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Зі здобуттям незалежності України вітчизняним науковцям, краєз
навцям і свідомим громадянам все більше вдається винести на суд історії 
колись надійно утаємлені документи і матеріали, що відкривають жахливі 
злочини проти людства та українського народу зокрема. Серед історичного 
періоду, означеного пануванням більшовицької влади під керівництвом 
ВКП(б), дослідження трагічних подій 30–х років ХХ ст. займає особливе 
місце і не втрачає своєї актуальності донині. Відомі вітчизняні науковці С. 
Кульчицький [1], В. Марочко [2], О. Веселова, В. Марочко, О. Мовчан [3], 
В. Сергійчук [4], В. Петренко [5] та ін. у грунтовних працях, опублікованих 
упродовж останніх десяти років, виклали нове бачення концептуальних 
засад політичного та соціально–економічного розвитку України в 20–30–х 
роках ХХ століття. На думку вчених, більшовицька влада намагалася 
будь–якими засобами утвердити тоталітарний режим, включаючи полі
тику голодомору і геноциду українського народу. Величезний масив 
документального підтвердження про трагічні наслідки такої злочинної 
політики ВКП(б) опублікований до 75–ї річниці голодомору. Зібрані 
неспростовні докази свідчать, що в Україні заради торжества ідеї соціаліз
му в інтерпритації Й. Сталіна правляча партія з «допомогою» слухняних 
виконавців примусила вмирати від голоду й поневірянь мільйони ні в 
чому не винних громадян. 

 Сучасна російська історіографія проблем голоду 1932 – 1933 рр. та 
соціально–економічних відносин періоду сталінських «штурмів» базу
ється на творчому доробку істориків, які тривалий час вивчали аграрні 
питання, зокрема, на працях М. Івницького, І. Зеленіна, Є. Осколкова, 
В. Кондрашина та інших [6]. 

Одним із перших досліджень, що порушує тему експортної політики 
більшовиків та запровадження спеціальних заходів влади при поверненні 
до карткової системи розподілу продовольчих ресурсів у 1928 – 1935 рр., 
стала монографія О. Осокіної «Иерархия потребления. О жизни людей 



в условиях сталинского снабжения 1928 – 1935 гг.» [7]. Авторці вдалося 
майстерно відкрити завісу таємничості над експортом хлібних ресурсів, 
докладно викласти діяльність горезвісного «Торгзіну» і висвітлити всі 
разючі контрасти при більшовицькому «справедливому» розподілі продо
вольчих ресурсів між громадянами радянської країни. Однак, вітчизняні 
та зарубіжні дослідники, глибоко розглядаючи проблему, майже не звер
тають уваги на роль і місце споживчої кооперації в цих трагічних подіях. 

Відтак, історія споживчої кооперації України в 30–х роках залиша
ється ще маловивченою і потребує комплексного дослідження, зокрема, 
у сфері діяльності товарних розподільників, котрі існували в її структурі. 
Ніхто не досліджував проблему примусового утворення аграрних коопе
ративних господарств і не аналізував їх роль у формуванні продовольчих 
ресурсів країни. 

З огляду на вищезазначене, в статті робиться спроба висвітлити роль 
та місце споживчої кооперації в розподілі товарних ресурсів, а також 
аналізується участь кооперативних господарств у забезпеченні населення 
товарами і продуктами харчування в першій половині 30–х років. 

Зазначимо, що на зламі 20–30–х рр. політика ВКП(б) щодо згортання 
ринкових відносин, ліквідації приватних форм торгівлі і виробництва 
призвела до значних продовольчих труднощів, що й спонукало керівни
цтво країни в кінці 20–х років повернутися до нормованого забезпечення 
окремих категорій громадян. До речі, більшовики ще під час подій 1917–
1920 рр. запровадили так званий «революційний пайок», розмір якого 
формувався за класовими ознаками, належністю до партійної ієрархії 
і «заслуг» перед революцією. Однак, вже тоді визначилися дві точки 
зору на справу забезпечення населення продуктами харчування. Один 
із лідерів правлячої партії Л. Троцький наполягав на тому, що в частині 
споживання, тобто, в умовах особистого існування трудящих «необхідно 
вести лінію урівняння». В. Ленін, категорично не погоджуючись з Левом 
Давидовичем, висунув своє бачення щодо вирішення цієї проблеми. Він 
вимагав негайно встановити принцип: «…держава нікому й нічого задарма 
не дає; все постачання для робітників входить у його заробітну плату; все 
отримане робітниками ділиться не на кількість робітників, а на одиницю 
виробленої продукції» [8,с.11]. Таким чином, вождь революції В. Ленін 
зразу поділив громадян країни на своєрідні «касти», серед яких пріоритер
не право на забезпечення отримали військовики, промислові робітники, 
партійно–радянська номенклатура та інтелігенція. Водночас, селян, 
котрі виробляли левову частку сировинних ресурсів й, власне, поста
чали продукти харчування, «забули» включити до будь–яких списків. 
Зокрема, в Україні це питання регламентувалося спеціальними наказами 
№№ 173, 267, 284 «Про норми харчування населення міст, промислових 
центрів і установ», які запровадив Народний комісаріат продовольства 
(Наркомпрод) УСРР під керівництвом М. Владімірова (Шейнфінкель) 
у середині 1920 р. [9,арк.180]. Аналіз матеріалів наказу № 173 свідчить, 
що в той час більшовики запровадили більш–менш справедливий підхід 
до забезпечення населення продуктами харчування, яке здійснювалося 
через установи споживчої кооперації під безпосереднім керівництвом 
органів Наркомпроду. Усім громадянам за місцем проживання або місцем 
роботи потрібно було приписатися до єдиного споживчого товариства і 
там отримувати виділені за списками продовольчі і промислові товари. 
Згодом, у період розгортання непу для основної маси населення нормоване 



забезпечення на товари повсякденного попиту було скасоване. Однак, 
так звані продовольчі набори за державними цінами для військовиків, 
елітної частини робітничого класу і партійно–радянської номенклатури 
продовжували існувати.

 Як не дивно, але в кінці 20–х років перші проблеми з печеним хлібом 
виникли на території благодатної України. Ще в II–му кварталі 1928 р., 
ймовірно, з метою запобігання виступів одеських докерів, з допомогою 
яких відвантажували мільйони пудів продовольчого зерна на експорт, вла
да запровадила нормоване забезпечення хліба за картками. Наступними 
містами стали Маріуполь і Херсон, з портів яких також проводилися зна
чні експортні операції хлібних ресурсів. До кінця року аналогічну систему 
запровадили в Києві і Дніпропетровську, а на початку 1929 р. у Харкові. 
Досвід України до кінця 1929 року знайшов поширення на всій території 
СРСР, у тому числі, в Москві і Ленінграді [10,с.15].

Наростання проблем з продовольчим забезпеченням примусило 
вище керівництво країни восени 1930 р. утворити Народний комісаріат 
постачання шляхом поділу Наркомату зовнішної і внутрішньої торгівлі 
СРСР. Аналогічна реорганізація відбулася в Україні, де в грудні того ж 
року перейменовали Наркомат внутрішньої торгівлі УСРР на Наркомат 
постачання [11]. Метою такої реорганізації стала концентрація всіх товар
них ресурсів в одних руках і намагання влади запровадити регулювання 
розподілу продуктів харчування та частини промислових товарів через 
систему нормованого (пайкового) забезпечення. 

Виходячи з ідеологічної доктрини більшовизму, при створенні системи 
забезпечення населення, у першу чергу, враховувалися потреби великих 
промислових центрів. Усі працюючі в містах були розділені на групи за 
класово–виробничою ознакою. До першої групи постачання входили 
робітники, що, в свою чергу, поділялися на індустріальних та інших. До 
індустріальних, крім робітників фабрично–заводських підприємств, а 
також робітників транспорту і зв’язку, було віднесено: інженерно–тех
нічний персонал на виробництві, комполітсклад Червоної Армії і Флоту, 
військ ОДПУ, особовий склад міліції, оперативних працівників УГРО, 
учнів і викладачів шкіл ФЗУ. До інших робітників, крім не зайнятих у 
промисловому виробництві, відносилися кустарі, учні і викладачі індустрі
альних вузів і технікумів. Другу соціальну групу постачання становили 
службовці, а також члени родин робітників та службовців, особи вільних 
професій. Третю групу – діти до 14 років. Централізоване карткове поста
чання не поширювалося на осіб, позбавлених виборчих прав і не зайнятих 
«суспільно корисною працею» [10,с.18]. Існувала ще одна група так званих 
суспільно–корисних працівників, котрі забезпечувалися державою за 
окремою ієрархією, прирівняною до особливих списків робітників, але за 
обчисленням пайків у «золотих рублях», тобто за цінами «Торгзіну». До 
таких списків включалися номенклатурні працівники (секретарі партко
мів, керівники радянських і громадських організацій тощо), співробітники 
наркоматів та їх відомств [12,с.284]. 

Як і в попередній період, так і в 1929 р. влада визначила споживчу 
кооперацію за провідну систему щодо реалізації цих завдань і зобов’язала 
її створити (відновити) мережу так званих товарних розподільників. 
Відтак, на початку 30–х років у системі споживчої кооперації України 
почали діяти закриті робітничі (ЗРК), центральні (ЦРК), міські та інші 
кооперативи, котрі за спеціальними списками і встановленими «зверху» 



нормами отоварювали громадян окремими продуктами харчування й про
мисловими виробами. Важливе місце у системі товарного забезпечення 
населення влада відводила діяльності первісних кооперативів. Остаточне 
розмежування повноважень між сільськими споживчими товариствами 
(ССТ) і закритими робітничими кооперативами (ЗРК) відбулося у 1931 
р., коли Рада Народних Комісарів (РНК) УСРР опублікувала Типові 
статути цих товариств [13]. Зокрема, ССТ повинно було «на основі 
генеральної лінії партії та директив уряду… брати участь у соціалістич
ній перебудові сільського господарства та всебічно сприяти вступові до 
колгоспів бідняків і середняків, …ліквідації глитайства як класу на основі 
суцільної колективізації» [13,с.680]. Серед першочергових завдань това
риств стояло поширення крамничної мережі, організація в районі своєї 
діяльності закритих розподільників, зокрема, в радгоспах, колгоспах і 
промислових підприємствах. При цьому, до ССТ не приймали «куркулів 
та інших осіб, позбавлених виборчих прав». Членами товариств не могли 
стати особи, які були виключені з колгоспів «за сприяння глитаям та за 
шкідництво», а також ті члени, що були зняті з роботи на підприємствах 
та установах із тих самих причин [13,с.681]. Один із пунктів статуту, не 
дозволяючи «розподіляти прибутки на паї, забір краму, …поміж членами 
ССТ», поклав кінець чинності принципу участі членів у розподілі доходів 
[13, с.682]. Отже, запроваджений статут ССТ, відсторонивши від членства 
заможних селян і так званих «декласованих елементів», чітко регламен
тував пролетарський підхід до визначення мети та формування членів 
товариств, остаточно зруйнував головні кооперативні чинники щодо його 
економічної діяльності, перетворив утворені об’єднання в інструмент для 
реалізації політики партії на селі. 

Зазначимо, що статут ЗРК відрізнявся від статуту ССТ лише в частині 
визначення мети, яка для закритих робкоопів регламентувалася активною 
участю «в індустріалізації країни, …підпорядковуючи всю свою діяльність 
виробничим завданням підприємства, …ув’язуючи справу постачання з 
виконанням промфінпланів» [13,с.684]. Таким чином, запровадивши ста
тути ССТ і ЗРК, керівництво країни фактично завершило одержавлення 
низової ланки споживчої кооперації УСРР, обрало шлях на розмежування 
діяльності кооперативних установ і організацій між містом і селом, при
ступило до створення системи розподільників, яка згодом забезпечувала 
харчовими і товарними ресурсами привілейовану частину робітничого 
класу, управлінський фабрично–заводський апарат та партійно–радян
ську номенклатуру. 

Слід зазначити, що в роки існування карткової системи (1928–1934 
рр.) участь споживчої кооперації в реалізації цих завдань можна поділи
ти на три основних періоди. Перший припадає на 1928 – листопад 1930 
рр., коли була відсутня єдина класифікація населення, включеного до 
централізованого постачання, й обслуговування відбувалося за принци
пом – пайовик і непайовик, тобто, члени товариств мали переважне право 
на отримання нормованих продуктів харчування і непродовольчих товарів. 
Виготовлення документів і книжок покладалося на органи споживчої 
кооперації, а розповсюдженням їх займалися домоуправління. В 1930 р. 
Центроспілка випустила єдині забірні книжки, і згідно них відбувалося 
отоварювання населення [10,с.18].

Другий період проходив у 1931–1932 рр. Він пов’язаний з чинністю 
постанови ЦК ВКП(б), яка передбачала «з метою першочергового і без



перервного забезпечення робітників найважливіших районів і країв» 
встановити чіткий поділ громадян держави за категоріями значимості 
та наділити їх гарантованими нормами харчових і промислових товарів 
. Під час цього періоду кооперативні органи вже були відсторонені від 
формування списків, а ці функції були передані обласним і міським 
виконкомам, які утворили спеціальні відділи і розповсюджували забірні 
книжки через домоуправління і жеки [10,с.19]. Роль кооперації зводилася 
до отоварювання через систему ЗРК і закритих закладів громадського 
харчування тих, хто потрапив до цих списків.

 Під час третього етапу в 1933–1934 рр. споживча кооперація втратила 
провідну роль у продовольчому забезпеченні населення. Більше того, в 
цей час волею влади з власності кооперативних установ і організацій була 
вилучена значна частина кооперативного майна, яке згідно постанови 
Раднаркому СРСР та ЦК ВКП(б) від 4 грудня 1932 р. повинно було 
перейти у власність так званих «Орсів» («отделов рабочего снабжения»). 
Зокрема, постановою ЕН УСРР від 16 грудня передбачалось Вукоопспілці 
до 25 грудня передати закриті робітничі кооперативи на підприємствах 
чорної металургії й інших галузях промисловості у підпорядкування 
заводоуправлінь, при тому разом з матеріально–технічною базою та 
адміністративно–господарським апаратом кооперативів [14]. Водночас 
скасовувалися знеособлені забірні документи, вводилися щомісячні пер
соніфіковані забірні книжки і талони на товари та продукти харчування, 
запроваджувався робітничий контроль тощо.

 Враховуючи важливість цих питань, варто більш детально розгля
нути структуру утворення ЗРК на території України. Так, у 1930 р. для 
робітників та службовців основних підприємств Донбасу і Криворіжжя 
було організовано 373 розподільники. В інших регіонах діяло 359 поді
бних закладів, які обслуговували контингент першої черги та інших 
громадян. Комуни і радгоспи обслуговувалися в робкоопах, котрих 
налічувалося 1637. Загалом, існувало 2428 товарних розподільників 
[15]. Однак, в процесі втілення карткової системи виникли суттєві 
ускладнення, котрі, в першу чергу, торкалися витрат на утримання цих 
розподільників. Практика показала, що господарська діяльність таких 
установ швидко призвела до утворення значних збитків, котрі негатив
но впливали на фінансовий стан кооперативів. Крім того, керівництво 
окремих Наркоматів, з метою усунення певних проблем (величезних 
черг і зловживань), які існували при обслуговуванні працівників цих 
відомств у прикріплених ЗРК, вимагали утворити галузеві робітничі 
кооперативи. У такий спосіб виникли робкоопи залізничників, рибаків, 
цукроварів, лісових працівників, розробників торфу тощо. Так, до кінця 
1931 р. залізничники мали 38 робкоопів, водники – 9, лісовики – 88, 
рибалки – 14, цукровари – 140, розробники торфу – 10 та ін. [16,арк.4]. 
Існували й інші спеціальні розподільники, зокрема, для командного складу 
армії і флоту, партійно–радянського апарату, працівників ОДПУ–НКВС, 
«Торгзіну», профспілкової номенклатури тощо. Після реорганізації й 
удосконалення мережі закритих і відкритих робітничих кооперативів 
їхня кількість досягла 596 одиниць, які, в свою чергу, мали близько 3000 
власних розподільників [17,арк.6]. Загалом, станом на 01.01. 1932 р. в 
Україні налічувалося 11296 первісних кооперативів, з яких 10700 діяли 
в сільській місцевості [16,арк.4]. 



Безперечно, згадана вище постанова РНК СРСР і ЦК ВКП(б) завдала 
чергового удару по споживчій кооперації, направленого на зменшення її 
економічного впливу в містах і промислових центрах. Зокрема, з господар
ської діяльності вилучалася значна кількість підрозділів (більше 3–х тисяч 
одиниць) з вагомими об’ємними і фінансовими показниками (близько 
100 млн. крб. річного обороту), втрачалася частина пайовиків (понад 1 
млн. чоловік), значно зменшилися надходження пайових внесків тощо. 

 З іншого боку, із запровадженням цієї постанови партійне керівни
цтво СРСР ще більше поглибило розрив між містом і селом, наповнило 
реальним економічним змістом класову дискримінацію серед населення 
країни, остаточно розшарувало середовище робітників на привілейованих 
і звичайних, створило всі умови для безбідного існування бюрократичного 
апарату і тим забезпечило ефективне виконання власних рішень.

Отже, в період існування системи державного регулювання щодо 
забезпечення громадян країни продуктами харчування і товарами повсяк
денного попиту споживча кооперація України займала провідне місце і 
виконувала важливе державне завдання. Однак, у процесі так званого 
«удосконалення» норм і списків кооперативні установи й організації 
поступово були відсторонені від обслуговування контингенту промис
лових центрів і великих міст, втратили частину матеріально–технічної 
бази й, фактично, зазнали значних фінансових і матеріальних збитків.

Зазначимо, що на зламі 20–30–х років оголошений партією курс 
на індустріалізацію й колективізацію країни створив значні проблеми 
в продовольчому забезпеченні країни. Не викликає сумніву, що генсек 
ВКП(б) Й. Сталін, його найближче оточення в Москві та партійно–радян
ське керівництво в Україні добре знали про перманентні тенденції до 
поглиблення проблеми. На наше переконання, керманичі ВКП(б), усві
домлюючи провали в реалізації намічених планів суцільної колективізації 
в Україні, з метою поспішного «латання» значних дірок у продовольчих 
фондах, вирішили покласти на споживчу кооперацію – найбільшу й гли
боко структуровану економічну систему, величезні завдання. За задумом 
вождів, крім торговельно–заготівельної діяльності, випікання хліба та 
утримання мережі громадського харчування, кооперація повинна була 
створити потужний сектор аграрного виробництва, тобто, у значних 
розмірах виробляти молоко, масло, м’ясо та іншу продукцію рослинного 
походження, а отримані здобутки направляти на задоволення потреб 
карткової системи. При цьому, в загальному балансі фондів, які форму
валися за рахунок аграрних підприємств споживчої кооперації, здобутки 
кооператорів визначалися не за фактичними об’ємами виробленої про
дукції, а за плановими показниками щодо урожайності, отримання надоїв, 
приросту живої ваги тощо. 

 Отже, керівництво ВКП(б) примусило систему споживчої кооперації 
оволодіти невластивими їй функціями виробника аграрної продукції, а 
отриману продукцію направити в загальнодержавний фонд продовольчих 
ресурсів, намагаючись закрити величезні проріхи в продовольчій безпеці 
країни. 

Виходячи з цих завдань, керівництво Вукоопспілки змушене було 
створити окрему структуру управління «Вукоопсільгосп», яке здійсню
вало координацію діяльності кооперативних сільськогосподарських 
господарств (коопгоспів). Так, станом на жовтень 1931 р. до складу ново
го об’єднання входило 463 коопгоспи, в тому числі, 91 молочнотоварна 



ферма, 97 господарств з відгодівлі свиней, 92 – з вирощування городини, 
88 – з виробництва зернових ресурсів тощо [16,арк.28]. Зрозуміло, що 
діяльність коопгоспів не вирізнялася значними здобутками. Наприклад, 
за планом потрібно було отримати 401 тис. т городини, а зібрали лише 
308 тис. т, в тому числі, завдання щодо по картоплі виконали на 77,5 %. 
Не виконувалися завдання з інших показників, зокрема, з утримання 
поголів’я корів і виробництва молочнотоварної продукції (69,6 % до 
плану). Внаслідок цього споживачі не отримали майже 13,1 тис. т моло
копродуктів. Катастрофічний стан кооперативного свинарства призвів до 
величезних розривів у постачанні м’ясопродуктів. За планом кооператори 
повинні були виробити 19605 тонн, а, фактично, спромоглися лише на 
272 тонни [16,арк.29].

Не краще складалося виробництво у сфері птахівництва. Замість 
утримання 200 тис. голів дорослої птиці кооператори мали 41,7 тис., що, 
безперечно, ще більше поглиблювало проблему продовольчого забезпе
чення населення [16,арк.29]. 

Загалом, у 1931 р. система споживчої кооперації України в аграрному 
секторі провалила планові завдання, зокрема, недодано 46 % овочевої про
дукції (250 тис. т), 20 % молока (9 тис. т) та інших надзвичайно важливих 
продуктів харчування [17,арк.4]. 

Отже, спроба партійного керівництва країни закрити недоїмки в 
накопиченні продовольчих ресурсів за рахунок товарного виробництва 
в системі споживчої кооперації потерпіла невдачу. Утворені у 1930–1931 
рр. коопгоспи, за відсутності досвіду і відповідних ресурсів, не зуміли 
швидко й ефективно налагодити аграрне виробництво, допустили значні 
відхилення від планових завдань і тим поглибили дефіцит продовольчих 
ресурсів в Україні.

 Проте, партійне керівництво УСРР, не звертаючи уваги на проблеми 
коопгоспів, вирішило посилити тиск і навпаки збільшило навантаження на 
споживчу кооперацію. Так, на початку 1932 р. за рішенням ЦК КП(б)У (24. 
02. 1932 р.) кооперативним спілкам передбачалося негайно реорганізувати 
коопгоспи в приміські господарства ЗРК, метою яких стало виробництво 
м’яса, сільськогосподарської продукції та городини для потреб цих закла
дів. За завданням партії, кооператорам передбачалося освоїти 430 тис. га 
орної землі, створити молочнотоварні ферми для утримання 50000 корів, 
побудувати свинарники для відгодівлі 1,2 млн. свиней тощо [18,арк.69]. 

 Безперечно, для некваліфікованих агровиробників, у ролі яких 
мусили виступати робітничі кооперативи, це було непосильне завдання. 
Яскравим прикладом неефективної діяльності таких підрозділів можуть 
слугувати матеріали обслідування агрокомбінату при Проскурівському 
центральному робітничому кооперативі. Перевірка Вінницького обкому 
партії діяльності цього підприємства (станом на кінець 1932 р.) пока
зала, що коопкомбінат ЦРК працював збитково (37 тис. крб.) і не міг 
забезпечити 2692 робітника з 33–х промислових підприємств, які були 
приписані до цього кооперативу [19, арк.11]. Володіючи 1200 га орної 
землі, в тому числі 160 га городу, комбінат спромігся отримати пшениці 
лише 1,8 ц з га, вівса – 1,6 ц, гречки – 2,8 ц, ячменю – 3,4 ц, гороху – 6,6 
ц, кукурудзи – 9 ц, при цьому майже 50 % врожаю кукурудзи і 60 % вівса 
загинуло. По городині замість запланованих 107780 ц одержали 23800 ц, 
тобто лише п’яту частину очікуваного врожаю. Відтак, за розрахунками 



перевіряючого, робітничому постачанню недодано 13974 ц городини і 
5243 ц картоплі [20,арк.11–12]. 

Не краще складалися справи у виробництві молока, м’яса тощо. Так, у 
1932 р. 80 % телят через відсутність кормів і як непридатних (рахітні) для 
доїння корів змушені були забити, а втрати від молочарства компенсували 
за рахунок підвищення майже у 4 рази відпускних цін на молокопродук
ти (ціна на літр молока зросла від 25 коп. до 85 коп.). На свинофермі на 
початку 1932 р. налічувалося 1000 голів свиней, але через відсутність 
кормів і внаслідок пошестей у грудні їх залишилося тільки 360 шт., і тих 
врятували від загибелі тим, що змушені були розподілити для відгодівлі 
між їдальнями. За підрахунками правління ЦРК, діяльність свиноферми в 
поточному році принесла збитків у розмірі 30 тис. крб. і через відсутність 
кормової бази могла взимку 1932 – 1933 рр. нанести збитків ще більше 
[20,арк.13]. В аналогічному стані знаходилася більшість агрокомбінатів 
споживчої кооперації України і, безперечно, їх діяльність призводила до 
значних збитків. 

 Зазначимо, що в 1933 р. діяльність агроформувань споживчої коо
перації не покращилася. Так, у постанові правління Вукоопспілки від 
16.07. 1933 р. констатувалося, що планові завдання щодо весняної сівби 
зернових і овочевих культур зірвані, зокрема, городина висаджена лише 
26,9 % до плану. Залишились необробленими майже 80 % парів, більше 
50 % посівних площ овочевих та кормокультур були просапані лише один 
раз [21,арк.35]. 

Зрозуміло, що незадовільна діяльність кооперації не могла пройти 
повз прискіпливий контроль вищих партійних органів України. На 
початку 1934 р. Політбюро ЦК КП(б)У розглянуло стан справ у спо
живчій кооперації та прийняло відповідні рішення. Одним із них стало 
зміщення М. Бляхера з посади голови правління Вукоопспілки, а на його 
місце в березні VI–й Всеукраїнський з’їзд споживкооперації обрав В. 
Кузьменка [22]. 

У відповідності з директивами ЦК КП(б)У (постанова від 07.02. 1934 
р.) на місцях також розглянули стан справ у споживчій кооперації і намі
тили низку кардинальних заходів щодо поліпшення фінансового стану 
кооперації. Серед ухвалених заходів окремі, на нашу думку, принесли 
користь кооперації і, безумовно, значно поліпшили її фінансовий стан. 
У першу чергу таким рішенням стала ліквідація невластивих кооперації 
функцій, пов’язаних з виробництвом сільськогосподарської продукції. 
Постанова передбачала терміном до 15 березня 1934 р. передати всі посівні 
площі у розпорядження виконкомів, а для власних потреб залишити 2–3 
га землі (для утримання коней тощо) [23,арк.86]. Важливим рішенням 
стала ліквідація відгодівельних операцій при спілках і товариствах, які 
значно обтяжували роботу кооператорів і приносили значні збитки. 
Однак, чи не найважливішим важелем для подолання збитковості стало 
рішення про переведення системи громадського харчування на повний 
госпрозрахунок і припинення харчування номенклатурних працівників 
за цінами нижчими собівартості [23,арк.88]. 

Загалом, система Укоопспілки закінчила 1934 р. з величезними збит
ками, що сягали 72,7 млн. крб. [24,с.7]. Катастрофічний стан української 
кооперації не залишився без нищівної критики з боку вищих партійних 
органів. Так, секретар ЦК КП(б)У С. Косіор особисто взяв участь у роботі 
розширеного пленуму правління Укоопспілки й у промові 13 березня 



1935 р. визнав роботу кооперації «цілком незадовільною». Особливо різкі 
висловлення і звинувачення в його промові торкалися збитків, ставлен
ня до яких з боку кооператорів і їхнє існування та накопичення, на його 
погляд, «є... найнеподобнішим, найнестерпнішим у даних умовах, най
небезпечнішим у подальшій роботі кооперації явищем» [25,с.1]. Проте, 
перший більшовик України жодного слова не промовив про справжні 
причини накопичення цих збитків. На наше переконання, вони стали 
наслідком політики ВКП(б) щодо одержавлення споживчої кооперації 
й позбавлення її економічної свободи. Поглибило ці збитки примусове 
виконання невластивих кооперації функцій, зокрема, у сфері аграрного 
виробництва. До значних втрат кооперативних установ і організацій при
звело утримання збиткових ЗРК та об’єктів громадського харчування для 
партійно–радянської номенклатури. 

Таким чином, у 1928–1934 рр. споживча кооперація відігравала 
важливу роль у задоволенні продовольчих потреб населення України. 
Перебуваючи в стані одержавленої економічної структури, коопе
ративна система виконувала завдання більшовицької влади щодо 
організації нормованого розподілу продуктів харчування, займалася 
власним агропромисловим виробництвом, утримувала значну кількість 
розподільників й об’єктів громадського харчування. Внаслідок політич
них рішень Політбюро ЦК ВКП(б) станом на кінець 1934 р. більшість 
облспоживспілок опинилися на грані фінансового краху й потребували 
негайної підтримки. Бачиться доцільним розглянути ці питання у наступ
них дослідженнях.
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Рекрут В.Ф. Роль и место потребительской кооперации в продовольствен
ном обеспечении населения Украины в 1928–1934 годах

Освещается участие потребительской кооперации в обеспечении насе
ления товарами и продуктами питания, а также рассматривается роль 
кооперативных хозяйств в формировании продовольственных ресурсов Украины 
в первой половине 30–х годов.

Ключевые слова: потребительская кооперация, продовольственное и товар
ное обеспечение, закрытые рабочие кооперативы, кооперативные хозяйства. 

Rekrut, V.Ph. The place and the role of co–operative societies in grocery 
providing of Ukrainian population in 1928–1934

Light up the participation of co–operative societies in providing population the 
foods and look at the role of co–operative agriculture in the form of grocery resources 
of Ukrainian in the first part of 30 years.

Key words: of co–operative societies, grocery and products providing, the closed 
working co–operative, co–operative agriculture.


