплати
35

112

15 вересня 1933 р.

Політдонесення
політсектору ф.П-470, оп.1,
МТС облземуправління облорг- спр.82, арк.137бюро КП(б)У про перебіг по- 144. Копія
точних
сільськогосподарських
кампаній

113

20 вересня 1933 р.

Політдонесення
політсектору ф.П-470, оп.1,
облземуправління
облоргбюро спр.82, арк.224КП(б)У про збирання цукрових 227. Копія
буряків МТС області

114

25 вересня 1933 р.

Політдонесення
політсектору ф.П-470, оп.1,
МТС облземуправління облорг- спр.82, арк.161бюро КП(б)У про перебіг 167. Копія
сільськогосподарських компаній
та діяльність політвідділів МТС

115

26 вересня
1933 р.

Стенограма засідання оргбюро ф.П-470, оп.1,
обласної КК – РСІ про дотри- спр.104, арк.1мання революційної законності
91. Копія

116

5 жовтня 1933 р.

Інформація обласної КК – РСІ до ф.П- 470, оп.1,
ЦК КП(б)У про підсумок рейду арк.103, арк.15перевірки готовності колгоспів, 18. Копія
радгоспів і МТС до збиральної та
хлібозаготівельної кампаній
3
4

1

2

117

23 жовтня 1933 р.

Зведення відділення шляхово- ф.П-470, оп.1,
транспортного відділу ОДПУ до спр.81, арк.324обкому КП(б)У про збиральну 326. Оригінал
кампанію

118

жовтень 1933 р.

Норми продуктів харчування на ф.Р-323, оп.1,
IV квартал 1933р.
спр.328, арк.11.
Засв.копія

119

3 листопада
1933 р.

З протоколу засідання облорг- ф.П-470, оп.1,
бюро КП(б)У про переселення до спр.48, арк.3.
степових районів України
Копія

120

3 листопада
1933 р.

З протоколу засідання облорг- ф.П-470, оп.1,
бюро КП(б)У про перебіг спр.48, арк.1.
постачання картоплі
Копія

121

1 грудня 1933 р.

З протоколу засідання облорг- ф.П-470, оп.1,
36

бюро КП(б)У про факти неор- спр.49, арк.2.
ганізованого переселення
Оригінал
122

7 грудня 1933 р.

Із стенограми обласної наради ф.П-470,оп.1,
секретарів райкомів КП(б)У, спр.66, арк.97начальників політвідділів МТС і 102. Копія
радгоспів
про
порушення
революційної законності

123

8 грудня 1933 р.

Із протоколу засідання секрета- ф.П-470, оп.1,
ріату облоргбюро КП(б)У про спр.59, арк.1-2.
збирання та вивезення цукрових Копія
буряків

124

19 грудня 1933 р.

Інформація облоргбюро КП(б)У ф.П-470, оп.1,
до ЦК КП(б)У про кількість спр.37,арк.170.
родин, що переселяються з Копія
області (за районами)

125

1933 р.

Лист облоргбюро КП(б)У до ЦК ф.П-470, оп.1,
КП(б)У з проханням залишити в спр.37, арк.60.
розпорядженні області зерно, за- Засв.копія
готовлене з 1 лютого, в зв’язку з
напруженим станом з продовольством

1

2

3

4

126

1933 р.

Записка до доповіді облоргбюро ф.П-470, оп.1,
КП(б)У про політичний стан спр.37, арк.50області
57. Засв.копія

127

1933 р.

Проект постанови облоргбюро ф.П-470, оп.1,
КП(б)У про деякі труднощі з спр.77, арк.165продовольством
та
випадок 166. Копія
голоду

128

13 січня 1934 р.

Із звіту обкому КП(б)У обласній ф.П-470, оп.1,
партконференції про помилки, спр.126, арк.8,
припущені під час весняноі сівби, 46-47. Копія
та застосування репресій для
ліквідації прориву в сільському
господарстві
Бахмацький район
37

129

26 лютого 1933 р.

Із доповідної записки обласної ф.Р-323, оп.1,
КК–РСІ про забезпечення про- спр.342, арк.29дуктами харчування та недо- 354. Оригінал
їдання серед працівників МТС
району

130

березень 1933 р.

Із доповідної записки облвідділу ф.П-470, оп.1,
ДПУ до облбюро КП(б)У про спр.77, арк.160.
випадки голодування населення
Оригінал

131

2 червня 1933 р.

Із
політзведення
відділення
шляхово-транспортного відділу
ОДПУ до обкому КП(б)У про
масове голодування та загибель
через це мешканців прилеглих до
залізниці населених пунктів

132

14 червня 1933 р.

Із
політзведення
відділення ф.П-470, оп.1,
шляхово-транспортного відділу спр.81, арк.52.
ОДПУ до обкому КП(б)У про Копія
масове голодування та загибель
людей

1

2

3

ф.П-470, оп.1,
спр.81, арк.4950.
Копія

4

133

20 червня 1933 р.

Із
політзведення
відділення ф.П-470, оп.1.
шляхово-транспортного відділу спр.81, арк.59.
ОДПУ до обкому КП(б)У про Копія
випадки смерті від виснаження
громадян, прибулих з півдня
України

134

14 липня 1933 р.

Із доповідної записки Бахмацького райвідділу ДПУ до
райкому КП(б)У про голод в
районі

135

15 серпня 1933 р.

Із протоколу засідання президії ф.Р-323, оп.1,
районної КК–РСІ про норми хар- спр.329, арк.4.
чування та стан здоров’я дітей у Копія
дитячому колекторі

136

26 вересня 1933 р.

Із стенограми засідання оргбюро ф.П-470, оп.1,
обласної КК–РСІ про дотримання спр.104, арк.18революційної законності
в 27. Копія

ф.П-267, оп.1,
спр.718,
арк.207, 209.
Оригінал

38

районі
137

17 грудня 1933 р.

Доповідна записка райвідділу ф.П-267, оп.1,
ДПУ до облвідділу ДПУ про спр.647,
продовольчі труднощі в районі
арк.197-198.
Оригінал

138

15 лютого 1934 р.

Спецзведення райвідділу ДПУ ф.П-267, оп.1,
про продовольчі труднощі в спр.647,
районі
арк.160-162.
Оригінал

139

25 лютого 1934 р.

Із доповідної записки рай-відділу ф.П-267, оп.1,
ДПУ райвиконкому та райкому спр.647,
про голод в районі
арк.101-102.
Оригінал
Березнянський район

140

1

15 червня 1932р.

2

Із звіту райкому КП(б)У про ф.П-18, оп.1,
політичний та економічний стан спр.140, арк.2району
13. Копія
3

4

141

7 січня 1933 р.

Із стенограми наради уповнова- ф.П-470, оп.1,
жених із хлібозаготівлі при спр.67, арк.30облбюро КП(б)У про перебіг 41. Копія
хлібозаготівлі в районі

142

березень 1933 р.

Із доповідної записки облвідділу ф.П-470, оп.1,
ДПУ до облбюро КП(б)У про спр.77, арк.159випадки голодування населення 160. Оригінал
району

143

18 травня 1933 р.

З постанови загальних зборів ф.П-18, оп.1,
кандидатської групи колгоспу спр.152, арк.5.
”Червоний прапор” с.Удівка про Копія
поганий
стан
громад-ського
харчування

144

25 травня 1933 р.

Із інформації партійної канди- ф.П-18, оп.1,
датської групи с.Удівка до спр.152, арк.7райкому КП(б)У про труднощі з 8. Копія
продовольством та смерть від
недоїдання
39

145

липень 1933 р.

Із доповідної записки облоргбюро ф.П-470, оп.1,
КП(б)У до ЦК КП(б)У про спр.37, арк.135голодування населення району
136. Копія

146

1- 4 листопада
1933 р.

Акт обстеження комісією рай- ф.Р-800, оп.1,
кому
КП(б)У
колгоспів спр.15, арк.2с.Городище
11.Оригінал

147

3 листопада
1933 р.

Із акту перевірки обласною ф.Р-323, оп.1,
КК–РСІ про постачання вчителям спр.328, арк.43.
району
неякісних
продуктів Оригінал
харчування
Бобровицький район

148

1

18 листопада
1932 р.

2

Із
стенограми
засідання ф.П-470, оп.1,
облоргбюро КП(б)У разом з спр.10, арк.12секретарями райкомів КП(б)У 16. Копія
про перебіг хлібозаготівлі в
районі
3
4

149

27 грудня 1932 р.

З протоколу засідання облорг- ф.П-470, оп.1,
бюро КП(б)У про перебіг хлібо- спр.9, арк.136заготівлі в районі
137. Оригінал

150

12 березня1933 р.

Постанова секретаріату облорг- ф.П-470, оп.1,
бюро КП(б)У про підготовку до спр.52, арк.94весняної сівби
96. Копія

151

4 червня 1933 р.

Доповідна записка бригади заво- ф.П-470, оп.1,
ду „Електроприлад”
м.Ленін- спр.43, арк.10,
град до обкому КП(б)У про 57-61. Копія
зловживання в Бобровицькому
бурякорадгоспі

152

26 вересня 1933 р.

Із стенограми засідання оргбюро ф.П-470, оп.1,
обласної КК–РСІ про дотримання спр.104, арк.41революційної законності в районі 46. Копія

153

4 листопада
1933 р.

Із донесення політвідділу Ново- ф.П-470, оп.1,
биківського бурякорадгоспу до спр.83, арк.1,
обкому КП(б)У про завершення 3- 4. Оригінал
здавання
хліба,
відсутність
40

хлібних
запасів
та
харчування робітників

погане

154

17 листопада
1933 р.

Із донесення політвідділу Ново- ф.П-470, оп.1,
биківського бурякорадгоспу до спр.83, арк.23.
обкому КП(б)У про погане Оригінал
харчування робітників

155

20 грудня 1933 р.

Доповідна записка політвідділу ф.П-470, оп.1,
Бобровицького бурякорадгоспу спр.83, арк.120.
про важкий стан з продо- Оригінал
вольством
Борзнянський район

156

1

18 листопада
1932 р.

2

Із стенограми засідання облоргбюро КП(б)У разом з секретарями райкомів КП(б)У про
перебіг хлібозаготівлі у районі
3

ф.П-470, оп.1,

спр.10,
арк.16,
Копія

20.

4

157

березень 1933 р.

Із доповідної записки обвідділу ф.П-470, оп.1,
ДПУ облоргбюро КП(б)У про спр.77, арк.158.
голодування населення району
Оригінал

158

квітень 1933 р.

Інформація райкому КП(б)У ф.П-263, оп.1,
облбюро КП(б)У про про- спр.232, арк.48довольчі труднощі в районі
49. Копія

159

квітень 1933 р.

Заяви мешканців району до ф.П-263, оп.1,
райвиконкому
про
надання спр.247, арк.7,
продовольчої допомоги
11. Оригінал

160

23 травня 1933 р.

Із заяви колгоспників кол-госпу ф.П-263, оп.1,
„Червона Зірка” до райвиконкому спр.247, арк.24.
про надання допомоги продук- Оригінал
тами харчування

161

липень 1933 р.

Із доповідної записки облорг- ф.П-470, оп.1,
бюро КП(б)У до ЦК КП(б)У про спр.37, арк.137.
голодування населення району
Копія

162

22-24 серпня
1933 р.

З акту обстеження Борзнянського ф.Р-323, оп.1,
дитячого містечка про погане спр.329, арк.6,
харчування вихованців
8. Оригінал
41

Варвинський район
163

1 січня 1932 р.

З протоколу засідання бюро ф.П-793, оп.1,
райкому КП(б)У про додатковий спр.216, арк.1план хлібозаготівлі
2, 246-247.
Оригінал

164

4 січня 1932 р.

З листа уповноваженого райкому ф.П-793, оп.1,
КП(б)У про виконання плану спр.225, арк.10.
хлібозаготівлі в с. Дащенки за Оригінал
рахунок
хлібних
ресурсів
колгоспників

165

5 січня 1932 р.

З інформації секретаря партосе- ф.П-793, оп.1,
редку с. Гурбинці до райкому спр.225, арк.14.
КП(б)У про настрій на селі у Оригінал
зв’язку з хлібозаготівлею

1

2

3

4

166

8 січня 1932 р.

З інформації секретаря парт- ф.П-793, оп.1,
осередку с.Дігтярі до райкому
спр.225, арк.15.
КП(б)У про виконання хлібо- Оригінал
заготівлі

167

8 січня 1932 р.

З інформації секретаря партосе- ф.П-793, оп.1,
редку с.Іванківці до райкому спр.225, арк.16.
КП(б)У про нарікання селян на Оригінал
тяжкий продовольчий стан

168

21 січня 1932 р.

З протоколу засідання бюро ф.П-793, оп.1,
райкому КП(б)У про перебіг спр.216, арк.7хлібозаготівлі у районі
8. Оригінал

169

17 лютого 1932 р.

З інформації уповноваженого по ф.П-793, оп.1,
с.Васьківці до райкому КП(б)У спр.225, арк.23.
про відмову керівництва вико- Оригінал
нувати план хлібозаготівлі через
відсутність хліба

170

28 лютого 1932 р.

З протоколу закритого засідання ф.П-793, оп.1,
бюро райкому КП(б)У про спр.216, арк.26перебіг хлібозаготівлі в районі
30. Оригінал

171

25 березня 1932 р.

З

протоколу

засідання

бюро ф.П-793, оп.1,
42

райкому КП(б)У про організацію спр.216, арк.46міжколгоспної
соцвзаємодопо- 47. Оригінал
моги
172

30 березня 1932 р.

З протоколу зльоту колгоспників- ф.П-793, оп.1,
ударників про нестачу хліба у спр.230, арк.1селян після виконання хлібозаго- 3. Копія
тівлі, відсутність кормів для
худоби та насіння

173

9 квітня 1932 р.

З протоколу засідання бюро ф.П-793, оп.1,
райкому
КП(б)У
про
зат- спр.216, арк.62.
вердження
контрольних
по- Оригінал
казників урожайності 1932 р.

174

23 квітня 1932р.

З протоколу засідання бюро ф.П-793, оп.1,
райкому КП(б)У про підсумки спр.216, арк.75,
діяльності колгоспів у 1931 р.
78-79. Оригінал

1

2

3

4

175

24 квітня 1932 р.

З інформації секретаря партосе- ф.П-793, оп.1,
редку с.Гнідинці до райкому спр.225, арк.74.
КП(б)У про відсутність насіння, Оригінал
нарікання селян на важкий стан з
продовольством

176

12 червня 1932 р.

З листа уповноваженого до
райкому КП(б)У про заворушення в с.Сокиринці через
нестачу хліба

177

26 червня 1932 р.

Із звіту райкому КП(б)У на ф.П-793, оп.1,
районній партконференції про спр.217, арк.8.
невдоволення колгоспників через Копія
нестачу хліба

178

1 серпня 1932 р.

З інформації секретаря парт- ф.П-793, оп.1,
осередку с. Савинці до райкому спр.225, арк.56КП(б)У про виступи членів партії 57. Оригінал
проти прийняття плану хлібозаготівлі

179

3 серпня 1932 р.

З інформації секретаря парт- ф.П-793, оп.1,
осередку с.Дігтярі до райкому спр.225, арк.64КП(б)У про виступи селян щодо 65. Оригінал

ф.П-793, оп.1,
спр.225,
арк.53-55.
Оригінал

43

нереальності плану хлібозаготівлі
180

13 вересня 1932 р.

З протоколу засідання бюро ф.П-793, оп.1,
райкому КП(б)У про перебіг спр.216,
хлібозаготівлі
арк.164, 168169. Оригінал

181

23 жовтня 1932 р.

З протоколу засідання бюро
райкому КП(б)У про стан
збирання, обмолоту зерна та
зяблевої оранки у радгоспах

ф.П-793, оп.1,
спр.216,
арк.199-200.
Оригінал

182

5 листопада
1932 р.

З протоколу засідання бюро
райкому КП(б)У про затвердження остаточно скоректованого
плану хлібозаготівлі

ф.П-793, оп.1,
спр.216,
арк.205 - 206.
Копія

1

2

3

4

183

15 листопада
1932 р.

Із донесення пом. командира
224-го стрілецького полку до
райкому КП(б)У про політикоекономічну ситуацію в районі

ф.П-260, оп.1,
спр.184,
арк.245-247.
Оригінал

184

15 листопада
1932 р.

З протоколу засідання бюро
райкому КП(б)У про заходи щодо
ліквідації прориву у хлібозаготівлі

ф.П-793, оп.1,
спр.216,
арк.210-212.
Оригінал

185

18 листопада
1932 р.

Із стенограми засідання обл- ф.П-470,оп.1,
оргбюро КП(б)У разом з сек- спр.10, арк.6ретарями райкомів КП(б)У про 12. Копія
перебіг хлібозаготівлі у районі

186

21 листопада
1932 р.

З протоколу засідання бюро
райкому КП(б)У про виконання
плану хлібозаготівлі одноосібниками

ф.П-793, оп.1,
спр.216,
арк.177, 179.
Оригінал

187

6 грудня 1932 р.

З протоколу засідання бюро
райкому КП(б)У про заходи щодо
завершення
хлібозаготівлі
в
грудні

ф.П-793, оп.1,
спр.216,
арк.217, 219220.Оригінал.

188

20 грудня 1932 р.

З інформації секретаря парт- ф.П-793, оп.1,
осередку с.Савинці до райкому спр.225, арк.144

КП(б)У про нарікання селян на 2. Оригінал
поганий стан з продовольством
189

грудень 1932 р.

З огляду листів бійців 7-ої стрі- ф.П-470, оп.1,
лецької дивізії, що працювали в спр.14, арк.2,3.
селах Гнатівка та Антонівка, про Оригінал
перебіг хлібозаготівлі

190

5 січня 1933 р.

З доповідної записки обласної ф.П-470, оп.1,
КК–РСІ до обкому КП(б)У про спр.107, арк.10.
обстеження розподілу наслідків Копія
господарювання між колгоспами
району

1

2

3

4

191

15 червня 1933 р.

З
інформації
командування ф.П-470, оп.1,
224-го стрілецького полку обкому спр.93, арк.67.
КП(б)У про труднощі з про- Оригінал
довольством та смертність серед
військовозобов’язаних в районі

192

19 червня 1933 р.

Із доповідної записки політвід- ф.П-470, оп.1,
ділу 75-ої дивізії обкому КП(б)У спр.93, арк.65.
про труднощі з продовольством Оригінал
серед військовозобов’язаних в
районі

193

20 червня 1933 р.

Лист облоргбюро КП(б)У до ф.П-470, оп.1,
райкому КП(б)У про необ- спр.93, арк.71.
хідність надання продовольчої Копія
допомоги
військовозобов’язаним, серед яких є смертельні
випадки від виснаження

194

Не раніше
20 вересня 1933 р.

З доповідної записки райкому ф.П-793, оп.1,
КП(б)У до облоргбюро КП(б)У спр.256, арк.42.
про неможливість виконання Оригінал
районом хлібопоставки

195

6 жовтня 1933 р.

Із інформації держміжрайкомісії ф.П-793, оп.1,
до райкому КП(б)У про великі спр.256, арк.60.
втрати врожаю під час його Оригінал
збирання
45

196

1933 р.

Із донесення політрука 224-го ф.П-793, оп.1,
стрілецького полку про випад-ки спр.245, арк.68.
недоїдання та голодування в Копія
районі

197

1933 р.

Із донесення командира батареї ф.П-793, оп.1,
224-го стрілецького полку про спр.245, арк.83голод в с.Озеряни
85. Копія

198

1933 р.

Із донесення командира бата-реї ф.П-793, оп.1,
224-го стрілецького полку про спр.245, арк.85.
голод в с. Мармизівка
Копія

1
199

2
1933 р.

3

4

З інформації райкому КП(б)У до ф.П-793, оп.1,
облоргбюро КП(б)У про розвиток спр.256, арк.45та стан тваринництва району у 46. Оригінал
1930-1933 рр. та виконання
господарсько-політичних завдань
Городянський район

200

7 серпня 1932 р.

Доповідна записка уповнова- ф.Р-310, оп.1,
женого райкому КП(б)У про спр.107, арк 39відмову
селян
с.Дібровне 40. Оригінал
приймати план хлібопоставки

201

9 серпня 1932 р.

Із інформації уповноваженого ф.Р-310, оп.1,
райкому КП(б)У про небажання спр.107, арк.41,
колгоспників та одноосібників сіл 61-63. Оригінал
Хрінівка,
Невкля,
Великий
Листвен, Тупичів приймати план
хлібозаготівлі через побоювання
голоду

202

серпень 1932 р.

Доповідні записки уповноважених райкому КП(б)У про
відмову селян сіл Великий
Дирчин, Жовідь, Солонівка та
Бутівка приймати план хлібозаготівлі через загрозу голоду

203

12 вересня 1932 р.

Заява
голови
сільгоспартілі ф.Р-310, оп.1,
хут.Кам’янка до райкому КП(б)У спр.75, арк.17.

ф.Р-310, оп.1,
спр.107, арк.3536, 52-57.
Оригінали

46

про надання посівного матеріалу

Оригінал

204

28 жовтня 1932 р.

Заява завідувачки Городнянської ф.Р-310, оп.1,
їдальні № 1 про стан із забез- спр.119, арк.24.
печенням продуктами
Оригінал

205

17 листопада
1932 р.

Акт обстеження Городнян-ського ф.Р-310, оп.1,
інвалідного
містечка
про спр.79, арк.78.
відсутність продуктів харчування Оригінал

1

2

3

4

206

18 листопада
1932 р.

Із стенограми засідання обл- ф.П-470, оп.1,
оргбюро КП(б)У разом з сек- спр.10, арк.29ретарями райкомів КП(б)У про 33. Копія
перебіг хлібозаготівлі у районі

207

9 січня 1933 р.

Із доповідної записки уповно- ф.П-470, оп.1,
важеного до ЦК КП(б)У та спр.25, арк.32облоргбюро КП(б)У про ко- 36. Копія
лективізацію та політичні настрої
в районі

208

30 квітня 1933 р.

Акт перевірки районною КК–РСІ ф.Р-310, оп.1,
факту незаконного вилучення спр.120, арк.11.
зерна у родини Шакут з Оригінал
с.Лемешівка в рахунок хлібозаготівлі
Дмитрівський район
ф.П-470, оп.1,
спр.10, арк.3841.
Копія

209

18 листопада
1932 р.

Із стенограми засідання облоргбюро КП(б)У разом з секретарями райкомів КП(б)У про
перебіг хлібозаготівлі у районі

210

5 січня 1933 р.

З доповідної записки обласної ф.П-470, оп.1,
КК–РСІ до обкому КП(б)У про спр.107, арк.9.
обстеження розподілу наслідків Копія
господарювання по колгоспах
району

211

6 жовтня 1933 р.

Із інформації держміжрайонної ф.П-793, оп.1,
комісії райкому КП(б)У про спр.256, арк.60.
47

великі втрати врожаю під час Оригінал
його збирання
Іваницький район
212
1

10 квітня 1932 р.
2

Інформаційний лист райкому ф.П-260, оп.1,
КП(б)У до обкому КП(б)У про спр.200, арк.22підготовку до сівби
23. Оригінал
3
4

213

21 квітня 1932 р.

Інформаційний лист райкому ф.П-260, оп.1,
КП(б)У до обкому КП(б)У про спр.200, арк.25проведення весняної сівби
27. Оригінал

214

24 квітня 1932 р.

З інформації партосередку с.Гми- ф.П-260, оп.1,
рянка до райкому КП(б)У про спр.200, арк.47.
відсутність харчів у деяких Оригінал
колгоспників

215

квітень 1932 р.

З інформації уповноваженого до ф.П-260, оп.1,
райкому КП(б)У про нарікання спр.200, арк.9.
колгоспників с.Іваниця на тяжкий Оригінал
продовольчий стан

216

1 травня 1932 р.

З інформації райкому КП(б)У до ф.П-260, оп.1,
обкому КП(б)У про „голодні спр.200, арк.52.
настрої” колгоспників
Оригінал

217

7 травня 1932 р.

Інформаційний лист райкому ф.П-260, оп.1,
КП(б)У до обкому КП(б)У про спр.200, арк.55перебіг весняної сівби
56. Оригінал

218

21 травня 1932 р.

З листа партосередку с.Іржавець ф.П-260, оп.1,
до райкому КП(б)У про тяжкий спр.200, арк.93.
стан з продовольством
Оригінал

219

29 травня 1932 р.

З листа уповноваженого до рай- ф.П-260, оп.1,
кому КП(б)У про нарікання спр.200, арк.79.
колгоспників на тяжкий продо- Оригінал
вольчий стан

220

29 травня 1932 р.

З політзвіту партосередку с.Віль- ф.П-260, оп.1,
шана райкому КП(б)У про погане спр.200, арк.80.
48

харчування
ім.Жовтня
221

1

9 червня 1932 р.

2

членів

комуни Оригінал

З листа партосередку с.Щурівка ф.П-260, оп.1,
до райкому КП(б)У про продо- спр.200, арк.91вольчі труднощі у селі
92. Оригінал
3

4

222

12 червня 1932 р.

З політзвіту партосередку с.Бере- ф.П-260, оп.1,
жівка райкому КП(б)У про спр.200, арк.99.
вичерпання хлібних запасів у Оригінал
господарстві

223

19 червня 1932 р.

З протоколу районних партійних ф.П-260, оп.1,
зборів про перекручення під час спр.189, арк.26.
проведення хлібозаготівлі
Оригінал

224

19 червня 1932 р.

З листа партосередку с.Гмирянка
до райкому КП(б)У про нарікання
селян на труднощі з продовольством

225

10 липня 1932 р.

З інформації райкому КП(б)У до ф.П-260, оп.1,
обкому КП(б)У про „голодні нас- спр.200,
трої” серед селян
арк.107-108.
Копія

226

23 липня 1932 р.

З політзвіту партосередку с.Сту- ф.П-260, оп.1,
паківка про труднощі в харчу- спр.200,
ванні селян
арк.124-125.
Оригінал

227

5 серпня 1932 р.

Інформація райкому КП(б)У до
обкому КП(б)У про невдоволення
селян нереальним планом хлібозаготівлі

ф.П-260, оп.1,
спр.200,
арк.143-144.
Оригінал

228

15 листопада
1932 р.

Із донесення пом. командира
224-го стрілецького полку до
райкому КП(б)У про політичкоекономічне становище в районі

ф.П-260, оп.1,
спр.184,
арк.247.
Оригінал

229

18 листопада
1932 р.

Із стенограми засідання обл- ф.П-470, оп.1,
оргбюро КП(б)У разом з сек- спр.10, арк.44ретарями райкомів КП(б)У про 47. Копія

ф.П-260, оп.1,
спр.200,
арк.100-101.
Оригінал

49

перебіг хлібозаготівель у районі
230

23 грудня 1932 р.

1

2

Телеграма обкому КП(б)У до ф.П-470,оп.1,
райкому КП(б)У про подалання спр.15, арк.74.
відставання
одноосібників
у Копія
хлібозаготівлі
3
4

231

1932 р.

З листа партосередку с.Верес- ф.П-260, оп.1,
куни до райкому КП(б)У про спр.200, арк.87нарікання колгоспників на тяжке 88. Оригінал
становище з продовольством

232

1 січня 1933 р.

Постанова бюро райкому КП(б)У ф.П-260, оп.1,
про перебіг хлібозаготівлі у спр.211, арк.3.
районі
Оригінал

233

16 січня 1933 р.

З протоколу засідання бюро ф.П-260, оп.1,
райкому КП(б)У про проведення спр.211, арк.12.
хлібозаготівлі у районі
Копія

234

24 січня 1933 р.

З протоколу засідання бюро ф.П-260, оп.1,
райкому КП(б)У про весняну спр.211, арк.25посівкампанію
26. Копія

235

2 лютого,
25 лютого 1933 р.

Постанови бюро райкому КП(б)У ф.П-260, оп.1,
про підготовку до весняної сівби спр.211,
арк.31а- 32, 43.
Копія

236

25 березня 1933 р.

Постанова бюро райкому КП(б)У ф.П-260, оп.1,
про підготовку одноосібників до спр.211, арк.64.
сівби
Копія

237

10 квітня 1933 р.

З протоколу засідання бюро ф.П-260, оп.1,
райкому КП(б)У про продово- спр.211, арк.69льчу допомогу колгоспникам та 70. Копія
одноосібникам

238

10 травня 1933 р.

З протоколу засідання бюро ф.П-260, оп.1,
райкому КП(б)У про вручення спр.211, арк.91зобов’язань постачання зерна 92. Копія
державі

239

11 травня 1933 р.

Постанова бюро райкому КП(б)У ф.П-260, оп.1,
50

про підсумки весняної сівби

1

2

3

спр.211,
арк.100. Копія
4

240

19 червня 1933 р.

Із доповідної записки політ- ф.П-470, оп.1,
відділу 75-ої дивізії про труднощі спр.93, арк.65.
з забезпеченням продовольством Оригінал
військовозобов’язаних та їхніх
родин

241

2 липня 1933 р.

Постанова бюро райкому КП(б)У ф.П-260, оп.1,
про здавання хліба районом
спр.211,
арк.135-137.
Копія

242

липень 1933 р.

Із доповідної записки облорг- ф.П-470, оп.1,
бюро КП(б)У про голодування спр.37, арк.136.
населення району
Копія

243

6 жовтня 1933 р.

Із інформації держміжрайкомісії ф.П-793, оп.1,
райкому КП(б)У про великі спр.256, арк.60.
втрати врожаю під час його Оригінал
збирання
Ічнянський район

244

2 лютого,
10 лютого,
15 лютого,
24 лютого 1932 р.

З протоколів бюро райкому ф.П-293, оп.1,
КП(б)У про хлібозаготівлю у спр.234, арк.30районі
31, 34-42.
Оригінали

245

10 березня 1932 р.

Інформація райкому КП(б)У до ф.П-293, оп.1,
обкому КП(б)У про підготовку до спр.242, арк.30весняної сівби
32. Оригінал

246

22 березня 1932 р.

З протоколу бюро райкому ф.П-293, оп.1,
КП(б)У про підсумки хлібо- спр.234,
заготівлі у 1931 р.
арк.66-67.
Оригінал

247

7 квітня 1932 р.

З протоколу бюро райкому ф.П-293, оп.1,
КП(б)У про підсумки господарю- спр.234, арк.77вання у колгоспах району
81. Оригінал
51

1

2

3

4

248

13 квітня 1932 р.

З додатку до протоколу бюро ф.П-293, оп.1,
райкому КП(б)У про стан пос- спр.236, арк.4.
тачання хлібом робітників під- Копія
приємств, радгоспів, учителів та
фахівців у районі

249

17 квітня 1932 р.

З протоколу бюро райкому ф.П-293, оп.1,
КП(б)У про громадське харчу- спр.234, арк.89.
вання у колгоспах
Оригінал

250

21 квітня 1932 р.

З протоколу бюро райкому ф.П-293, оп.1,
КП(б)У про політичне стано- спр.236, арк.3.
вище району
Копія

251

5 травня 1932 р.

Лист райкому КП(б)У до обл- ф.П-293, оп.1,
оргбюро КП(б)У про небезпечне спр.236, арк.2.
політичне становище у районі
Копія

252

13 травня 1932 р.

З протоколу бюро
КП(б)У про перебіг
одноосібному секторі

253

1 червня 1932 р.

З протоколу бюро райкому ф.П-293, оп.1,
КП(б)У про державну насіннєву спр.234,
допомогу
арк.125-126.
Оригінал

254

14 червня 1932 р.

Із спецзведення райуповноваженого ДПУ до райкому КП(б)У
про труднощі з продовольством
під час сівби

255

23 червня 1932 р.

З протоколу II районної парт- ф.П-293, оп.1,
конференції про застосування спр.233, арк.6.
адміністративних
заходів Оригінал
хлібозаготівлі

256

5 серпня 1932 р.

З протоколу бюро райкому ф.П-293, оп.1,
КП(б)У про план хлібозаготівлі спр.235, арк.25на 1932 р.
27. Оригінал

райкому ф.П-293, оп.1,
сівби в спр.234,
арк.105-106.
Оригінал

ф.П-293, оп.1,
спр.243,
арк.148.
Оригінал

52

1

2

3

4

257

13 серпня 20 грудня 1932 р.

З протоколів бюро райкому ф.П-293, оп.1,
КП(б)У про перебіг хлібозаго- спр.235, арк.3233, 39-40, 45тівлі
46, 61-63, 125126, 154-156.
Оригінали

258

11 жовтня 1932 р.

Зведення районного уповноваже- ф.П-293, оп.1,
ного ДПУ до райкому КП(б)У спр.243, арк.84про перебіг хлібозаготівлі та 87. Оригінал
сівби у районі

259

18 листопада
1932 р.

Із стенограми засідання обл- ф.П-470, оп.1,
оргбюро КП(б)У разом з сек- спр.10, арк.41ретарями райкомів КП(б)У про 43. Копія
перебіг хлібозаготівлі у районі

260

30 листопада
1932 р.

З протоколу бюро райкому ф.П-293, оп.1,
КП(б)У про підсилення темпів спр.235,
хлібозаготівлі
арк.128-129.
Оригінал

261

2 грудня,
28 грудня 1932 р.

Зведення районного уповноваженого ДПУ до райкому КП(б)У
про перебіг хлібозаго-тівлі у
районі

262

5 січня 1933 р.

З доповідної записки обласної ф.П-470, оп.1,
КК–РСІ до обкому КП(б)У про спр.107, арк.8обстеження розподілу наслідків 9. Копія
господарювання у колгоспах
району

263

11 січня 1933 р.

Звіт райкому КП(б)У до облорг- ф.П-293, оп.1,
бюро КП(б)У про політичне спр.304, арк.1становище району
6, 39-4ф. Копія

264

20 січня 1933 р.

Висновки комісії про перекру- ф.П-293, оп.1,
чування під час проведення спр.304, арк.1416. Оригінал
хлібозаготівлі у с.Припутні

1

2

3

ф.П-293, оп.1,
спр.243, арк.1114, 23-25.
Оригінали

4
53

265

3 лютого 1933 р.

Доповідна записка районного ф.П-293, оп.1,
уповноваженого ДПУ до рай- спр.305, арк.3кому КП(б)У про перебіг вес- 7. Оригінал
няної сівби

266

7 березня 1933 р.

З протоколу бюро райкому ф.П-293, оп.1,
КП(б)У про перевірку наявності спр.299, арк.57.
зерна в колгоспах
Оригінал

267

16 березня 1933 р.

З протоколу
КП(б)У про
весняної сівби

268

30 березня 1933 р.

З протоколу бюро райкому ф.П-293, оп.1,
КП(б)У про підготовку до сівби спр.299, арк.76одноосібних господарств
77. Оригінал

269

4 травня 1933 р.

Інформаційно-доповідна записка ф.П-293, оп.1,
райкому КП(б)У та райвиконкому спр.304, арк.60.
до облоргбюро КП(б)У про труд- Оригінал
нощі з продовольством та голод у
районі

270

16 червня 1933 р.

З протоколу бюро райкому ф.П-293, оп.1,
КП(б)У про сільгоспподаток на спр.299,
1933 р.
арк.160-161.
Оригінал

271

19 червня 1933 р.

Інформація районного уповно- ф.П-293, оп.1,
важеного ДПУ до райкому спр.305, арк.65.
КП(б)У про стан постачання Оригінал
учителів

272

4 липня 1933 р.

Постанова бюро райкому КП(б)У ф.П-293, оп.1,
про план обов’язкового поста- спр.299,
чання зерна державі у 1933 р.
арк.183-185.
Оригінал

273

11 липня 1933 р.

З інформації голови колгоспу ф.П-293, оп.1,
„13Жовтень” с.Бакаївка до рай- спр.322, арк.25.
кому КП(б)У про відмову селян Оригінал
працювати через відсутність громадського харчування

1
274

2
27 липня 1933 р.

бюро райкому ф.П-293, оп.1,
підготовку до спр.299, арк.6465. Оригінал

3
З

протоколу

бюро

4
райкому ф.П-293, оп.1,
54

КП(б)У „про розбазарювання спр.299,
врожаю одноосібними господ- арк.201-202.
дарствами”
Оригінал
275

2 серпня 1933 р.

З протоколу бюро райкому ф.П-293, оп.1,
КП(б)У про перебіг збирання спр.299,
врожаю і здавання хліба державі арк.210-212.
Оригінал

276

24 серпня 1933 р.

З протоколу бюро райкому ф.П-293, оп.1,
КП(б)У про перебіг здавання спр.299,
хліба одноосібними господар- арк.222-223.
ствами
Оригінал

277

2 вересня 1933 р.

З протоколу бюро
КП(б)У про перебіг
сівби та колективізації

278

2 вересня 1933 р.

Постанова бюро райкому КП(б)У ф.П-293, оп.1,
про перебіг хлібозаготівлі у спр.299,
районі
арк.236-238.
Оригінал

279

24 вересня 1933 р.

Спецзведення районного уповноваженого ДПУ до райкому
КП(б)У про перебіг збирання
врожаю та здавання хліба

280

6 жовтня 1933 р.

Із інформації державної між- ф.П-293, оп.1,
районної комісії до райкому спр.256, арк.60.
КП(б)У про великі втрати під час Оригінал
збирання врожаю

281

25 жовтня 1933 р.

З протоколу бюро райкому ф.П-293, оп.1,
КП(б)У про стан здавання хліба
спр.299,
арк.265.
Оригінал

1

2

райкому ф.П-293, оп.1,
осінньої спр.299,
арк.232-234.
Оригінал

3

ф.П-293, оп.1,
спр.305,
арк.163-169.
Оригінал

4

Козелецький район
282

18 листопада

Із

стенограми

засідання

обл- ф.П-470, оп.1,
55

1932 р.

оргбюро КП(б)У разом з секре- спр.10, арк.47тарями райкомів КП(б)У про 51. Копія
перебіг хлібозаготівлі у районі

283

27 грудня 1932 р.

Заява техпрацівників райвикон- ф.Р-1604, оп.1,
кому до його голови з проханням спр.187, арк.24.
про допомогу продуктами харчу- Копія
вання

284

30 листопада
1933 р.

З протоколу бюро райкому ф.П-293, оп.1,
КП(б)У про децентралізовану спр.299,
заготівлю хліба
арк.285.
Оригінал
Коропський район

285

3 жовтня 1932 р.

Акт
обстеження
обласною ф.Р-323, оп.1,
КК–РСІ про виснаження вихо- спр.1038, арк.2.
ванців дитячого містечка с.Чере- Засв.копія
шеньки

286

18 листопада
1932 р.

Із стенограми засідання облорг- ф.П-470, оп.1,
бюро КП(б)У з секретарями спр.10, арк.80райкомів КП(б)У про перебіг 81. Копія
хлібозаготівлі в районі

287

1 грудня 1932 р.

Політичне зведення секретаря
партосередку
с.Жовтневе
до
райкому КП(б)У про перебіг
хлібозаготівлі

288

4 грудня 1932 р.

Політзвіт уповноваженого райко- ф.Р-2881, оп.1,
му КП(б)У про стан с.Райгородок спр.247,
арк.214.
Оригінал

289

24 грудня 1932 р.

Із повідомлення районного упов- ф.Р-323, оп.1,
новаженого ДПУ про відсутність спр.1038,
продуктів харчування у дитячому арк.7.Засв.копія
комбінаті с.Черешеньки
3
4

1
290

2
4 січня 1933 р.

ф.Р-2881, оп.1,
спр.247,
арк..212.
Оригінал

Повідомлення районної КК-РСІ ф.Р-323, оп.1,
про загрозу загибелі від голоду спр.1038, арк.4.
вихованців дитячого містечка Оригінал
с.Черешеньки
56

291

4 лютого 1933 р.

Інформація
районного
суду ф.Р-2881, оп.1,
райкому КП(б)У про кількість спр.247, арк.62.
селян, засуджених за нездачу Оригінал
хліба

292

29 серпня 1933 р.

Із акту перевірки обласною ф.Р-323, оп.1,
КК–РСІ про постачання продук- спр.329, арк.20.
тами харчування та їхне норму- Оригінал
вання у Черешенському дитбудинку

293

29 серпня 1933 р.

Із акту перевірки обласною ф.Р-323, оп.1,
КК–РСІ про смертність вихо- спр.329, арк.20
ванців Черешенського дитбу- зв. Оригінал
динку

294

5 жовтня 1933 р.

Із доповідної записки облздо- ф.Р-323, оп.1,
роввідділу про стан харчування у спр.329, арк.29.
Черешенському дитбудинку
Копія
Корюківський район

295

18 листопада
1932 р.

Із стенограми засідання облорг- ф.П-470, оп.1,
бюро КП(б)У разом з секре- спр.10, арк.75тарями райкомів КП(б)У про 79. Копія
перебіг хлібозаготівлі в районі

296

27 грудня 1932 р.

З протоколу засідання облорг- ф.П-470, оп.1,
бюро КП(б)У про перебіг спр.9, арк.138.
хлібозаготівлі в районі
Оригінал

297

березень 1933 р.

Скарга мешканця с.Верхолісся ф.Р-323, оп.1,
Мірошника М.В. до ЦКК–РСІ про спр.742, арк.5відсутність продуктів харчування 8. Оригінал
та голод серед селян

1
298

2
1 грудня 1933 р.

3

4

Витяг із донесення політвідділу ф.П-470, оп.1,
Корюківської МТС про тяжке спр.83, арк.75.
економічне становище колгоспів Копія

57

299

14 грудня 1933 р.

Лист політвідділу Корюківської ф.П-470, оп.1,
МТС до обкому КП(б)У про спр.83, арк.122.
погане продовольче становище Копія
колгоспів району
Менський район

300

11 лютого,
25 лютого 1932 р.

З інформацій партосередку с.Бендерівка до райкому КП(б)У про
нарікання селян на труднощі з
продовольством

301

19 – 22 лютого
1932 р.

З інформації уповноваженого до ф.П-282, оп.1,
райкому КП(б)У про труднощі спр.365, арк.41.
виконання
плану
додаткової Оригінал
хлібозаготівлі

302

25 лютого 1932 р.

З протоколу засідання фракції ф.П-282, оп.1,
КП(б)У райвиконкому про пе- спр.370, арк.15.
ребіг
виконання
зустрічного Копія
плану хлібозаготівлі

303

3 травня 1932 р.

З протоколу засідання бюро ф.П-282, оп.1,
райкому КП(б)У про стан спр.359, арк.90.
громадського
харчування
у Копія
районі

304

15 липня 1932 р.

З протоколу засідання бюро ф.П-282, оп.1,
райкому КП(б)У про видачу хліба спр.359,
колгоспам
арк.126. Копія

305

13 серпня 1932 р.

З протоколу засідання бюро ф.П-282, оп.1,
райкому КП(б)У про виконання спр.359,
плану хлібозаготівлі
арк.138-139.
Копія

1
306

2
13 вересня –
29 грудня 1932 р.

3

ф.П-282, оп.1,
спр.365, арк.13, 25-26.
Оригінали

4

Постанови бюро райкому КП(б)У ф.П-282, оп.1,
про хлібозаготівлю в районі
спр.359,
арк.154, 171,
178-179, 180182, 188, 205207. Копії
58

307

1932 р.

З інформації уповноваженого до ф.П-282, оп.1,
райкому КП(б)У про нестачу спр.365, арк.29.
посівматеріалу у с.Пекарів
Оригінал

308

2 січня, 10 січня
1933 р.

Постанови бюро райкому КП(б)У ф.П-282,оп.1,
про перебіг хлібоздавання
спр.428, арк.13, 5-7, 47-48.
Оригінали

309

27 січня 1933 р.

З протоколу засідання бюро ф.П-282, оп.1,
райкому КП(б)У про скрутне спр.428, арк.21становище з продуктами хар- 22. Оригінал
чування та посівматеріалом у
Бабській та Киселівській комунах

310

24 лютого 1933 р.

Постанова бюро райкому КП(б)У ф.П-282, оп.1,
про весняну посівну кампанію
спр.428, арк.39.
Копія

311

29 березня 1933 р.

Звернення райкому КП(б)У та ф.П-282, оп.1,
райвиконкому до всіх партор- спр.354, арк.89.
ганізацій та сільрад про надання Копія
насіннєвої
позики
деяким
колгоспам

312

19 квітня 1933 р.

З листа райкому КП(б)У до
обкому КП(б)У про труднощі з
продовольством та випадки смерті від голоду

313

3 червня 1933 р.

З протоколу засідання бюро парт- ф.П-282, оп.1,
організації комуни „Великий спр.458, арк.47Жовтень” с.Баба про перебіг вес- 48. Оригінал
няної сівби

1

2

3

ф.П-282, оп.1,
спр.433,
арк..69-71.
Копія

4
ф.П-282, оп.1,
спр.458,
арк..42.
Оригінал

314

19 червня 1933 р.

З протоколу засідання бюро
парторганізації комуни „Великий Жовтень” с.Баба про загрозу
смерті від голоду деяких родин

315

27 серпня 1933 р.

Постанова об’єднаного пленуму ф.П-282, оп.1,
райкому КП(б)У та райвиконкому спр.416, арк.35про перебіг постачання хліба 37. Копія
59

державі
316

4 жовтня 1933 р.

Лист райкому КП(б)У до обкому ф.П-282, оп.1,
КП(б)У про відстрочення або спр.433, арк.85зниження обсягів здавання хліба 87. Оригінал
деяким господарствам
Ніжинський район

317

4 лютого 1932 р.

З протоколу засідання бюро ф.П-1669, оп.1,
райкому КП(б)У про додаткове спр.170, арк.83.
завдання з хлібозаготівлі
Засв.копія.

318

5 квітня,
2 травня 1932 р.

З
інформації
партосередку ф.П-1669, оп.1,
с.Талалаївка до райкому КП(б)У спр.183, арк.78,
про нарікання селян на важке 100. Оригінал
становище з продовольством

319

18 листопада
1932 р.

Із стенограми засідання обл- ф.П-470, оп.1,
оргбюро КП(б)У разом з сек- спр.10, арк.56ретарями райкомів КП(б)У про 58. Копія
перебіг хлібозаготівлі у районі

320

10 грудня 1932 р.

Лист обкому КП(б)У до райкомів ф.П-470, оп.1,
КП(б)У про факти перегібів та спр.15, арк.48застосування репресій в окремих 49. Оригінал
селах району

321

6 січня 1933 р.

Політико-економічна характерис- ф.П-1669, оп.1,
тика району, підготовлена райвід- спр.218, арк.1ділом ДПУ для райкому КП(б)У
29. Оригінал

1

2

3

4

322

7 січня 1933 р.

Із стенограми наради уповно- ф.П-470, оп.1,
важених з хлібозаготівлі при спр.67, арк.21оргбюро КП(б)У про перебіг 25, 28-29. Копія
хлібозаготівлі у районі

323

9 січня 1933 р.

Інформаційний лист райкому ф.П-1669, оп.1,
КП(б)У до обкому КП(б)У про спр.218, арк.42політичне становище в районі
54. Копія
60

324

5 лютого 1933 р.

Інформація уповноваженого до ф.П-1669, оп.1,
райкому КП(б)У про підготовку спр.215,
до весняної сівби в с. Вересоч
арк.143-144.
Оригінал

325

10 лютого 1933 р.

З інформаційного зведення упов- ф.П-1669, оп.1,
новаженого до райкому КП(б)У спр.215, арк.7.
про нарікання селян у с.Берес- Оригінал
товець на труднощі з продовольством

326

12 квітня 1933 р.

З протоколу об’єднаного пленуму ф.П-1669, оп.1,
райкому КП(б)У та КК–РСІ про спр.213, арк.30стан підготовки та розгортання 44. Оригінал
весняної сівби

327

26 вересня 1933 р.

Із стенограми засідання оргбюро ф.П-470, оп.1,
обласної КК–РСІ про дотримання спр.104, арк.34революційної законності в районі 38. Копія

328

11 жовтня 1933 р.

Із інформації районної КК–РСІ ф.Р-323, оп.1,
про загибель через голод дітей у спр.333,
тимчасовому колекторі безпри- арк.64.
тульних

Оригінал

329

1

1933 р.

Доповідна
записка
райкому ф.П-470, оп.1,
КП(б)У до обкому КП(б)У про спр.76,арк.22план весняної сівби 1934 р.
27. Копія

2

3

4

Новгород-Сіверський район
330

16 серпня 1932 р.

Доповідна записка партійної ф.Р-1830, оп.1,
фракції
Новгород-Сіверської спр.35, арк.47міськради до райкому КП(б)У 48. Копія
про опір колгоспників завищеному плану хлібозаготівлі

331

3 жовтня 1932 р.

Рішення
партійної
фракції ф.П-1830, оп.1,
Новгород-Сіверської міськради спр.44, арк.1.
про незадовільний стан хлібо- Засв.копія
61

заготівлі по місту
332

грудень 1932 р.

Заява вчителів Новгород-Сівер- ф.Р-323, оп.1,
ської школи до обласної КК–РСІ спр.30, арк.52.
про катастрофічний стан із Засв.копія
постачанням продуктів харчування та випадки захворювань через
недоїдання

333

9 січня 1933 р.

Циркуляр райвиконкому секрета- ф.Р-1593, оп.1,
рям партосередків та головам спр.11, арк..2.
сільрад про добровільну здачу Засв.копія
селянами розкраденого і схованого хліба та ін. майна

334

16 березня 1933 р.

Проект резолюції президії райви- ф.Р-1593, оп.1,
конкому про зниження норм спр.15, арк.103.
видачі хліба населенню
Копія
Носівський район

335

8 лютого 1932 р.

З інформації уповноваженого до ф.П-282, оп.1,
райкому КП(б)У про нарікання спр.365, арк.71селян с.Вільшане на відсутність 72. Оригінал
насіння, що забрали під час
хлібозаготівлі

336

6 травня 1932 р.

З протоколу бюро райкому ф.П-1265, оп.1,
КП(б)У про стан загального спр.121, арк.87.
харчування
Копія
3
4

1

2

337

18 листопада
1932 р.

Із стенограми засідання облорг- ф.П-470, оп.1,
бюро КП(б)У разом з секрета- спр.10, арк.72рями райкомів КП(б)У про 75. Копія
перебіг хлібозаготівлі у районі

338

12 лютого 1933 р.

Інформація райкому КП(б)У ф.П-1265, оп.1,
районному уповноваженому ДПУ спр.172, арк.23про голод у селах району
24.Копія

339

2 березня 1933 р.

Доповідна записка районного ф.П-1265, оп.1,
уповноваженого ДПУ район- спр.161, арк.31.
ному КП(б)У про випадки голоду Оригінал
в колгоспах
62

340

6 березня 1933 р.

З інформації райкому КП(б)У до ф.П-1265, оп.1,
облоргбюро КП(б)У про випадки спр.172, арк.29голоду у селах району
30. Оригінал

341

10 березня 1933 р.

З інформації уповноваженого до ф.П-1265, оп.1,
райкому КП(б)У про тяжкий стан спр.175, арк.88
з продовольством у с.Рівчак- зв. Оригінал
Степанівка

342

23 березня 1933 р.

З інформації райкому КП(б)У ф.П-1265, оп.1,
оргбюро обкому КП(б)У про спр.172, арк.32.
голод у деяких селах і прохання Оригінал
допомоги

343

березень 1933 р.

Із доповідної записки обласного ф.П-470, оп.1,
ДПУ до обкому КП(б)У про спр.77, арк.159.
голодування населення району
Оригінал

344

3 квітня 1933 р.

З інформації райкому КП(б)У ф.П-1265, оп.1,
оргбюро обкому КП(б)У про спр.172, арк.53.
виділення посівного матеріалу Оригінал
МТС, зважаючи на скрутне
становище з продовольством

345

4 квітня 1933 р.

З інформації уповноваженого до ф.П-1265, оп.1,
райкому КП(б)У про скрутний спр.175, арк.99.
стан з продовольством у бід- Оригінал
няцьких господарствах с.Лихачів
3
4

1

2

346

10 квітня 1933 р.

З інформації партосередку с.Га- ф.П-1265, оп.1,
лиця до райкому КП(б)У про спр.175, арк.100
часткову
допомогу
сільради зв. Оригінал
голодуючим селянам

347

11 квітня 1933 р.

Інформація
районного упов- ф.П-1265, оп.1,
новаженого ДПУ до райкому спр.161, арк.38КП(б)У та райвиконкому про 41. Оригінал
голод
у
районі
(кількість
голодуючих
по
населених
пунктах)

348

14 квітня 1933 р.

З інформації уповноваженого до ф.П-1265, оп.1,
райкому КП(б)У про труднощі з спр.175, арк.39.
продовольством у с. Плоске
Оригінал
63

ф.П-1265, оп.1,
спр.175,
арк.120.
Оригінал

349

14 квітня 1933 р.

З доповідної записки РівчакСтепанівської
сільради
до
райвиконкому про недостатність
виділеної допомоги, випадки
смерті селян від голоду

350

20 квітня 1933 р.

З інформації уповноваженого до ф.П-1265, оп.1,
райкому КП(б)У про необхідність спр.175, арк.66.
продовольчої допомоги селянам Оригінал
с.Селище

351

22 квітня 1933 р.

З листа рахівника сільгоспартілі ф.П-1265, оп.1,
с.Галиця до партосередку про спр.175, арк. 70
скрутне становище з продо- зв. Оригінал
вольством і неохідність допомоги

352

22 квітня 1933 р.

Із інформації уповноваженого до
райкому КП(б)У про надання
продовольчої допомоги колгоспникам с.Колісники

353

23 квітня 1933 р.

Інформація райкому КП(б)У ф.П-1265, оп.1,
обкому КП(б)У про кількість спр.172, арк.65колгоспних господарств, що не 67. Оригінал
мають хліба, та померлих від
голоду селян
3
4

1

2

ф.П-1265, оп.1,
спр.175,
арк.102 зв.
Оригінал

354

23 квітня 1933 р.

Інформація Леонідівської сіль- ф.П-1265, оп.1,
ради до райкому КП(б)У про спр.175, арк.6,
7. Оригінал
голод у селі

355

24 квітня 1933 р.

З
інформзведення
райкому ф.П-1265, оп.1,
КП(б)У до облоргбюро КП(б)У спр.172, арк.63.
про важкий стан з продо- Оригінал
вольством у районі та кількість
жертв голоду

356

24 квітня 1933 р.

Доповідна записка уповнова- ф.П-1265, оп.1,
женого до райкому КП(б)У про спр.175, арк.8смерть від голоду населення 9. Оригінал
с.Коломійцівка

357

24 квітня 1933 р.

З інформації Коломійцівської ф.П-1265, оп.1,
сільради до райкому КП(б)У про спр.175, арк.56.
64

тяжкий продовольчий стан та Оригінал
випадки смерті від голоду
358

24 квітня 1933 р.

З
інформації
партосередку ф.П-1265, оп.1,
с.Сальне до райкому КП(б)У про спр.175, арк.65
недостатність одержаної допо- зв. Оригінал
моги і збільшення смертності від
голоду

359

25 квітня 1933 р.

Із інформації уповноваженого до ф.П-1265, оп.1,
райкому КП(б)У про скрутне спр.175, арк.12
продовольче становище колгосп- Оригінал
ників с.Данине

360

25 квітня 1933 р.

З інформації уповноваженого до ф.П-1265, оп.1,
райкому КП(б)У про необхідність спр.175, арк.40.
надання колгоспу с.Комарівка Оригінал
допомоги посівним матеріалом

361

30 квітня 1933 р.

З інформації уповноваженого до ф.П-1265, оп.1,
райкому КП(б)У про важкий стан спр.175,
з продовольством у с. Іржавець
арк.162.
Оригінал

1

2

3

4

362

3 травня 1933 р.

Із інформації Богданівської сіль- ф.П-1265, оп.1,
ради до райкому КП(б)У про спр.175, арк.25.
Оригінал
важкий стан з продовольством

363

3 травня 1933 р.

З
інформації
партосередку ф.П-1265, оп.1,
с.Сальне до райкому КП(б)У про спр.175, арк.31труднощі з продовольством
32. Оригінал

364

4 травня 1933 р.

З
інформації
партосередку ф.П-1265, оп.1,
с.Галиця до райкому КП(б)У про спр.175, арк.14.
термінове надання допомоги Оригінал
голодуючим селянам

365

7 травня 1933 р.

З інформації уповноваженого до ф.П-1265, оп.1,
райкому КП(б)У про важкий стан спр.175, арк.21.
з продовольством у с.Коломій- Оригінал
цівка та необхідність допомоги

366

9 травня 1933 р.

З

інформації

парторганізації ф.П-1265, оп.1,
65

с.Галиця до райкому КП(б)У про спр.175, арк.29.
кількість голодуючих родин
Оригінал
367

19 травня 1933 р.

З інформації уповноваженого до ф.П-1265, оп.1,
райкому КП(б)У про кількість спр.175, арк.49.
господарств
с.Іржавець,
що Оригінал
голодують

368

20 травня 1933 р.

З
інформації
партосередку ф.П-1265, оп.1,
с.Галиця до райкому КП(б)У про спр.175, арк.47.
смертність від голоду
Оригінал

369

2 червня 1933 р.

Інформація уповноваженого до ф.П-1265,оп.1,
райкому КП(б)У про кількість спр.175, арк.16голодуючих та надання їм 17. Оригінал
допомоги продовольством

370

17 червня 1933 р.

З доповідної записки райкому ф.П-1265, оп.1,
КП(б)У до обкому КП(б)У про спр.76, арк.14важкий стан з продовольством та 15. Копія
смерть від голоду

1

2

3

4

371

20 червня 1933 р.

Із інформації районного упов- ф.П-1265, оп.1,
новаженого ДПУ до райкому спр.161, арк.81.
КП(б)У та райвиконкому про Оригінал
труднощі з продовольством

372

липень 1933 р.

Із доповідної записки обл- ф.П-470, оп.1,
оргбюро КП(б)У до ЦК КП(б)У спр.37, арк.137.
про
голодування
населення Копія
району

373

1933 р.

Із інформації уповноваженого до ф.П-1265, оп.1,
райкому КП(б)У про голод у спр.175, арк.22
с.Татарівка
Оригінал

374

1933 р.

З листа уповноваженого ДПУ до ф.П-1265, оп.1,
райкому КП(б)У про необхідність спр.175, арк.42.
надання допомоги голодуючим у Оригінал
с. Татарівка
Малодівицький район
66

375

15 листопада
1932 р.

Із донесення пом. командира
224-го стрілецького полку до райкому КП(б)У про політикоекономічну ситуацію в районі

376

грудень 1932 р.

Директива обкому КП(б)У рай- ф.П-470, оп.1,
кому КП(б)У про необхідність спр.15, арк.68.
виконання плану хлібозаготівлі Копія
колгоспами та одноосібниками

377

15 червня 1933 р.

Із
інформації
командування ф.П-470, оп.1,
224-го стрілецького полку до спр.93, арк.67обкому КП(б)У про труднощі з 68. Оригінал
продовольством та смертність
серед військовозобов’язаних

378

19 червня 1933 р.

Із доповідної записки начальника ф.П-470, оп.1,
політвідділу 75-ої дивізії обкому спр.93, арк.65.
КП(б)У про труднощі з продо- Оригінал
вольством та факти загибелі від
виснаження військовозобов’язаних
3
4

1

2

ф.П-260, оп.1,
спр.184,
арк.247- 248.
Оригінал

379

20 червня 1933 р.

Лист
облоргбюро
КП(б)У ф.П-470, оп.1,
райкому КП(б)У про необхідність спр.93, арк.72.
надання продовольчої допомоги Копія
військовозобов’язаним,
серед
яких є випадки загибелі від
виснаження

380

6 жовтня 1933 р.

Із інформації держміжрайкомісії ф.П-793, оп.1,
райкому КП(б)У про великі спр.256, арк.60.
втрати врожаю під час його Оригінал
збирання
Олишівський район
ф.Р-323, оп.1,
спр.1037,
арк.30- 31.
Оригінал

381

8 лютого 1933 р.

Із доповідної записки інспектора
обласної КК–РСІ про незадовільний стан забезпечення учителів
району продуктами харчування

382

липень 1933 р.

Із доповідної записки обл- ф.П-470, оп.1,
оргбюро КП(б)У до ЦК КП(б)У спр.37, арк.136.
67

про випадки
районі

голодування

в Копія

383

2 вересня 1933 р.

Доповідна
записка
районної ф.Р-323, оп.1,
КК–РСІ про постачання вчителів спр.328, арк.1.
району
Оригінал

384

26 вересня 1933 р.

Із стенограми засідання оргбюро ф.П-470, оп.1,
обласної КК–РСІ про дотримання спр.104, арк.57революційної законності в районі 60. Копія
Остерський район

385

1

1 грудня 1932 р.

2

Лист облвідділу ДПУ до об-кому ф.П-470, оп.1,
КП(б)У
про
труднощі
з спр.19, арк.9.
продовольством у с.Євминка і Оригінал
використання
сурогатів
для
випікання хлібу
3

4

386

8 березня 1933 р.

Політичне донесення політвідділу ф.П-470, оп.1,
табірного збору до обкому спр.93, арк.36КП(б)У про стан підготовки 40. Копія
колгоспів району та одноосібників до весняної сівби

387

26 вересня 1933 р.

Із стенограми засідання оргбюро ф.П-470, оп.1,
обласної КК–РСІ про дотримання спр.104, арк.46в районі революційної законності 51. Копія
Прилуцький район

388

15 листопада
1932 р.

Із донесення пом. командира
224-го стрілецького полку до
райкому КП(б)У про політикоекономічну ситуацію в районі

ф.П-260, оп.1,
спр.184,
арк.243- 245.
Оригінал

389

18 листопада
1932 р.

Із стенограми засідання облорг- ф.П-470, оп.1,
бюро КП(б)У разом з секрета- спр.10, арк.51рями райкомів КП(б)У про 56. Копія
виконання планів хлібозаготівлі у
районі
68

390

25 грудня 1932 р.

Телеграма обкому КП(б)У до ф.П-470, оп.1,
райкому КП(б)У про ліквідацію спр.15, арк.81.
відставання у хлібозаготівлі та Копія
застосування репресивних заходів

391

26 грудня 1932 р.

З протоколу засідання обл- ф.П-470, оп.1,
оргбюро КП(б)У про перебіг спр.9, арк.136.
хлібозаготівлі в районі
Оригінал

392

5 січня 1933 р.

З доповідної записки обласної ф.П-470, оп.1,
КК–РСІ до обкому КП(б)У про спр.107, арк.9.
обстеження наслідків господа- Копія
рювання у колгоспах району

393

26 січня 1933 р.

Із доповідної записки рай-відділу ф.П-890, оп.1,
ДПУ до райкому КП(б)У про спр.131, арк.25.
перебіг хлібозаготівлі в районі та Оригінал
реакцію селянства
3
4

1

2

394

12 березня 1933 р.

Із доповідної записки райкому ф.П-890, оп.1,
КП(б)У та райвиконкому до спр.140, арк.11.
облбюро КП(б)У про продо- Копія
вольчі труднощі в районі

395

19 березня 1933 р.

Доповідна
записка
райкому ф.П-470, оп.1,
КП(б)У до облоргбюро КП(б)У спр.77, арк.167про
напружений
стан
з 171. Оригінал
харчуванням у районі

396

19 квітня 1933 р.

Скарга до Всеукраїнського комітету профспілок працівників
освіти на позбавлення у м.Прилуки учителів-пенсіонерів та
їхніх утриманців хлібного пайка

ф.Р-323, оп.1,
спр.1028,
арк.201.

Засв.копія

397

20 травня 1933 р.

З інформаційного листа райви- ф.П-890, оп.1,
конкому до облоргкомітету про спр.127, арк.38.
голод в селах району
Копія

398

25 травня 1933 р.

Із доповідної записки райкому ф.П-890, оп.1,
КП(б)У та райвиконкому до спр.140, арк.22облбюро КП(б)У про голод в 23. Копія
районі

399

15 червня 1933 р.

Із

інформації

командування ф.П-470, оп.1,
69

224-го стрілецького полку до спр.93,
обкому КП(б)У про важкий стан з арк.67-68.
продовольством і випадки голод- Оригінал
ної смерті серед військовозобов’язаних в районі
400

19 червня 1933 р.

Із доповідної записки райвідділу
ДПУ до райкому КП(б)У про
продовольче забезпечення сільських учителів району

401

19 червня 1933р.

Із доповідної записки началь- ф.П-470, оп.1,
ника політвідділу 75-ої дивізії до спр.93, арк.65.
обкому КП(б)У про труднощі з Оригінал
продовольством у військовозобов’язаних та родин червоноармійців
3
4

1

2

ф.П-890, оп.1,
спр.131,
арк.277-278.
Оригінал

402

20 червня 1933 р.

Лист облоргбюро КП(б)У до ф.П-470, оп.1,
райкому КП(б)У про необхід- спр.93, арк.70.
ність надання продовольчої допо- Копія
моги військовозобов’язаним та
їхнім родинам

403

липень 1933 р.

Із доповідної записки облоргбюро ф.П-470, оп.1,
до ЦК(б)У про продовольчі спр.37, арк.134труднощі в районі
135. Копія

404

6 жовтня 1933 р.

Із інформації держміжрайкомісії ф.П-793, оп.1,
райкому КП(б)У про великі спр.256,
втрати під час збирання врожаю
арк.60.
Оригінал

405

31 жовтня 1933 р.

Спецзведення райвідділу ДПУ ф.П-890, оп.1,
про настрої делегатів II з’їзду спр.132,
колгоспників-ударників району
арк.137-138.
Оригінал
Ріпкинський район

406

12 грудня 1932 р.

Висновок інспектора районної ф.Р-323, оп.1,
КК–РСІ про незадовільне забез- спр.30, арк.35.
печення продуктами харчування Оригінал
вчителів району
70

407

7 січня 1933 р.

Із стенограми наради уповно- ф.П-470, оп.1,
важених із хлібозаготівлі при спр.67, арк.15облоргбюро КП(б)У про колек- 21. Копія
тивізацію та виконання плану
хлібозаготівлі в районі

408

травень 1933 р.

Заяви мешканців м.Любеч до ЦК ф.П-470, оп.1,
КП(б)У про голод, зубожіння та спр.25, арк.124протизаконні дії місцевої влади
129. Копії
Семенівський район

409

1

5 лютого 1933 р.

2

З інформаційного листа районної ф.Р-323, оп.1,
КК-РСІ про перебіг посівної спр.375, арк.34кампанії та настрій мешканців 36. Оригінал
району
3
4

410

1 квітня 1933 р.

Зведення райкому КП(б)У про ф.П-470, оп.1,
перебіг колективізації у районі
спр.95, арк.58.
Копія

411

26 вересня 1933 р.

Із стенограми засідання оргбюро ф.П-470, оп.1,
обласної КК–РСІ
про дотри- спр.104, арк.24мання революційної законності в 31. Копія
районі
Сновський район

412

18 листопада
1932 р.

Із стенограми засідання обл- ф.П-470, оп.1,
оргбюро КП(б)У разом з секре- спр.10, арк.65тарями райкомів КП(б)У про 68. Копія
перебіг хлібозаготівлі у районі

413

9 січня 1933 р.

Із доповідної записки уповно- ф.П-470, оп.1,
важеного до облоргбюро КП(б)У спр.25, арк.36та ЦК КП(б)У про колективізацію 38. Копія
у районі

414

26 вересня 1933 р.

Із стенограми засідання оргбюро ф.П-470, оп.1,
обласної КК–РСІ про дотримання спр.104, арк.12революційної законності у районі 17. Копія

415

30 жовтня 1933 р.

З

акту

обстеження

районною ф.Р-323, оп.1,
71

КК–РСІ про постачання вчителів спр.328, арк.34неякісними продуктами харчу- 35. Оригінал
вання
416

30 жовтня 1933 р.

З акту обстеження районною ф.Р-323, оп.1,
КК–РСІ школи с.Єліне про спр.328, арк.36постачання вчителів
37. Оригінал

417

жовтень 1933 р.

Протокол засідання бригади з ф.Р-323, оп.1,
перевірки райспоживспілки про спр.328, арк.30забезпечення вчителів району 31. Оригінал
продуктами харчування у серпніжовтні 1933 р.

1

2

3

4

Чернігівський район
418

17 серпня 1932 р.

Із протоколу наради сільупов- ф.Р-322, оп.1,
новажених
районної
філії спр.138, арк.17„Заготзерно” про перебіг заго- 19. Копія
тівлі зерна в районі

419

3 вересня 1932 р.

З протоколу засідання райви- ф.Р-322, оп.1,
конкому про виконання плану спр.138, арк.30хлібозаготівлі за серпень 1932 р. 31. Копія

420

9 вересня 1932 р.

Інформація районної КК–РСІ про ф.Р-322, оп.1,
хід хлібозаготівлі в районі
спр.138, арк.3234. Копія

421

24 вересня 1932 р.

Інформація районної КК–РСІ про ф.Р-322, оп.1,
перебіг хлібозаготівлі в районі спр.138, арк.56.
станом на 20 вересня
Копія

422

10 грудня 1932 р.

Обов’язкова постанова Чернігівської міськради про забо-рону
торгівлі м’ясом і худобою в
м.Чернігові і приміській смузі

423

27 лютого 1933 р.

Із протоколу засідання оргбюро ф.Р-323, оп.1,
обласної КК–РСІ про забезпечен- спр.341, арк.16.
ня хлібом населення м.Чернігова Копія

424

20 липня 1933 р.

Зведення

відділення

ф.Р-69, оп.1,
спр.341,
арк.103-104.
Копія

шляхово- ф.П-470, оп.1,
72

транспортного відділу ОДПУ до спр.81, арк.98.
обкому КП(б)У про захворю- Копія
вання через голодування серед
транспортників та пасажирів на
ст.Чернігів
425

1

31 липня 1933 р.

2

Зведення відділення шляхово- ф.П-470, оп.1,
транспортного відділу ОДПУ до спр.81, арк.124обкому КП(б)У про голодуючих 126. Копія
та погане постачання транспортникам продуктів харчування
3

4

426

3 серпня 1933 р.

Спецзведення відділення шляхо- ф.П-470, оп.1,
во-транспортного відділу ОДПУ спр.81, арк.135на ст.Чернігів до обкому КП(б)У 136. Копія
про надання допомоги голодуючим залізничникам, членам
їхніх родин та пасажирам

427

9 серпня 1933 р.

Зведення відділення шляхово- ф.П-470, оп.1,
транспортного відділу ОДПУ на спр.81, арк.142ст.Чернігів до обкому КП(б)У про 143. Оригінал
важкий стан з продовольством та
зменшення пайка залізничникам
на III квартал

428

16 серпня,
20 серпня 1933 р.

Із зведень відділення шляховотранспортного відділу ОДПУ на
ст.Чернігів до обкому КП(б)У про
стан забезпечення продоволством
залізничників

429

24 серпня 1933 р.

Із зведення відділення шляхово- ф.П-470, оп.1,
транспортного відділу ОДПУ на спр.81, арк.173ст.Чернігів до обкому КП(б)У про 174. Копія
погіршення громадського харчування

430

10 вересня, 25
вересня 1933 р.

Із зведень відділення шляховотранспортного відділу ОДПУ на
ст.Чернігів до обкому КП(б)У про
постачання продовольства залізничникам

ф.П-470, оп.1,
спр.81, арк.163166.
Оригінали

ф.П-470, оп.1,
спр.81, арк.207208, 215, 240 245, 264.
Оригінали
73

431

30 вересня 1933 р.

Із зведення відділення шляхово- ф.П-470, оп.1,
транспортного відділу ОДПУ на спр.81, арк.246ст.Чернігів до обкому КП(б)У про 248. Оригінал
труднощі з продовольством серед
вантажників

Список фондів, документи яких представлені в переліку
№ з/п

Номер фонду

Назва фонду

1

П – 18

Березнянський райком КП(б)У

2

П – 260

Іваницький райком КП(б)У

3

П – 263

Борзнянський райком КП(б)У

4

П – 267

Бахмацький райком КП(б)У

5

П – 282

Менський райком КП(б)У

6

П – 293

Ічнянський райком КП(б)У

7

П – 470

Чернігівський обком КП(б)У

8

П – 793

Варвинський райком КП(б)У

9

П – 890

Прилуцький райком КП(б)У

10

П – 1265

Носівський райком КП(б)У

11

П – 1669

Ніжинський райком КП(б)У

12

Р – 69

Виконком Чернігівської районної ради

13

Р – 310

Городнянська районна КК–РСІ

14

Р – 322

Чернігвська районна КК–РСІ

15

Р – 323

Оргбюро Чернігівської обласної КК–РСІ

16

Р – 800

Виконком Березнянської районної ради
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17

Р – 1593

Виконком Новгород-Сіверської районної ради

18

Р – 1604

Козелецький райКНС

19

Р – 1830

Виконком Новгород-Сіверської міської ради

20

Р – 2881

Виконком Коропської районної ради
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