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Характерною рисою репресивної політики тоталітарного режиму кінця 
20 � початку 30-х років було те, що репресії охоплювали практично всі 
верстви суспільства, зокрема службовців державних структур, в тому числі 
інженерно-технічну інтелігенцію. 

У червні 1928 р. закінчився судовий процес у «Шахтинській справі», а 
вже у другій половині 1930 р. в радянській пресі почали з'являтися офіційні 
повідомлення про розкриття на території СРСР нових «міцних шкідницьких 
організацій». Серед них виявився і «Союз інженерних організацій» або 
«Промислова партія» («Промпартія»). Повідомлялось, що на чолі цієї 
організації стоять відомі вчені, управлінці з числа «старих спеців», які зай-
мали високі посади в центральних планових і господарських установах, їх 
обвинувачували у створенні мережі шкідницьких організацій майже в усіх 
головних наркоматах та їх місцевих органах в багатьох регіонах країни, в 
підготовці іноземної інтервенції з метою повалення радянської влади. 

З 25 листопада по 7 грудня 1930 р. у Москві проходив показовий су-
довий процес над основними організаторами і керівниками «Промислової 
партії». Перед судом постало 8 чоловік: професор МВТУ і директор 
Теплотехнічного інституту Л.К.Рамзін, заступники голови секторів 
Держплану СРСР професор І.А.Іконников та В.О.Ларичев, голова Науково-
технічної ради Вищої Ради Народного Господарства (ВРНГ) СРСР професор 
Чарновський, голова колегії Науково-дослідницького текстильного 
інституту професор Федотов, технічний директор Оргтекстилю ВРНГ СРСР 
Куприянов, завідуючий одним з відділів ВРНГ В.І.Очкін та інженер 
К.В.Ситнін. Підсудні повністю визнали всі обвинувачення, що були 
висунуті проти них. 

За рішенням Спеціальної судової присутності 5 чоловік було 
засуджено до вищої міри соціального захисту � розстрілу. Проте Президія 
ЦВК СРСР замінила вищу міру на 10 років позбавлення волі та 5 років 
поразки у правах. Інші підсудні отримали менші терміни ув'язнення. 
Обвинувачені представляли лише верхівку піраміди, що складалася із сотен 
заарештованих. В Обвинувальному висновку у справі «Промпартії» 
називалася кількість членів цієї «шкідницької організації» � 2 тис. осіб 1. 

Майже водночас з арештами у Москві почалися арешти і в Україні. У 
листопаді 1930 р. Економічне управління ГПУ УСРР констатувало роз-
криття «Українського Інженерного Центру» (УІЦ) � організації, яка начебто 
об'єднувала і керувала шкідницькою та диверсійною роботою в усіх ос-
новних і найбільш важливих галузях промисловості України. Слідство зая-



вило, що УІЦ був тісно пов'язаний з ЦК «Промпартії», діяв за його дирек-
тивами та вказівками, фактично виступав філіалом «Промпартії» в Україні. 

Згідно з версією співробітників ГПУ до 1926 р. в багатьох галузях 
промисловості і планових органах УСРР склалися контрреволюційні 
організації, до складу яких входили «старі спеціалісти»: інженери, еконо-
місти, управлінці. Протягом 1927-1928 рр. ці організації почали групуватися 
навколо чотирьох центрів: Всеукраїнської Асоціації інженерів (ВУКАІ), 
Держплану УСРР, Харківського технологічного інституту (ХТІ) та 
Теплотехнічного бюро ВРНГ УСРР. 

Проте на той час ще не існувало чіткої структури організації. Лише у 
другій половині 1928 р. починає формуватися, фактично об'єднувати, ко-
ординувати та керувати розгалуженими контрреволюційними 
антирадянськими організаціями в Україні єдиний центр � «Український 
Інженерний Центр» 2. 

Центральне місце в створені УІЦ відіграло товариство ВУКАІ, що 
існувало у Харкові та об'єднувало найбільш кваліфікованих спеціалістів ста-
рої, дореволюційної генерації. Саме президії ВУКАІ відводилась роль 
організатора УІЦ. Навколо Держплану групувалися в основному інженери 
вищих кіл: головні інженери, технічні директори трестів та великих 
підприємств. Тут, за версією ГПУ, в 1926 р. створюється контрреволюційна 
група на чолі з завідуючим промисловою секцією інженером Хартуларі. ХТІ 
об'єднав, за термінологією слідчих, «інженерів-середняків та вище 
середняків». Це були виробничники, викладачі та професори вищих 
технічних учбових закладів України. Технологічне бюро ВРНГ проводило 
роботу серед більш широких верств інженерства. 

Отже, за задумом ГПУ, навколо УІЦ групувалися представники абсо-
лютно всіх верств інженерно-технічної інтелігенції. 

Важливою метою виявлення «шкідників» було бажання його органі-
заторів насадити в країні атмосферу загальної недовіри та підозрілості, 
створити таку ситуацію, коли в свідомості рядових членів ВКП(б) та 
широких верств населення все більше закріплювалася б ідея про 
необхідність згортання навіть тієї урізаної демократії, що існувала ще з часів 
непу. Необхідно було підтвердити тезу Й.В.Сталіна, висунуту ним на 
пленумі ЦК ВКП(б) у червні 1928 р., відразу після судового процесу над 
«шахтинцями», про загострення класової боротьби. Для цього необхідно 
було довести глобальність та всеохоплення шкідництва. 

Саме тому ідея об'єднання всіх існуючих шкідницьких організацій в 
єдиний центр, за задумом ГПУ, повинна була виходити з Москви, безпо-
середньо від професора Рамзіна та його найближчого оточення із Тепло-
технічного інституту. Безглуздість цього зв'язку підмітив один із обвину-
вачених � помічник директора Харківського машинобудівного інституту, 
консультант тресту «Донбасток» С.М.Семихатов. За його словами, у по-
передні роки представники московських теплотехнічних кіл (на чолі яких 



стояв Рамзін) зневажливо ставились до своїх українських колег, намага-
ючись дискредитувати їх в галузі енергетики. Мабуть, мова йшла про су-
перництво між різними науковими школами та напрямами досліджень. На 
слідстві Семихатов засвідчив, що йому здалося дивним зміна «тактики» 
Рамзіна, його спроби припинити непорозуміння серед спеціалістів, більше 
того � організувати їх та підпорядкувати Москві 3. 

З Москви, згідно з Обвинувальним заключенням, надходили не лише 
прямі вказівки, а й грошові кошти на фінансування контрреволюційної 
роботи. Чіткий облік надходжених коштів не вівся, розписок в отриманні 
грошей ніхто не давав і не вимагав. Загальну суму слідчі підрахували, 
виходячи із «свідчень» заарештованих. Вона становила приблизно 300-350 
тис. карбованців. 

Про всеохоплення шкідництва повинен був свідчити і зв'язок обвину-
вачених з професорами Кондратюком і Чаяновим, відомими московськими 
економістами, яких ГПУ вважало причетними до т.зв. «Трудової селянської 
партії». 

Проте найбільше вражає схема розгалуженості «шкідницьких» орга-
нізацій в Україні. Відповідно до неї «Український Інженерний Центр» 
встановив зв'язок та контактував з контрреволюційними організаціями в 
найбільш важливих галузях промисловості України. 

В енергетичній промисловості (теплотехніка, електробудівництво, 
електротехніка) до цієї системи начебто входили «Донбасток» з десятьма 
електростанціями, Інститут промислової енергетики, Миколаївський 
електроцентр, трест «Котлотурбіна», а загалом близько 120 підприємств та 
установ; в металургійній галузі � Інститут металів, 8 будівних трестів, 
трести «Гіпромез» та «Сталь», 13 великих металургійних заводів; у 
вугільній промисловості � всі шахтоуправління трестів «Шахтобуд», 
«Вуглесбуд», «Вугілля»; у силікатній � Інститут силікатів та 
Укрсилікаттрест, до складу якого входили Часов-Ярська група заводів, 
Краматорський та Красногорівський заводи, завод «Пушка» та 
Пантелеймоновський динамітний завод; у машинобудівній � усі заводи 
трестів ЮМТ (Південний машинобудівний трест), Південкотлобюро, 
УТСМ, Укрмето; у хімічній � усі установи та заводи трестів Хімсбуд та 
Хімтрест; у коксобензольній � 7 коксових відділів тресту «Сталь», трести 
Коксобуд та Коксобензол (14 заводів); у військовій � Штерівський 
динамітний завод 4. 

До системи УІЦ, за тією ж схемою, входили три т.зв. «бойові групи» � 
група Іваницького, група Чуніхіна та група Донтопу (керівник � 
М.М.Радович) 5. У безпосередній залежності від Москви знаходились 
Київський, Дніпропетровський та Одеський філіали Промпартії. З 
Українським Центром вони лише координували свою діяльність. Отже, 
складається враження, що викриття УІЦ було заздалегідь спланованою, 
чітко продуманою акцією. 



Керівний склад УІЦ будувався за принципом представництва від 
галузевих «контрреволюційних шкідницьких організацій» в особі їх керів-
ників. Так, Вищу Раду Народного Господарства УСРР представляли 
Земельс, Тамарин; важке машинобудування � Георгієвський, Цвєтков; 
середнє машинобудування � Сікора, Готов; енергетику � Бураков, Матвєєв, 
хімічну промисловість � Волькенау та ін. 

Масштаби «контрреволюційних організацій інженерства» у промис-
ловості України повинні були вразити навіть найбільших скептиків. По-
чалася не просто боротьба з контрреволюцією, почалося винищення спе-
ціалістів старої генерації як суспільної верстви населення. За даними ГПУ, у 
справі УІЦ і українських філіалів «Промпартії» в різних містах України 
було заарештовано 750 осіб. Але цілком можливо, цифра була набагато 
більшою. Зокрема, канадський дослідник українського походження 
К.Кононенко, який в 1930 р. перебував у Харківській в'язниці, вважає: «Тоді 
були разом заарештовані всі головні інженери великих заводів, професори 
вищих технічних шкіл, керівники найбільших цехів... Це було повне 
технічне обезглавлення української промисловості» 6. 

Не всі «галузеві керівники», тим більше «рядові члени», проходили по 
процесу «Українського Інженерного Центру». Було заведено додатково 
слідчі справи по галузях промисловості, окремих трестах, підприємствах. 
Цим пояснюється той факт, що спеціалісти, які були заарештовані за 
причетність до діяльності УІЦ, проходили за іншими справами, хоча 
прізвища їх фігурували в основній справі. 

За основною справою проходили 23 особи, які представляли в основ-
ному енергетичну галузь. Більшість з них були непролетарського поход-
ження віком від 40 до 60 років, тобто професійно і духовно склалися ще до 
революції. Це були: 

Литвинов П.П. � начальник техніко-виробничого управління ЮМТ, 
начальник виробничого управління Гірничозаводського тресту (до 
революції царський уряд нагородив його двома орденами � Станіслава та 
Анни); 

Стюнкель Б.Е. � до революції був власником великої технологічної 
контори в Москві, після революції � член правління Акціонерного Това-
риства «Тепло і сила», заступник голови Комітету по електрифікації 
Донбасу, член правління та технічний директор тресту «Донбасток», член 
президії ВАРНІТСО; 

Кузнєцов О.М. � син власника заводу, на момент арешту � завідуючий 
секцією енергетики та член правління Президії Держплану УСРР; 

Львов Г.Д. � колишній член РСДРП (меншовиків), завідуючий енерге-
тичним бюро тресту «Донвугілля»; 

Бураков Г.Ф. � колишній статський радник, директор власного 
реального училища, після революції � професор ХТІ, голова науково-
технічної секції енергетики ВРНГ УСРР, консультант деяких трестів; 



Крушель Є.Г. � колишній член РСДРП(м), після революції очолював 
науково-технічну секцію металопромисловості ВРНГ УСРР; 

Матвєєв А.Л. � на момент арешту виконував обов'язки директора 
Харківського відділення ВЕО, викладав у ХТІ; 

Целібеєв С.М. � заступник завідуючого промсекцією Держплану 
УСРР; 

Георгієвсьтй Б.П. � завідуючий технічним управлінням і член 
правління ЮМТ, начальник техніко-виробничого управління 
Машинооб'єднання; 

Іваницький М.М. � завідуючий проектним відділом тресту 
«Котлотурбіна»; 

Філіпов І.Є. � інженер цього ж тресту та представник концесійної 
фірми «Каблица» в Україні; 

Капеллер В.О. � колишній дворянин, очолював будівництво 
Штерівської електростанції, водночас виконував обов'язки заступника 
голови Комітету по електрозабезпеченню Донбасу, член правління і 
завідуючий відділом Енергобуду, член президії ВУКАІ; 

Фюнер М.І. � технічний директор Таганрозького котельного заводу та 
начальник бюро тресту «Котлотурбіна»; 

Ігнатченко О.А. � заступник М.І.Фюнера на обох посадах; 
Семихатов С.М. � професор ХТІ, управляючий Всеукраїнським 

відділенням тресту «Тепло і сила», консультант трестів «Донвугілля» та 
«Донбасток»; 

Гадяєв В.Т. � заступник голови енергобюро ВРНГ УСРР; 
Тур М.М. � секретар райбюро інженерно-технічної секції металістів; 
Крушель С. Є. � інженер електростанцій Штерівської та «Донсоди»; 
Берлін С.М. � викладач ХТІ та консультант трестів «Донвугілля» та 

«Донбасток»; 
Цвєтков В.Т. � головний інженер Харківського паровозобудівного 

заводу, викладач ХТІ; 
Виноградов Г.Т. � інженер на декількох електростанціях одночасно, 

начальник управління капітальних робіт тресту «Донбасток»;  
Мартинов С. О. � професор ХТІ, директор Інституту променергетики; 
Чуніхін В.В. - інженер-конструктор тресту «Південкотлобюро». 
Згідно з обвинувальним висновком, учасники «Українського Інженер-

ного Центру» ставили за мету повалення Радянської влади, але на запитання 
яким чином вони намагалися це зробити слідство не дало конкретної 
відповіді. Висувалось декілька припущень: шляхом еволюції та 
переродження Радянського ладу; здійсненням державного перевороту 
внутрішніми силами в країні або за підтримкою зовнішньої інтервенції. Дані 
щодо початку «вірогідної інтервенції» відображали бачення керівництвом 
країни міжнародного становища СРСР і були дуже суперечливими: 
називалися різні роки � від 1927 до 1931. Такі дати не були випадковими, 



адже з другої половини 20-х років в СРСР розгорнулась велика 
пропагандистська кампанія щодо можливого нападу на Радянський Союз 
капіталістичних країн. 1927-й рік розглядався як час, коли небезпека 
збройної інтервенції проти СРСР дійшла апогею. 

Проте інтервенції не сталося ні в 1927, ні в 1928, ні в наступні роки. У 
1930 р. країна знову була переповнена тривожними чутками про воєнну 
агресію. Не було (та і не могло бути) серед свідчень заарештованих і єдності 
щодо країн, які начебто візьмуть участь в інтервенції. Одні називали 
Францію як організатора і Польщу та Румунію як безпосередніх виконавців 
цього плану; інші вважали, що застрільником виступатиме Англія як країна, 
що найбільш агресивно ставилася до СРСР 7. 

Приводом такого твердження став розрив у 1927 р. дипломатичних 
стосунків з Великобританією. Як компенсацію за допомогу країнам, що 
візьмуть участь в інтервенції, передбачалося, крім оплати прямих витрат, 
передати концесії в різних галузях державного господарства і навіть «те-
риторіальні ресурси», які саме � ніхто не міг назвати. (Вперше ідея ком-
пенсації колишнім власникам націоналізованого в СРСР майна шляхом 
передачі їм у концесії цих підприємств була висунута радянським урядом у 
1924 р. під час переговорів з урядом Великобританії про надання 
Радянському Союзу довгострокової позики). 

Що стосується тактики діяльності організації, то і тут слідство не да-
вало конкретної відповіді, називалися всі відомі на той час «прояви» контр-
революційної діяльності в промисловості. Вважалося, що на різних етапах 
існування організації змінювалася її тактика. Спочатку мова йшла про 
штучне затримання розвитку економіки, пізніше � про застосування 
шкідницьких методів у плануванні з метою створення диспропорцій в 
розвитку взаємопов'язаних галузей, що призводило до економічних криз, 
зривів, зниження продуктивності праці, нераціонального капітального 
будівництва тощо. 

Називалися всі дійсні недоліки тогочасного розвитку економіки, але 
замість того, щоб шукати справжні причини їх існування, в усьому винними 
зробили представників інженерно-технічної інтелігенції. Виступаючи на 
нараді інженерів і техніків-комуністів в Комуністичній Академії в листопаді 
1930 р., Г.Кржижанівський зазначав: «Если бы мы читали подобного рода 
сообщения (про недоліки в енергетичному господарстві Донбасу. � Авт.), 
не зная нынешних вредительских действий, то пожалуй пришли бы к 
выводу, что перед нами обычная характеристика наших неполадок, нашей 
расхлябаности... Однако, вчитываясь в показания наших вредителей, мы 
видим, что перед нами ... определенные достижения наших классовых 
врагов» 8. 

Заарештовані ж спеціалісти на слідстві ставили під сумнів саму ідею 
шкідництва з боку інженерів і техніків. «Я як технік повинен сказати про 
моє особисте переконання, що технік за покликом не може заподіяти шкоди 



справі свого життя. В цьому розуміння процеси про шкідництво в технічній 
галузі виявляють спонукання людей, мені особисто незрозумілі і по суті 
своїй безглузді, так як вони не можуть зупинити розвиток техніки, як він 
позначився не лише у нас, а й за кордоном, особливо в електрогосподарстві, 
що перестало стояти на базі приватного капіталу, а перейшло майже скрізь 
до державної влади», � заявив на допиті В.О.Капеллер 9. 

Ще більше вражає «пояснення» підслідного, чому члени організації, 
які начебто ставили за мету зруйнування економіки шляхом шкідництва, 
нічого в цьому напрямку не робили. «Питання індивідуального безпосе-
реднього шкідництва були відкинуті з тактики діяльності агентів Промпартії 
на виробництві. Шкідництво обрало дуже тонку форму, що приховувалась 
за зовнішньою правильністю та змістовністю заходів» 10. Отже, шкідництва 
навіть ніхто не помічав. 

На думку слідчих, УІЦ не обмежувався лише шкідницькою діяльніс-
тю, а й застосовував більш «активні» методи боротьби. Йшлося про 
підготовку та здійснення диверсійних актів на підприємствах, створення 
бойових дружин для скоєння терористичних актів проти членів уряду (зок-
рема, слідчі допитували про підготовку замаху на Й.Сталіна під час роботи 
XVI з'їзду ВКП(б)), організацію шпигунства тощо. Виконання диверсій та 
терактів було «покладено» на т.зв. «бойові групи». За «даними» слідства, 
лише бойова група Донтопу «нараховувала 210 членів» і «сформувала на 
різних підприємствах 97 диверсійних осередків» 11. 

Що стосується диверсійних актів, то наприкінці 20-х років на вироб-
ництві, особливо у вугільній та металургійній промисловості, почастішали 
аварії та нещасні випадки. Дійсними причинами цього були зношеність 
обладнання, недотримання правил техніки безпеки (особливо робітниками, 
що недавно прийшли на виробництво), порушення технологічного процесу, 
коли найголовнішим гаслом на виробництві стало «План за будь-яку ціну!». 
Проте існували і справжні диверсії. 

Зокрема, про це нещодавно заявив консультант прес-служби зовніш-
ньої розвідки Російської Федерації полковник Карпов в інтерв'ю журналу 
«Новая и новейшая история». При цьому він посилався на мемуари 
Дж.Хілла «Моє шпигунське життя», в яких той заявив про існування на 
підприємствах СРСР агентів-диверсантів 12. 

Отже, можливо, підстави для звинувачення когось у причетності до 
скоєння таких злочинів як диверсії, у органів ГПУ і були. Проте їх необхід-
но було довести. Слідство ж не ускладнювало своєї роботи пошуком дока-
зів, не враховувало специфіку енергетичного господарства, коли невеликі 
зіпсування механізмів не мали б серйозних наслідків, а такі ушкодження, які 
б призвели до аварій � неможливо було зробити непомітно. 

«Зіпсувати котел неможливо, виходячи з його конструкції, � заявив на 
допиті С.М.Семихатов. � Товсте котельне залізо, заклепки, все обмуровано 
цеглою та недоступне для впливу, а зовнішні його частини або легко 



знімаються, або по роду конструкції взагалі не можуть бути ушкоджені. 
Внаслідок вибуху одного котла, як правило, вибухає вся система 
встановлених котлів. Це явище супроводжується неймовірними руйну-
ваннями, які виключають будь-яку можливість його відбудови» 13. 

Тому сьогодні дуже важко з'ясувати, чим же насправді була та чи інша 
виробнича аварія: збігом обставин чи диверсією? Слідчі ж матеріали даної 
справи не містять в собі будь-яких доказів скоєння злочинів. 

Звинувачення в організації терористичних актів проти членів уряду 
здаються взагалі безглуздими, особливо якщо врахувати атмосферу підоз-
рілості, що існувала в суспільстві в ті часи та систему охорони перших осіб 
в країні. 

Складнішою була ситуація зі шпигунством. Всі звинувачення у 
причетності до шпигунської діяльності в даній справі представлялися у 
відповідності з Циркуляром ГПУ № 16/ЕКУ (про економічне шпигунство) 
від 25 січня 1929 р. В слідчих документах зазначалось, що окремі 
представники «буржуазної інтелігенції» (називалися прізвища) займалися 
«збором матеріалів і складанням зведених обзорів стану промисловості 
України» з метою передачі їх в іноземні консульства або безпосередньо 
представникам іноземних фірм, колишнім акціонерам підприємств. 
Передача матеріалів здійснювалася під час закордонних відряджень 
спеціалістів чи під час їх зустрічей з представниками фірм, які перебували у 
відрядженні в СРСР. 

Факти передачі таємної інформації з СРСР іноземним зарубіжним 
центрам російської контрреволюції та іноземним фірмам, в тому числі і від 
«спецов», дійсно існували 14. Сьогодні важко визначити масштаби збитків, 
що завдавав витік службової інформації за кордон економічним і 
політичним інтересам держави. Проте в слідчих матеріалах справи відсутні 
конкретні докази у скоєнні підслідними даного злочину, і тому немає ніяких 
підстав вважати їх винними. 

Аналіз слідчих матеріалів показує, що в основу обвинувачення при-
тягнутих у справі УІЦ було покладено власноручно викладені ними 
свідчення про контрреволюційну діяльність, яку вони начебто вели. 

Підготовлена таким чином справа була дуже схожа на «Шахтинську», 
в основу якої також було покладено самообмови заарештованих. Нові мето-
ди ведення справ відрізнялись від традиційної судової практики. В основу 
звинувачення було покладено не речові докази (в матеріалах справи відсутні 
будь-які програмні документи, списки членів організації, листування, 
фінансові документи тощо), а розроблену слідчими систему «оговоров» 
(наклепів), засновником якої став державний обвинувач по «Шахтинській 
справі» М.В.Криленко. 

Теорія «цариці доказів» (тобто визнання обвинуваченими своєї про-
вини) вже панувала в судовій практиці в період процесів над 
«Промпартією», «Союзним бюро меншовиків». Вона була визначальною і у 



справах українського інженерства. Більше того, деякі аспекти 
обвинувачення будувалися не стільки на зізнаннях заарештованих у скоєних 
злочинах, скільки на визнанні намірів у скоєнні злочинів. Тобто 
обвинувачували не за те, що скоїли, а за те, що намагалися скоїти. 

Вражає абсурдність звинувачень проти окремих в'язнів. Наприклад, 
слідство намагалось довести, що восени 1929 р. в Москві професор Рамзін 
вів переговори з Семихатовим щодо підпорядкування Українського Центру 
ЦК «Промпартії». Проте Семихатов з осені 1929 р. по літо 1930 р. перебував 
у науковому відрядженні у Німеччині та Франції (ця поїздка була премією 
за його наукову роботу в галузі теплотехніки). Коли на очній ставці з 
Рамзіним Семихатов заявив про неможливість цієї зустрічі, слідчий 
перервав очну ставку і заявив, що «якщо і не було таких розмов, то вони 
могли б бути» і слідство «зможе домогтися потрібних зізнань» 15. 

Яким чином слідчі добивалися цих зізнань, можна довідатись із заяв 
колишніх в'язнів, що були зроблені ними під час перегляду їх справ у 1959-
1960 рр.: «Допити проводилися вночі, були тривалими. Два рази допитували 
протягом двох діб без перерви, слідчі погрожували зброєю і розстрілом. 
Слідчий докладно розповідав мені про місце розстрілів. Вночі визивали з 
камери з речами і тим самим залякували мене, що готується розстріл. 
Погрожували розправитися з сім'єю...». «Оскільки я не мав ніякого уявлення 
про Промпартію, слідчий давав мені газети, в яких було опубліковано 
процес Рамзіна». «Протягом двох діб я просидів посеред кімнати на лаві без 
спинки. Спати мені в цей час не дозволяли. До мене було приставлено 
спеціального бійця з охорони, який слідкував за тим, щоб у мене не були 
заплющені очі... Я хворів астмою і під час приступів слідчий не давав мені 
води. Бійцю він наказав дати мені води лише після визнання себе винним. 
Так, знаходячись у стані, близькому до непритомності, я під диктовку 
слідчого написав заяву, де признав свою діяльність шкідливою для 
енергозабезпечення Донбасу» 16. 

Характерними в цьому контексті є протоколи допитів Капеллера 
Вільгельма Олександровича. Його було заарештовано у Москві 29 вересня 
1930 р., а 7 жовтня справу передано до Економуправління ГПУ УСРР. На 
допиті 27 жовтня 1930 р. Капеллер заявив, що «до ніякої шкідницької 
організації не належав і ні в яких шкідницьких заходах участі не приймав; 
про існування такої організації не знав, в діях своїх співробітників і в діях 
представників Донвугілля, Південсталі, Хімвугілля, ВРНГ УСРР», які разом 
з ним працювали у комітеті по об'єднанню енергетичного господарства 
Донбасу, він не може «виявити щось схожого на вибух енергозабезпечення 
Донбасу». 

В його свідченнях 14 листопада читаємо: «Я під час слідства зрозумів, 
що в моїх діях по відношенню до Радянської влади була роздвоєність, яка з 
1927 року складала сутність мого ставлення до справи. І коли з боку слідчої 
частини була поставлена категорична вимога мого визнання приналежності 



до шкідницької організації і це загрожувало мені і моїй родині певними 
репресіями, я змушений був переглянути свою роботу і знайти всі ті 
моменти в ній, які з точки зору абсолютної лояльності у мене самого могли 
залишити щонайменші сумніви. В усіх цих випадках я ці свої дії розцінив 
шкідливими і вирішив у цьому зізнатися». 

22 листопада 1930 р. він визнає своє «формальне» входження до 
«шкідницької організації». В заяві, написаній ним 9 грудня, зазначається, що 
«зробив зізнання, виходячи з Ваших (слідчих. � Авт.) міркувань про 
нелогічність шкідницьких дій поодинці і Вашої обіцянки визволити мою 
дружину з-під арешту лише в разі мого зізнання. ...Я прийняв на себе тим 
самим відповідальність за програму і дії організації, до якої я не належав». 

12 грудня він підтвердив проведення ним особисто шкідницької ро-
боти, але відмовляється від участі в роботі організації. А вже 14 грудня на 
допиті дав такі свідчення: «Щодо питання шкідницької організації, членом 
якої я був, маю сказати ось що...». 

На допитах 11, 13, 26 січня і 5 лютого 1931 р. Капеллер вже досить 
детально розповів про структуру організації, назвав прізвища, об'єкти 
шкідництва і навіть розповів про план диверсій, розрахований на допомогу 
інтервентам 17. Не важко собі уявити, яким способом слідчі добивалися цих 
зізнань. 

Проте Крушель С.Є., Виноградов Г.Т., Кузнецов О.М. винними себе, 
не дивлячись на всі хитрощі слідчих, так і не визнали. 

На відміну від московської «Промпартії» справа «Українського Інже-
нерного Центру», філіалу «Промпартії», розглядалася в позасудовому по-
рядку � трійкою при Колегії ГПУ УСРР. 23 березня 1931 р. трійка винесла 
вирок: Буракова Г.Ф., Виноградова Г.Т., Георгієвського Б.П., Іваницького 
М.М., Капеллера В.О., Крушеля Є.Г., Семихатова С.М., Стюнкеля Б.Е., 
Цвєткова В.Т., Целебєєва С.М. � засудити до вищої міри покарання � 
розстрілу із заміною ув'язненням в концтаборах на 10 років; Чуніхіна В.В. � 
розстріляти (відмітки про виконання вироку у справі немає). 

Інші отримали різні терміни ув'язнення у концентраційних таборах: 
Берлін С.М., Гадяєв В.Т., Крушель С.Є. � 5 років; Ігнатченко О.А., Філіпов 
І.Є., Матвєєв А.Л. � 8 років; Кузнецов О.М. � 5 років із заміною висланням 
на 5 років до Казахстану; Литвинов П.П., Львов Г.Д., Мартинов С.О., Фюнер 
М.І. � 10 років; Тур М.М. � 3 роки. 

Через декілька місяців, 1 серпня 1931 р., «трійка» переглянула справи 
декого, скоротивши термін ув'язнення. Молода технічна інтелігенція, що 
була підготовлена за роки радянської влади, ще не мала ні потрібного досві-
ду роботи, ні необхідних знань, щоб стати дійсними «командармами» 
промисловості. Отже, інженери старої генерації були ще потрібні владі, але 
не як самостійно мислячі знавці ринкової економіки, а лише як слухняні 
працівники розумової праці. Саме тому більшість з них не було відправлено 
до концтаборів. Скомпрометовані, вони використовувались в Особливих 



конструкторських бюро (ОКБ) Економуправліннь ГІГУ у Харкові та Москві. 
їх долі склалися по-різному. Після звільнення у 1931 р. померли 

С.О.Мартинов, Г.Ф.Бураков, В.Т.Цвєтков і А.Л.Матвєєв. С.М.Семихатов 
залишився працювати у Москві на посаді головного інженера ОКБ № 8. У 
1944 р. його було нагороджено орденом «Трудового Червоного Прапора», у 
1945 р. він захистив докторську дисертацію і вступив до лав ВКП(б), а у 
1948 р. він став лауреатом Сталінської премії 18. 

О.М.Кузнецов після відбуття терміну ув'язнення переїхав до м. Усть-
Каменогорська, де працював в Управлінні «Алтайцветметзолота» 19. 
П.П.Литвинов працював у Луганську на Паровозобудівному заводі. 
М.М.Тур відбував термін ув'язнення у Новосибірському табірному пункті 
Сибірських виправно-трудових таборів. Після визволення у 1933 р. працю-
вав у Харкові, Слов'янську, Полтаві 20. 

В слідчих матеріалах УІЦ збереглася справа-формуляр на Крушеля 
Є.Г., одного з «керівників» організації. Вона була заведена з метою 
вирішення питання щодо його подальшого використання і представляє 
собою підбір агентурних даних на Крушеля під час його перебування в ОКБ. 
Ці матеріали дуже яскраво передають особистість ув'язненого. 

Це був один із найдосвідченіших спеціалістів машинобудування, який 
користувався повагою колег і мав широкі зв'язки в інженерних колах (яв-
лявся членом Товариства німецьких інженерів). Колишні колеги до нього 
зверталися за порадами, з проханнями, подяками: «Ви бачите у співробіт-
нику не лише знаряддя, а й людину... Це найцінніша умова для того, щоб 
робота стала задоволенням, а не тортурою» 21. 

Не дивлячись на похилий вік (народився в 1874 р.), Крушель зали-
шався досить жвавою та енергійною людиною. До арешту дуже багато 
працював. Поряд з основною роботою консультував проекти нового будів-
ництва (ливарний цех Київського заводу «Більшовик», Ніжинський обозний 
завод). Один з агентів назвав його за це «жадним до грошей». Проте таке 
уявлення про нього змінюється після знайомства з листуванням його 
дружини зі знайомими, що перебували в еміграції у Франції. З листів 
дізнаємося, що його дружина допомагала грошима родичам, знайомим, що 
залишились у Росії і не мали стабільного заробітку. Відправляла вона гроші 
і за кордон, матеріально та морально підтримуючи знайомих, що перебували 
у скрутному становищі. Багато коштів йшло і на будівництво дачі під 
Харковом. 

Це була достатньо горда людина, яка цінувала свої знання і не вважала 
за потрібне «розпорошуватись по дрібницях», плазуючи перед начальством 
навіть у в'язниці. Перебуваючи в ОКБ, Крушель відмовлявся виконувати 
роботу, яка не потребувала його знань, і із задоволенням брався за більш 
складну та відповідальну (консультував керівництво Азотного заводу, Рос-
товського заводу сільськогосподарського машинобудування). Як спеціаліст, 
котрий був добре обізнаний з проблемами вітчизняної промисловості, різко 



критикував безгосподарність, завищені темпи розвитку важкої промисло-
вості, плани розвитку «Великого Уралу» та «Великого Сибіру». 

Колишній активний учасник політичних подій в країні (з 1908 по 1923 
рр. був членом РСДРП, за участь в революційних подіях 1905 р. в Харкові 
його було арештовано та відправлено на заслання до Сибіру), він розумів 
безглуздість та шкідливість процесів над спеціалістами. «Пояснити всі не-
вдачі шкідництвом дуже небезпечна справа. Цей прийом гірший навіть за ті, 
які застосовував царський уряд, і які призвели до революції.... Шкідництво в 
таких масштабах викличе недовір'я, а розмови про те, за яких умов велося 
слідство � злобу... Якщо врахувати, що маса ув'язнених інженерів, як і 
майбутні шкідники-інженери, не спроможні ні на які дії проти уряду, треба 
дійти висновку, що навіть ГПУ не вірить в ідею шкідництва» 22. 

Вражає, як за таких умов, коли він сам, його син та зять опинилися у 
в'язниці, він міг ще глузувати над тим станом, в якому опинилася його сім'я, 
колеги, друзі; насміхатися над деякими державними заходами. При цьому 
він завжди тримався трохи осторонь інших в'язнів, бурчав на все 
інженерство «за м'якотілість та нездатність захистити власні інтереси». 

Після винесення вироку Крушель Є.Г. відбував ув'язнення в концта-
борі в Карелії (м. Ведмежа Гора), де у серпні 1937 р. помер 23. Так закін-
чилося життя досвідченого спеціаліста, доброго чоловіка і батька, цікавої 
людини. 

У 1937-1938 рр. дехто знову зазнав переслідувань. Причому репресо-
вані в ці роки визначили високий відсоток смертних вироків. 23 вересня 
1937 р. було розстріляно Целебєєва С.М., який відбував термін ув'язнення у 
м. Свободний Амурської області. Арешт Берліна С.М. пояснили тим, що 
його начебто неправильно визволили в 1931 р. Ігнатченка О. А. вдруге було 
засуджено до вищої міри покарання за участь в «право-троцькістській 
диверсійно-терористичній організації» та «проведенні шкідництва на 
металургійному заводі ім. Петровського» (за цією справою його було ре-
абілітовано у 1958 р.) 24. 

Стюнкель Б.Е. до березня 1937 р. працював на посаді помічника керів-
ника по капітальному будівництву тресту «Доненерго» в м. Горлівці. У 
квітні того ж року його було заарештовано і обвинувачено в тому, що він 
нібито є організатором і керівником так званого «Донецького центру 
контрреволюційної шпигунсько-диверсійної, терористичної організації 
«Інженерна партія». За рішенням Військової колегії Верховного суду СРСР 
від 19 вересня 1937 р. його було засуджено до розстрілу. Вирок було 
виконано у Донецьку. 15 грудня 1956 р. цей вирок було відмінено у зв'язку з 
відсутністю в діях Стюнкеля складу злочину 25. 

2 серпня 1937 р. Верховний Суд СРСР засудив до розстрілу 
В.О.Капеллера. 14 лютого 1938 р. «трійкою» УНКВС Північно-
Казахстанської області Г.Д.Львова також було засуджено до вищої міри 
покарання 26. 



У 1958-1960 рр. справи Берліна, Ігнатченко, Литвинова було 
переглянуто. За рішенням Військового трибуналу Київського військового 
округу та постановою президії Харківського обласного суду постанову 
судової трійки 1931 р. було скасовано і засуджених реабілітовано. Справи 
всіх інших підпали під дію Ст. 1 Указу Президії Верховної Ради СРСР від 16 
січня 1989 р. «Про додаткові заходи щодо відновлення справедливості по 
відношенню до жертв репресій, що мали місце у період 30-40-х і на початку 
50-х років». Спеціалістів було реабілітовано. 

Справа «Українського Інженерного Центру» � філіалу «Промпартії» в 
Україні була однією з багатьох справ, штучно створених органами ГПУ в 
30-ті роки. Це була заздалегідь спланована акція, мета якої полягала у 
компрометації кращих кадрів інженерно-технічної інтелігенції старої ге-
нерації. Абсолютна ж більшість з тих, хто проходив по різним справам, 
причетним до «Промпартії», були чесними людьми, які не були членами 
контрреволюційних організацій та ворогами радянської влади. 
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