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СЕЛО ЧЕКАЄ 

Глибокі борозни провів Жовтень по степах і селах 
України і всього Союзу в цілому. Зламано старі межі. 
Наймит, бідняк і середняк зрозуміли, що шлях розвитку 

сільського господарства, шлях покращення і піднесення 

матеріялького та культурного рівня бідняцьких і сереА· 

няцьких мас іде не межами, не толокою, не розкраяною 

на маленькі клаптиІСи землею, а міцними, культурними, 

міцно збитими колективними полями. Зрозуміли й заходи· 

лись сіяти по полях постанови XV партійного з'їзду 

про колективізацію і соціялістичну реконструкцію сіль· 

ського господарства. 

С1еп, Лівобережжя. Правобережжя, Полісся- вся Укра· 

їна ще рік тому нараховувала ОАиницями колективні 

господttрства. I..!Je рік тому темрява й невігластво, вікова 

звичка жити А пf)ацювати хоч і в маленькім, біднім, без 

сільськогосподарських знарядь, проте в своїм господар· 

стві тиснула, заневолювала й пригнічувала багатомільйонні 

селянські маси. 

Рік у країt:tі, що будує соціялізм,- епоха. Час у кра"інl 

Рад крокує не секунАами, не го,4инами, а цілими роками, 
цілими періо,~tами. Тепер уже не пізнати села. Степ, 

Лівобережжя, Правобережжя, Полісся- вся Україна ру· 

шила в t<oлrocnи, артілі, товариства іІ сови. Вже -аа 
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перше червня українські поля дали таиий рапорт про 

колективізацію сільського господарства (у відсотках): 

Степ .••. 
ЛІвобережжя . 
Правобережжя 
Полісся .•. 

ВсІх rocno-
дврств 

45,6 
32,8 
S7.6 
35,2 

На перше червня по всzи Украіні ко.лективіsовано 
1.883.000 се.лянських 1.осподарств, або 36.1°/0 всіх 'l.оспо
дарств і 47°/0 усієї орноі" sем.лі. Відсотки, таблиці, цифри 
зовнішніІІІ виглядом нудні А сухі, але їхня музика захо· 
плюе. В їх мові чути кроки нового, соціялістичноrо, міц

ного А культурного села . 

• Кодоспниu рух перетворився s руху окремих 1.руп 
та прошарків на рух міАьuонів і мі.льuонів основних 
мас се.лянства .•• •· (Ста.лін). 

Крокуе соціялістичне село. Багато сіл і районів зро

бились селами й районами суцільної колективізацІї. Ще 
кілька років - і зовсім зникнуть межі. Ще якийсь час -
і всю Україну буде колективізовано. Запорука уьому
ве.личе.аниu потя1. трудовоtо се.лянства до ко.лективу, 

до соgія.лістичних метод праgі. Запорука уьому- пра
ви.льна по.літика комуністичноі" партії, ії" турботи про 

соуія.лістичну реконструкуію се.ла. 

Соціялістична реконструкція села тільки тоді nіде під
силеними темпами, коли на нових колективізованих по

ЛJІХ будуть застосовапі пові умови праці. Нові умови праці 

у колективних госnода твах, на величезних nросторах 

колгоспів та радгоспів вимагають нових у досконалених 

машин • 
. Ра.(\О, стариІ .nлуг, допотопна віялка р~ом .. а. меже1.0 
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і толокою повинні· відійти в минуле. Старі, з низькою 

nродуктивністю сільськогосподарські машини мусять по

ступитися і дати шлях· тракторові, комбаіlнові, складному 

сільськогосnодарському знаряддю. 

Уже зараз трактор чимраз більше завойовує собі місце. 

1929 року на полях усього Союзу 40 тисяч тракторів 
орали, волочили, лущили землю, сіяли, жали, косили, 

молотили зерно, корчували пні й робили іншу працю в 

сільськім господарстві. Трактор зумів себе показати 
в сільськім госnодарстві, як найкращий товариш, най

кращий помічник бідня!<а й середняка. 

Але для соціялістичної реконструкції сільського госпо· 

дарства потрібні сотні тисяч нових і нових сільсько

господарських машин. Ue враховують партія, радянський 
уряд. І одна з найсерйозніших підойм реконструкції сіль

ського господарства і переводу його на соціялістичні 

рейки, одно з потужних знарядь зміни побуту селянського 

господарювання е накреслена n'ятирічкою програма 
машинопостачання села. 

З одноtо .м.і.льярда карбованuів зта.льноі вартости 

сі.льськоtосподарських .машин у країні на початок n' я
тиріччя-до трьох мі.льярдів на кінеуь п'ятиріччя

такиА шлях, така канва машиноnостачання села. По цій 
канві вже вишиваеться мережка. Програма вже є не тільки 

nрограма, вона переатілилась у промфінnлян, ІЦО біля 
варстатів, на ковадлі перекавується на трак1'ори, комбайни, 

на складні, вдосконаЛе<Іі сільськогосnодарські машини. 

Іде будівництво Челябінського, Сталінградського, Путі

лооського і Харківського тракторних заводів, J,UO неза~ 
баром будуть щорічно виnускати 400 тисяч тракторів. 
Uьoro року Харківський паротягобудівельниА завод 
абі-1\ьшуе виробництво _АО 1.000 тракторів. Харківс~киІ ,. 



завод "Серп і Молот" у 40 разів збІл:ьшуе виробництво 
складних при'>іпних сільськогосподарських машин. За· 

порізькпй завод "Комунар", який випустив 1929 р. пер
ший радянський комбайн,- машину, що жне, молотить, 

віє і засипає зерно, випускає цього року 1.500 комбайнів. 
Бу дують заводи для виробництва комбайнів у Ростові та 

Ново- Сибірську. В СРСР організується понад 1.000 ма
шиново- тракторних станцій. На Україні таких станцій у 
наАближчий час буде 150. 
Бу дується соціялістичне село, і йому на допомогу заводи 

України та Сибіру, Ленінграду та інших міст Союзу ви

ковують сталевих коней- трактори, універсальні ком

баАни і складні сільськогосподарські знарядди. Роs

витоТ< сі.льсьТ<оzосподарсьТ<оtо машинобудівництва дасть 

мож.ливість на кінець п'ятирічки оброб.ляти скАаА
ними машинами три чверти sасівноr n.лorsi.- І один з 

виробничих велетюв, що постачав тракторні станці'і 

трз.кторами і віддає всі свої сили та можливості на со• 

ці11лістичну реконструкцію села, е ХарківсьТ<иіf трак, 

торний .завод. 

) В шости кілометрах од Харкова, на Лосевому майдані, 
з весни 1930 року почаЛи будувати тракторний завод. 
Першого липня 1931 року завод буде готовнА для що

річного випусRу 50.000 трактерів системи "Інтернаціонал• 
15- ЗО сил і 16'>/0 запасних до тракторів частин. 

15 місяців для збудування такого виробничого велетня, 
як Харківський тракторний завод- строк і темп нечу
ваний раніше не тільки в старіА Росії, але й в багатьох бур

жуазних Rраїнах. Строків збільшувати неможливо, темпів 
скорочувати не можна, бо село нетерпляче чекав трактора, 

того трактора, що ламав межу А толоку, що е кращий 

сільський аrіта.тор ва колектив, за комуну. Будівництво 
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гракторного заводу відбувається посиленим темпом, ров

~орнутим фронтом. Щоб прискорити будування, вирішено 

~мінити перший варіянт .._про випуск.,тракторів_ системи 

,Катерпілер" і, перейти до випуску тракторів системи 

,Інтернаціонал•. Така постанова дасть:можливість викори-

:тз ппусааТІПІе-трактор .,Івтерваціовал •, JПО пмівае ЗО аїнських сил 

тати досвід та рисунки Сталінградеького тракторного 

:удівництва. Це прискорить і вдешевить будівництво 

аркіаського заводу. 

На Харківському Тракторобуді замість накреслених ра

іше понад десятка цехів, потрібних для випуску ,.Катер

ілерів", будують шість цехів, що Ух цілком досить для 

игатування тракторів .Інтернаціонал". 
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Шість цехів: механічно- складальний і друга термічна, 
кузнечниі'і і перша термічна, чавуноливарниі'і, струментовий 

в експериментальним відділом, ремонтно- механічниіі, де

ревообробний і ремонтно- будівельниП. І кожниі'і з цих 

шости цехів розміром виробництва і кількістю робітників 

становитиме окремиП потужниП завод. Не вважаючи на 

це, залежність від закордонного устаткування, nорівню

ючи до старого варіянту, зменшується у 2-21/ 2 рази. 

Чи відіб'€ться здешевлення будівництва, зменшення 

закордонного устаткування на якості продукції? 

Що краще, "Катерnілер" чи "Інтернаціонал"? 
"Катерnілер"- тип плазунавого трактора. "Інтернаці

онал"- колісного. Ще на кінці 1926 року Вища рада 
народнього господарства_ в сво'ій доповіді Раді nраці і 

оборони вказувала, що розвивати виробництво тракторів 

плазунавого тиnу, як от "Катерпілер", недоцільно. Вико
ристання цих тракторів поRазало, що вони потрібні спеці

яльно для транспорту, nромисловости і то в обмеженій кіль

кості. У сільсьRім господарстві з різних типів тракторів най· 

більше вживають трактори "Фордзон" та "Інтернаціонал". 
Трактор "Інтернаціонал" - с:rарий знаі'іомиП україн

ського і російського села. Не раз і не один piR він до
водив свою nеревагу над тракторами інших систем. Його 
зручно обслуГовувати. Керування !fИМ не_ завдає о·собли~ 
вих труднощів, і вивчитись керувати може всякий селя

нин, навіть без будь- ЯRОЇ технічної підготовки. ЗаJ<інче
ніСть конструкції, 'ії технічна досконалість дають можли

вість траRторові "Інтернаціонал" працювати з велиRим . __.-/ . . 
економl'ІНИМ єфектом, витрачаючи нормальну кІльюсть 

горючих та мастивних матеріялів. Через свою конструк
цію він r'аf•ан-rований від перекидання навіть за наАне

сприят ливішого навантаження. 
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Трактор "Інтернаціонал" може виконувати всяку сіль

ськогосподарську працю. Обробляючи r'рунт, збираючи 
врожай, nри сумісній роботі з усіма типами наявних при

чіпних сільськогосподарських машинь він буде йти по· 

руч з тракторами іншого типу, а в багатьох випад

ках і попереду них. Наявність трьох скеростей-від 

2 до 4 міль на годину- і · задній хід дають йому 

цю можливість. 

При стаціонарни~ роботах "ІнтернаціЬнал" має вели· 
чезну перевагу над біль:uістю тракторів. Його повідне· 
виА крут~нь розташованиІ\ збоку, при чому вісь крутня 

рівнобіжна· до вісі коліс. Це дає можливість легко вста
новити трактор при роботі на повідню. Трактор системи 

"Інтернаціонал" універсальний- це забезпечує його різно· 
бічне вик•Jристання й вигідну експлуатацію. Конструкція 

трактора І'арантуе малу спрацьованість машини і забез

печу'е від частого ламання. Нарешті, його дуже просто 
розтоnлювати, він маs нормальну систему охолоджування 

і чималу тяглову силу. 

Всі вказані вище і перевірені на практичній роботі 

якості трактору "Інтернаціонал" є краща І'арантіs- того, 
що прискорення темпів і здешевлення будівництва Харків· 
ського тракторного заводу не відіб'ється на якості його 

продукції. 

Село буде щороку одержувати з Харківського трактор
ного заводу півтора мільйона механічних коней, бо підчзс 

оранки коліеннА трактор, як от "Інтернаціонал", розвивае 

силу, що дорівнює потужності ЗО коней. Для того, щоб 

дати селу таку кількість механічних коней, та й ще в 

найкоротший строк, уже поточного pot{y на Тракторобуді 
йдуть роботи геть аж до встановлення залізних: конструк· 

цій і покриття дахів. Дr:які роботи відбуватимуться ще 
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посиленітим темпом, а частину Ух закінчать повкістю в 

поточнім році. 

Партія дала наказ. Соціялісти11не село нетерпАяче че

кае механічних коней. І Тракторобу А, за допомогою всіеї 
радянсько'і суспільности, виконає цеА наказ. ваАовольнить 

вимоги села. ПотужниА завод повинен бути і буде готовий 
своечас но. 

J На'вколо заводу ввесь час зростатимуть установи, що 
його обслугов~ть, і нові підприємства. У раАоні станці'і 
Лосева накреслено зб у дувати ще низку заводів, зокрема 

варстатобу дівельниА, зав о 1 вантажних автомашин, кокс о· 

вий завод та інші. І незабаром на самому тракторному 

заводі і навколо нього працюватимуть десятки тисяч 

людей, а це висуває потребу збудувати нове місто, що 

ІмогЛо б розселити всю цю потужну армію. 
Не тільки розселити. Нове місто мусить розв'язати 

завдання соціялістичної реконструкції побуту, вихо

вання людини на нових соціялістичних .sасадах, ма

ксимального поліпшення куАьтурноrо й побутового .об· 

слуrовування населення за умов рівности цього обслу

говування і, юс наслідок усього,- піднесення продуктив

ности праці. 

Тільки цілковите розв'язання цих завдань дае змогу 

новому містові називатися соціялістичним містом. 

З ПРАПОРІВ У ЖИТТЯ 

Завод, село з кожним днем, з кожною годиною щораз 
ближче до кінцево'і мети- соціялізму. Це мусять онанати 

навіть наші вороги, ·що бачать тепер у п'ятирічці, у будів· 

ництві соціялізму не утопію, не гасло на прапорі, а гірку 

для них діІkність. Але й досі продовжуе бути на прапорі А 

досі волячим темпом переводиться в життя не менш бойове, 
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не менш значне гасло- соціялістична реконструкція на
шого побуту. 

Шлях до соціялізму, до комуністичного суспільства

через підготовку Н:JВОЇ людини, суспільника, колективісtа. 

Про це говорять скрізь на зборах, про це мітингують, а 

на практиці ми А далі зміцнювмо А прищеплюємо старий, 

індивідуалістичний, міщанськнА побут. За головну зброю, 

за ГОЛОВНУ під?_ІІ_му Щ()~О _Ц):)ОГО .СТ!lЮ.ТЬ f!a~i J!S~Tлa. 
Тільки цього року на житлове бу,~~;івництво по всьому 

Ссюзу буде витрачено 1.350.000.000 крб., а на кінець п'я
тирічки- до 8 мільярді11 крб. ·Будівельна програма ве

лика. На протязі кіАькох років зростуть ~ось із 200 но
вих міст і ~ось i.s 2 тисячі ат'ровисеАків. Поки все 
це будівництво йде самопливом. Проблема міста- най

менш розроблена проблема перспективного розвитку на

шої країни. 

Будівництво житлових будівель відбувається без усякої 
системи. Будинки будують, як і раніш. Кожний завод, 

кожн1 установа будуе житлові приміщення для робітників 

і службовців, зважаючи лише на свої інтереси А мірку
вання. У наслідок цього будують будинки, де кожне помеш

кання мае кухню, а поруч споруджують величезні усу

спільнені кухні- їдальні. 

Індустріялізаці~~. країни викликала значне перенаселення 

міст, а це призвело АО збільшення будівельної rІрограми 

житлових приміщ ·нь. Який же тип будівництва можна 

рекомендувати для нових індустріяльних і сільського

сподарських міст? Просто ніхто не відповість на це питан

ня, і кожне будівництво досі йшло самопливом, базуючись 

на досвіді буржуазних країн. 

Що ж становить собою капіталістичне місто і яка 
Aoro суть? 

11 



Той же анархізм, та ж безпляновість, як і в капіталі

стичній nромисловості, у капіталістичнім госnодарств\. 

Болото поруч з асфальтом, бідність у сусідстві з розко· 
шами. А над усім панують і тиснуть кам'яні мішки багато· 

поверхових будинків, величезна скупченість населення. 

Яскравий і добре каналізований центр і темні, брудні 
околиці- такі сnільні риси сучасного капіталістичного 

міста і багатьох наших старих міст. Технічних хиб наших 
міст, як і багатьох евроnейських, дуже багато. Насамnе

ред, це часткова або nовна відсутність каналізації, не

достатнє кількісне і якісне nостачання води, поганий роз

поділ шляхів сполучення, погані шляхи тощо. 

Прикладів далеко шукати не доводиться. Взяти хоча б 

Харків. Не зважаючи на величезні витра·rи, яІ<і щороку 
.вбільu.Іуються, санітарниА стан Харкова треба визнати 
.ва дуже незадовільний. До початку цього року довжина 

- електричної мережі досяг ла 617 км, але більшу частину 
міста, а надто околиці, не електрифіковано. Водогін nри 

всьому своему напруженні може дати на добу 35.900 куб. 
літрів води, при nотребі на 44.500 куб. літрів. Довжина 
водогінної мережі складав щось із 40~/0 загальної дов
жини вулиць, і тільки 16°/0 всіх будинків приедиані до 

водогону. З каналізацією ще гірше: довжина мережі 

,. становить 21,5°/0 дuвжини всіх вулиць і тільки 7,6°/0 усіх 

будинків каналізовано. Коли додати до цього ще скуn

ченість, майже повну відсутність зелені, то стане .вро· 

зуміло, де джерело багатьох і части~ захорувавь насе

лення сучасного міста. 

Чимале зрушення в плянуванні нового житлового будів

ництва накреслилося в нас на Україні вже з 1929/30 року. 
За nостаноnою Ра.цнаркому УСРР в Харкові організовано 
ДержавинА Інститут проектування міст "Гипроград м. Цей 
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інститут тепер проводить велику роботу щодо nроекту

вання нових і реконструювання с rарих міст. Плянується 

Велике Запоріжжя, опрацьовується проблему розселення 

в Донбасі тощо. 
Донбас- всесоюзна кочегарка- повинен викою1ти ве· 

личезні завдання, що їх поставили nеред ним nартія та 

уряд. Але виконання цих завдань гальмується гострою 
житловою кризою. Кількісний і якіеннА брак житла nоливає 

на nлинність робочо'і сили, а звідси- на виконани.к пром

фінпляну. 

Утворено урядову комісію, якіП доручено оnрацювати 

всі деталі житлової nроблеми Донбасу. За завданням 
уряду цю житлову nроблему треба розв'язати не лінією 

хаотично збудованих окрt>мих дрібних селищ, а лінією 

великих впорядкованих міст, міст, що цілком відповідають 
' . .. ... . 

вимогамn ятир1чки, вимогам культурно! революцн, соцІя-

~істичної реконструкції nобуту. Замість кільканадцятьох 

селищ вирішено зб у дувати дванадцять міст вартістю 

1.152 млн. крб. Ці міста бу де цілком nристосоване до 

нових форм культурного життя трудящих. 

Буржуазія своею чергою спрямовує архітектурну думку 
на шукання нових форм плянування міст. У цьому 

розумінні з буржуазного nогляду в чималі досягнення. 

Але досягнення відчуваються тільки для сотні, другої 

каnіталістів і ще більш вони nідкреслюють злиден

ність робітничих околиць, населених сотнями тисяч 

пролетарів. 

Сучасні міста nогіршують нормальні здорові умови життя 

людини. А турботи про життя й здоров'я трудящих € 

одне з основних завдань робітничої кляси. Життя вису· 

ну ло потребу розв'.нзати проблему міст· тільки в nлощині 

генерального пляну господарського розвитку. 
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Генеральний плян будівництва нашо'і країни можна скла

Аатитільки як плян бу4ування соціялізму. Тому будування 
кових міст і перебудування старих мусять створити 

r'рунт JІЛЯ запровадження і здійснення соціялістичноrо 

побуту. Цю потребу багато хто зрозумів. З надр Донбасу, 

Сталінградеького тракторного заводу, з різних міст Союзу 
[JОЛину.ли вимоги : зняти в прапорів і кинути в самий 

вир життя гас.ло соція.лістичної реконструкції nобуту. За.лу· 
нали А вимоги : жит.ло не ті.льки д.ля відпочинку, а.11е А д.ля 
соція.льноrо контакту людей, д.ля громаАської роботи. Дуже 

nоказовий .лист робітників Ста.лінградського Тракторобуду 

на ім'.и "Комсомольской ПравдЬІ". 

"Будіве.льні роботи на СТЗ закінчені. Всі сили кинуто 
на монтаж. Строк складання установки А устаткування -
від 5 до 10 JІНів. Робітники, ін111енери, техніки відмови.лись 
від вихідних днів до 15 чt>рвня. Виробничо- г.обутові І<О· 
муни оголосили себе мобілізованими на розвантажування 
монтажу. Цей великий трудов11А ПОf.>ИВ та ентузіязм робіт
ників дііють право з nовною nевністю заявити, що Ста.лін
градський Тракторобуд до кінця виправдає почесне звання 
червонuп~апорника. 

Пе.>шиА т~ актор <~іААе з копвайера 15 Чt>рвня. 
І от за умов такого ю-чуваного розмаху А пориву з 

боку робітничих мас, тракторобудівцям довелося з~стрі· 
тись з потворним став.ленням nрав.11іння ВА ТО до жиr.ло
бу дівиицтва на СТ З. 
\ На відn) щені від ВА ТО 9 мі.льй<'нів крб. гаJІали збу
Jt_увати два житлокомбінати, будівництво JоКИХ передали 

Ста.лінrрадбудові. А_м~ ~-~-<:танову п~о будіLництво соціялі 
етичного міста скасували з тих міркувань, що робітники 
ще не підготовані до усуспільнених форм побуту. ВАТО 
.запропонувало на відпущені кошти будувати аитла індиві
дуа.льного типу. 

І на новім промисловім велетні з новітньою американ· 
ською технікою будують робітничі ка сарні, або .. JІК їх звуть 
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. 1'1& Тракторобуді, "кам'яні ~еовчеrи", оонурі будинки, а 
безладним плянуванннм, з усіма принадами запеклого 
міщанського побуту. 

Будують, не зв'іжаючи на протест і обурення Тракторо· 
буду. На всіх цехових зборах, нарадах, конференціJІоХ і 
пленумах заводських організаціІt питання про соцмістечко 
вирішували одноголосно, вимагаючи негайно почивати це 
будівництво. 

IJJoб СТЗ не став за копію Форда, треба о американ• 
сь~ техніку запровадити соціяліс гиqні корективи. 
Одною з цих важливих поправок буде створення висо

ких форм культурно- побут.>вого обслуговування у соцмі
стечку і ств·1рення палацу культури. 

Нескладність nр')цесів праІ\Ї та їх механізація дозво
ляють в тягти у виробництво 40'1 /о (або 4 ООО чол.) дівчат 
та жінок. Робітниця вимагає нових форм побуту, нових 
форм виховання дітей. 
У нас працюватимуть 7.000 чол. молоді, що з них добра 

половина приїхала на завод як завдяки новим формам праці, 
так і завдяки новим формам побуту. 
Ми вважаємо, що будувати індивідуальні касарні, зна

чить іr'норувати, значить закривати очі на те, як за остан
ні три місяці розвивались виробничо - побутові комуни 
на СТЗ. За умов барачного життя при жахливому по
стачанні ЦР.<., при поганому культурному обслуговуванні 
в нас охоплено комунами блиаько 400 чол. Ці парти
зани побуту дають нам уже сьогодні зразки нової праці 
і зразки нового к 1лективного побуту. Скасування бу
дівництва соц\tістечка ми розглядаємо як недооцінку 
реальнtfх умов виробництва на СТЗ. Від імени 23.000 ро· 
бітників Тракторобуду, ми катt>горично протестуємо проти 
скасування 6удівництва на СТЗ соцмістечка. Ми насто
юємо на неrайнім приnиненні будівництва потвор- будин
ків індивідуального типу і на негайнім початку будівни
цтва 7 комбінатів типу • К • (проект Сталінградбуд у). 
Ми вимагаємо, щоб Сталінградбуд подав перші робітні 

рисунки до З червнІІ. Ми вважаємо, що не можна будів
ництвu й завод з 40- тисячним населенням, відірваним од 
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міста, залишати без палаца культури і без учбових :аа
кладів. Ми вимагаємо негайно почати будівництво на 
СТЗ палаца культури з прощсІ<ною спроможністю в 
lO.COO чол., закладка його мае бути не пізніше 15 червня. 

Бриr'ада звертається до всіх центрамних партійних, 
комсомольських і профспілкових організацій з проханням : 
підтримати вимогу 23 тисячі робітників- тракторобудів
ців і всіма способами допомагати робітничій бриr'аді в її 
праці". 

Виникла ідея бу дувати соціялістичні міста, що мають за 
мету дати трудящим максимально гарні умови житла А 

одночасно убійчо вдарити по міщанськім індивідуальнім 

побуті. Виникла ідея, і робітник, вирісши культурно, ви

магає її негайного втілення в життя. 

Почато~ уже зроблено. Уряд скликав спеціяльний кu
мітет для будування нових соціялістичних міст- перших 

вогнищ соціялістичного побуту. І газетні рядки почали 
приносити з усіх кінців Союзу вісті про початок такого 

будівництва. 

,<·Ста.лінzрад.- Постановою Сталінградеького акрвикон
кому і Нижньо - Волзького райвиконкому в Сталінград
ському районі, в зв'язку з величезним будівництвом на 
території в 42 кілометри бу.4е збудовано п'ять соціялі
стичних міст з корінним перебуАуванням сучае;нuго Сталін
граду. 

Несвітай. У Донбасі в районі кам'яновугільного ком
б~нату запроектовано зб у ду ~:ати потужне соціялістичне 
МІСТО. 

Маzнітоzорське.- У районі нового велетня- заводу гада
ють збудувати нове соціялістичне місто. 
Нижній- Hontopoд.- Прийнято постанову збудувати со· 

ціялістичн~ місто в районі нового автозаводу. 
Дзержинське. - У районі станції Растяпино, де ре· 

конструюють два потужні заводи, буде збудовано соціялі
стичне місто. 
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Ве.лиІ(е ЗапорГжжя. --Ухвалено збудувати величезне 
соціялістичне місто, де гадають зrодом оселити близько 
півмільйона людей, зв'язаних з промисловим будівниц
твом на Дніпробуді. 

Будують соціялістичні міста не тільки навколо великих 
промислових підприємств, але й у центрі колгосnів. Голова 

колгоспу "Буденновец" Хоперської округи, Нижньо

Волаького краю, повідомляє "Комсомольскую Правду" 
про те, що: 

"Хоперська округа, Нижньо- Волзького краю, е перша 
округа суцільної колективізації селянсько- козацького 
населення. 75°/0 усього населення в нас уже охопленu 
колгоспами. Суцільну колективізацію округи буде прове· 
дено весною 1930 року. 

Розпорошеність населення по дрібних хуторах не дає 
можливости повністю втягти колгоспні маси до розв'язання 
всіх основних господарсько - виробничих питань, утруд
нює правильний розподіл праці, заважає організувати 
культурно- виховну роботу. Навіть, організуючи побут 
колгоспників (ясла, дитячі садочки, майданчики), ми зустрі
чаємо ті ж перепони. 

1\о.люспний центр чи.мраа бі.льше починає притяtати 
до себе І(О.ЛlОСnні .маси, що стихійно І(идають свої х_qтори, 
перевозять свої хаАуnи в центр І(О.Лtоспів. 

Все це nримушує поставити питання про будування 
соціялістичних міст у колгоспах. Ці міста дадуть можли· 
вість поруч із усуспільненням засобів в~:~робництва здійс
нити усуспільнення nобуту й культури. 

ХоперсьІ(а ОІ(рую вважає за у,і.лІ(О.М .мож.ливе присту
пити до ааІ(.ладІ(и одною а mai(UX .міст а весни 1930 р. 
Це місто повинно бути зразково· показовим не тільки 
для Хоперської округи, але й за межами її. Місце для 
закладки міста вибрано в колгоспі "Буденновец" на 
станції Бударино, Південно- східньої залізниці. 
Питання про будування такого міста самими лише 

місцевими силами розв'язане бути не може. 
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Ми не анаемо, як організувати соціялістичний побут і 
культуру в цім місті, плян міста, характер окремих 
будівель, як організувати громадське харчування, як 
організувати господарство колгосnу. 
Ми чекаємо, що всі tосподарські, радянські і zромадські 

optaнi.sauir уважно постав.ляmься до місuевоі ініuіятиви 
u активно допоможуть першому починові одноtо з 
ве.ликих ко.лzоспів Хоперської окруtи- ко.лtоспові "Буден
r-tовеu". 

Зростав, щораз nідноситься вище культурний рівень 

робітника і трудового селянина, а разом із культурним 

рівнем зростають і нові вимоги розкріпачення побуту, 

розчищення шляху до нових знань, нової культури, но

вого nобуту. Газетні рядки, листи говорять про початок 
серйозного зламу, про зрушений ·лід гнилого міщанського 
побуту. 

Соціялістичне місто мусить nрямо заnеречити всі хиби 
сучасного міста. Зрозуміло, що кожне соціяліст~чне місто 

буде повністю каналізоване, nостачатиметься доброякіс

ною водою, буде електрифіковане і по можливості газо

фіковане. Житлові корпуси будуть розташовані серед·ве· 

ликих зелених масивів і будуть поставлені в найсnрият

ливіші умови щодо світла й вітрів. Місто не з11атиме 

дворів, воно рве зі старими традиціями розтягування 1: у
динків уздовж міських вулиць. Житлові приміщення бу· 
дуть устатковані ваннами, теплими вбиральнями, теплою 

водою. Дитячі ясла й садки, школи, фабрики· кухні роз

в'яжуть основну вимогу соціялістичних міст- розкріпачити 

жінок від хатнього господарства, від доглядання за своєю 

зміною. 

Початок зр.облено. БудуЮть нові міста в низці місцево• 

стей Союзу. І одно з таких міст будують коло Харків· 

ського тракторного заводу. 
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ЗАМІСТЬ ЛОСЕВОГО МАЙДАНУ - СОЦІЯЛІ
СТИЧНЕ МІСТО 

Капіталістичні міста виникають так само стихійно та 
анархічно, як і каnіталістичні промислові nідприємства. 
Ані пляновости, ані доцільної закіичености. Інакше й 
бути не може. Каnіталістичне місто, селища, nромисло-

вість та торгівля виникають у наслідок складних, плута-

них і анархічних nричин, що заперечують можливість 

олянових nередбачень та розрахунків. Інтереси торгівлі 

та промисловости, особистого зиску й індивідуального 

добробуту стоять вище за інтереси здорового колективно

го буття, за здоровий госnодарський розквіт усієї країни. 

Ті ж індивід-уалістичні інтереси диктують nлянування мі

ста, його виникнення й розвиток. Сучасне місто виникає 
А розвивається не більше nляново, як і старі міста. В ста
ровину міста виникали в тих місцях, що сво'ім географіч

ним становищем були найзручніші для торговеЛьних 
операцій. Такими місцями були гирла або місця злиття 
річок, місця великого схрещення шляхів, nриродні мор· 

ські порти тощо. Поступово розвиваючись, місто засе

лялося мешканцями і ставало за місце напаАів сусідів. 

lJJoб захиститися від них, захистити свої багатства і nри
ватну власність, купці обгороджували місто міцними сті

нами. Назва "город" -від слова городити. 
Побоювання наnадів призводили до того, що населення 

хоч і зростало, проте куnчилося в обгородженім сті· 

ною місті. І тільки конечна nотреба nримушувала відсу· 

вати стіну далі. Побоювання наnадів -перше джерело 

скуnчення населення. 

Каnіталісти вже не захищають свою власність міськими 

огорожами. Є надійніші, вірніші сnособи. Вся система 
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капіталістичного ладу, армія, фльота, суд та політика вла

АИ, навіть так званого "робітничого" уряду Англії і со

ціяль- демократичного в Німеччиflі спрямовані на захист 

кишень та інтересів Детердінгів, МорГанів, Фордів та іншої 
братії. Нема потреби будувати міста на перехресті шля

хів. Густо розгалужена мережа залізничого та водного 
транспорту дає можливість будувати міста в інших міс

цях. Проте, не. вважаючи на наявність усіх цих умов, міста 
в каnіталістичних країнах ростуть анархічно, незалежно 

від рельефу місцевости і зв' язаних з нею санітарних 

умов. Все ж, не вважаючи на скасування першопричини 

скупчености - міської стіни, скупченість не тільки не 

зменшу8ться, а з геометричною проГресією ввесь час збіль

шується. Коли за радянських умов скупченkть населення. 

що чимраз збільшується, пояснюється зруйнованим під

час імперіялістичної та громадянсьt<ої війни житловим 

фондом і безперервним, небувалим розвитком соція.ІІі

стичної промисловости, яка вбирає все нові кадри робіт

ників, що осідають у місті, то за капіталістичних умов 

майже едина причина скупчености е приватна власність на 

землю з чимраз більшою ціною. Наганяють каnіталісти 

ціни на землю, зростає рента і разом із нею зростають 

поверхи, зменшується кількість повітря на одну людину. 

Смертність прямо пропорційна густоті заселення, бо 

що густіше заселено територію, то гірші санітарні умови, 

то вищі захарування і смертність. Це видно з такої 
статистичної таблиці одного англійського статистика: 
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Густота на ОАНУ 
КВЗАратову МИJ\Ю 

253 
677 

2.944 
6.144 

Смертність аа рік 
на },()(Ю ЧQJ\OBЇRa 

14,48 
21,54 
26,26 
30,23 





Зрозуміло, що в жодному капіталістичному місті нема 

rакої малої гуетоти, як у наведеній таблиці. Дійсність 

шачно перевищує наведені цифри, зокрема в Лондоні 

L921 року на 1 квадратовий км. припадало 14.795 меш
<анців, а у Відні 192б.р.- б. 735. Відповідно збільшується 
смертність. 

Вибір місця, нормальна густота населення- важливіші 

умови будівництва нового соціялістичного міста. Перше, 

fiK вибирати місце для будівлі, треба взяти до уваги 

11кість І'рунту, його сухість, відсутність заболочености, 

рельс;ф, ухил, близькість та якість джерел водопоста· 
<~ання. Всі ці елементи мусять відnовідати вимогам са

ні.т~рії :~.~ гіг~~ни, мусять стати за фундамент здоро
вого міста. 

Чи відповідав цим вимогам місце, вибране для но

воrо соціялістичного міста біля тракторного :заводу на 
100- 120 тисяч чоловіка? 
При виборі місця для розташувания майбутнього соція

лістичиоrо міста, що йому ми поки даемо умовну назву 

"Трактороград", одним із головних міркувань було те. 
що обслуговуваний містом тракторний завод буде збудо

ваний в шости кілометрах од Харкова, на т.ак званому 
Лосевому майдані. Десятки тисяч робітників і службов

ців тракторного ~ інших заводів, розташованих на майдані. 

та інших адміністративних і соціяльно- культурних устс.

нов, що обслуговують Тракторобуд, оселяться в новім, 
місті. Це висуває потребу максимального наближениJі 

міста до території заводу. З ціеї потреби виникло два 
варіянти. 

Перший варіянт- збудувати місто на вільних масивах~ 

що прилягають до східніх підвищених околиць Харкова. 
на Салтівському майдані.- , "' . 
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Другий варіянт- збудувати місто на території Лосе

вого майдану, на південь від тракторного заводу. 

Обидва варіянти рівноцінні щодо вартости всього бу

дівництва. Будування соціялістичноrо міста, виходячи з 

розрахунку стотисячного населення, на Лосевому майдані 
орієнтовно коштуватиме 185.668 тисяч крб. таку ж при

близно суму коштуватиме й будування міста на Салтів
ському майдані. 

Проект фасаду н~вчально- установного заводу на Тракторобуді 

}~1!-~f:!P.~.I!~!'!.-дa.,)~ •. Q.~Д-~!.@.,~!t~ . і .. -2.! .. 2- .!'5!!:Х: !J,р_и~І:!: .. 
Не даючи ніяких економічних переваг, будування міста на. 

Салтівському майдані зв'язане з дуже r·острою транспорт
ною проблемо.Q. Створюються величезні утрудtJення в 
справі перекидання робітників на місце роботи. Це пер(·

кидання забере в робітників по дві години часу, і зокрема 

обідню перерву не можна буде доцільно використати. 

Щоб дати можливість її АОцільно використати, треба 

сп~ціяльно на території заводу збудувати низку додат-

• кових установ харчування і культурного відпочинку на 

величезне число робітників. Опріч усього, Салтівський' 
майдан перебува а в близькім сусідстві з невпорядкованими 



околицями Харкова і небезnечний щодо малярії заболо

ченими річками, що & в цьому раіtоні:~ Зрозуміло, що 
абсолютно недоцільно бу дувати нове соціялістичне місто 

поблизу малярійних джерел і, звичайно, вибір припав 

на ЛосевИй майдан. Це місце своїм розташуванням 

не являє ніякої небезпеки для здоров'я населення, а 

щодо близькости до промислових підприємств, то, як 

запевняють високоавторитетні наукові сили, відокрем

лення промислового кварталу від житлового недоцільне, 

бо заходи охорони праці роблять сучасне виробництво 

безпечним для здоров'я людини. Крім того, питання 

транспортного зв' язку нового міста з Харковом розв' я

зуеться просто. 

f3в'я.Вок із столицею буде забезпечено правильним кур
суванням двох ваrонів трамвайних потягів з інтервалом 

на 20 хвил"н. За орієнтовними підрахунками, для цього 
треба 6 моторавих і стільки ж причіпних трамвайних 
ваrонів. Зв'J•зок нового міста з Харковом буде ще здій
снюватись за допомогою асфальто-бетонного шосе і за

лвниць. 

Єдине, що спершу навіювало побоювання щодо роз
плянуванни міста, - це рельєф місцевости. Він у деяких 

місцях порізаний, майже в центрі запроектованого міста є 

яри. Але розробка всього проєкту вцілому відкинула це 
nобоювання. Місця, що здавалися спочатку незручними 

буде використано дли розміщення великого парку куль

тури й відпочинку, ліка?ні, ~санаторія, будинку відпо

чинку і т. д. У центрі місиевости, де починається зниження, 

будуть розташовані соціяльно- культурні та адміністра

·'l·ивні установи, що об'єднують у цілому всі інтереси ~ 

населена я. Тут же на три метри від усіх будівель роз· 
ІІ'аmовуєтьси природкіА відкритий амфітеатр на 40 тисяч 
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квадратових метрів, що дае можливІсть одночасно роз

містити від 40 до 60 тисяч чоловіка. В цьому ж районі 
буде будинок міськради, театр з велвкою аальою для 

обслуговувания зборів, палац культури А праці. Майже 

поруч розташовується будинок преси, будинок nошти й 

телеграфу, радіо- театр, будинок фізкультури і стадіон. 

На центраІ\ьиій зеленій смузі міста 120 метрів шириною 
будуть два готелі, музей і кіно. Ця частина міста най

віддаленіша від галасу і nрилягав ,со ясел і дитячих 
садків. 

Алея бульвару, сприятАиво розташована щодо сонця і 
рельефу місцевости, закінчується будинками відnочинку. 

Місто матиме дві лазні, дві комунаАьні пральні, гараж. 
Поблизу заводу буде центр учбових закладів, при чому 
гадають nостуnово, крім шкіл, організувати індустріяль

ний виш, музично- художній ~інститvт і м~дичний техні
кум. 

Нове місто своею організацією, всім своїм побу
том і життям буде мало схоже на старий Харків. З вим 
воно буде зв'язане nереnажно по діловій, госnодарсько
економічній лінії, а в nрофесійно- трудових питаннях 

населення нового міста буде більше ..,зв'язане з устано
вами А підприемствами, розташованими на території но

вого міста. 

Густота населення нового міста- близько 300 чол. на 
гектар. Тільки це вже rарантуе умови здорового існування 

населення. 

Трактороград-місто соціялістичного типу, виключно 

а трудовим населенням, •цо складаетьсв з робітників, 

~лужбовців та '1хніх родин. НаселенНJІ нового міста буде 
різко ві,срізнятисв соціяльниu: складом од населення Хар
кова, який IJ~e nорівнJільио довгиІ час абереже риси 
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tіереходового періоду. Трактороград буде містом пере· 
важно соціялістичного побуту. 

Замість Лосевого майдану на його недавних пустирях 

виросте новий трактпрний велетень, нове соціялістичне 

місто на 100-120 тисяч чоловіка. У ньому будуть всі 

елемfнти впорядкованости : водС'гін, каналізація, зелені 

насадження, середміський трамвай. Нове місто буде збу

довано не відразу, а на протязі кількох років, в міру 

розвитку його населення. Повністю Aoro гадають закіачити 
1939/40 року. ,: 
До цього часу,~ крім інших соціяльно· культурних та 

адмІНІстративних установ, місто матиме устаткований 

індустріяльний виш, музично· художній інституг, мед

технікум, оперний театр, майдан зборів маніфестацій, ди· 

тячий клюб, парк відаочинку А культури, палаци фіз· 

культури, два музеї, nланетарій, готелі, крематорій, дві 

раt!онні огрівні станції. 

Будівництво вже розпочато 1930 року. Закладають пер
шу ділянку соціялістичного міста, де розташовується 6 бу· 
дин~ів для сімейних і 2 для самотніх. Будування ~о 
першого кварталу гад~·;о;~ закінчити в березні 1931 року. 
Роботи провадять ~ таким розрахунком, щоб не пізніше 
кінця 1У30/31 року в місті було оселено кілька тисяч ро

бітників та їх родин. 

СОЦІЯЛІСТИЧНЕ ВОГНИЩЕ 

Житла в соціялістичнім місті мають одно з першорядних 
зІtачень як з санітарного, так і з побутового боку. Досі 
житло було шкаралупою, шпаківнею індивідуального мі· 

щанського буття. А в соціялістичнім місті житло насам· 

nеред повинно бути соціялістичиим воrнищем, місцем 

культурного відпочинку і Гf>ОМадсько'і_ роботи. За цю.t 
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принципом спроектовано житло у новім місті. t; не 
тільки -'а цим принципом. 

Житло може тільки тоді бути місцем культурного від
nочнику і громаАськоУ роботи, коли воно відповіАатиме 

елементарним вимогам санітарі'і та rігіени. ГігІена та са

нітарія- другий п_ринци.п соціялістичного житла Тракто· 
їfm>Y".iy~ ··-- . 
Нове соці.trлістичне місто бу Ае комбінатом будинків· 

комун, комбінатом комnлексів. Кожний комплекс, врахову

ючи всі досягнення техніки та гігієни, дасть трудяЩим 

найкращі умови існування. В цьому одна з відмінних 
ознак міст соціялістнчного типу від старих міст, що їх і 

досі будують у буржуазних країнах. При плянуванні ве

ликих европейських:міст питання санітарії та гігіени від
суваютьсJІ на задній плян, а замість них на першому пляні 

стоять турботи про задоволення вимог руху і зовнішню 

показову красу. Завдання ж соціялістичного міста

сnолучити всі гігівнічні умови житла з питаннями краси. 

Тому запроектоване житло у новім місті насамперед му
сить задовольнити гігівнічні та санітарні потреби й по

треби соція.лістичного побуту, а вже в другу чергу -
потреби краси. 

Що в основному становитиме собою житловий комплекс 
на ТраІ<торобуАі? 

І{ожниА житлокомплекс матиме не тільки приміщення для 

житла, але А усі елементи, nотрібні для соціяльного та 

культурного обслуговування населення. У кожнім житло
комплексі бу дуть не тільки культурні установи для дорос

лих, але й для дітей і, певна річ, будуть виховавчо ·освітні 

установи, що врахували б інтереси груп молоАwих дітей : 
до 4 років, від 4 до 8 років і від 8 до 14 "і років. 
Кожний житлокомnлекс матиме ясла,.;;;;Аитсадки, школи, 
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клюб ·:і,~tuьню і фізкультурні осере,~tки. Житлові примі· 
щ~ння запроектовані для мешкання 2 • 3-4 і 5 осіб. 

Приміщення для самотніх розмістяться в окремих корпусах. 
Всі ант лові помешкання устатковуються ваннами, те
плими вбнральнями А теплою водою. Корпуси АЛЯ сімей
вих будують на 4 поверхи, а для самотніх- на 7. Комбі
нація різноповерхових будинків дае'" ріЗноманітну і досить 
красиву архітектурну картину. 

Вельми істотне в питання про розмір населення цього 
житлокомплексу. Щ) більше мешканців у кожному жит
локомплеІ<Сі, то легwе І економніше обслужити культурні 

А побутові потреби населення. Тому житлокомплекс но· 
вого ~іста розраховnвиА ~а 1.300 чол. Житлові будівлі, а 
'іх буде кілька десятків, щоб захиститися від несприят

ливих вітрів розташовуються рівнобіжно, що створюе 

деяку одноманітність, але за (:'це вони виграють з боку 

гігієни. Все місто га,,ають збудувати з силікатної цегли. 
Цю цеглу вживатимуть АЛЯ будування тільки в тому разі, 

коли після ню1ки випробовувань вона дасть добрі наслідки 

опору холодові. 

Характером вулиць, як і житлом, нове місто відрізня

тиметься від сrарих міст. Своїм характером вулиці nоділя· 
ються так. Буде основна вулична маrістрuя з трамваПною 

лінією та бульваром. Загальна площа цією вулиці- 20 га 
6. 900 кв. метрів. Ок. :м ТОІ'О, бу де основна маrістраля дру
гого типу з площеІ.> понад 20 га, маrістраля третього типу 
загальною площr,ю п:>над 4 га. Організуються маrістралі і 
шляхи для великого, середнього і малого руху. 

ВОДОПН ТА КАНАЛІЗАЦІЯ 

Основ•.1і елементи всякого· впорядкованого міста е водогін 

та каналізація. ;тимчасом багато евроnеАських і наших 



старих міст частково або А зовсім нозбавлені цих наАеле
м:ентарніших умов, що поліпшують санітарний стан місць 
великого скупчення населення, якими е сучасні міста. 

Відсутність каналізації та водогону призводить до ство· 

рення антисанітарних вогнищ, як от, помиАниць, вигреб· 

них ям, і сприяють розповсюдженню шлункових хороб : 
холери, дезинтерії, черевного тифу, глистів тощо. Харак
терне для багатьох міст е те, що: центральна частина 

міста бувае порівняльно добре каналізована і мае досить 

води, тоді, як околиці цього майже не мають. 

Нове соціялістичне місто не зна·rиме ні околиць ні цен· 
тру. Нове соціялістичне місто не знатиме помийниць та 

вигребних ям. Водогін та каналізація опережуть усе місто 

і сприятимуть санітарному оздоровленню населення. 

Тракторний завод і нове соціяАістичне місто лежать 
на розділі двох річок: Немишль та Рогань, з мізерною 
витратою води. Крім того, територія' заводу лежить на 
60 - 80 метрів над рівнями цих річок і на 180 метрів над 
рівнем Чорного моря. Ця обставина ставить питання про 

водопостачання тракторного заводу в дещо несприятливі 

умови. 

Але нове місто і тракторний завод мусять, хоч би 

що, мати досить води і води доброї якости. Для цього 

й будуватимуть відповідний во4огін. 

Скільки ж орієнтовно потрібно води для двох нових 
будівництв, беручи на увагу можливість зросту населення 

приблизно до 150.000 чол. і відкріття на Лосевому май

дані нових, окрім тракторного заводу, підприємств? 
Орієнтовно цеха тракторного та інших заводів потре

буватимуть 200.000 куб. літрів води. Для задоволення 

населення нового міста і з розрахунку півторастатисячного 
населенн.а треба 5,5 мільйонів куб. літрів води на рік. О'І·же, 
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загаАьна потреба у nитн\А воді оріентовно вираховується 

6 5,7 ~v.ільйонів куб. літрів. Зроауміло, що •р~зу дати таку 
кількkть води не можна, та А не треба, бо при всіх наших 

дійсно скажених темпах за один рік не зростуть нові, окрім 

тракторного заводу, підприємства, і на Лосевому майдані 
кількість населення зразу не досягне 150.000 чол. Тому на 
порядку денному стоіть питання про задоволення цих пер

шоряАних потреб. І от для задоволення першорядних по

треб заводу і нового міста з разрахунку 30-35тисяч чол., 

закладується група артезіявських шпар, що 'іх число зро

ставиме із врозетанням потреби на воду. Із шпар вода під

ніr.tатиметься у збірний резервуар, а звідти, за допомогою 

смокіе, передаватиметься у водогінну розподільну мережу 

новоt·о міста і цехів тракториого заводу. 1:1\.ишок води, 

що збиратиметься за нічний час, передаватиметься у 

водонатискну башту, яку проектують з північного боку 

заводу, в районі нової пасажирської будівлі Південних 

залізниць. 

'СfальшиА ріст потреби нового міста А sаводів на питну 
воду задовольнятиметься з річки Північний Донець за до

помогою донецького питного водогону, що його гадають 

спор}'дити 1933/34 р. Коли донецький во.-огін буде го
товий, воду забиратимуть з річки П. Донець, починаючи 

з місцч, розташованого вище Чугуєва і се"ла Кочеток. Це 
місце- найсnриятливіше щодо якости води, бо вище Аого 

нема !!еликих заселених пунктів і nромислових nідпри

ємстг, що звичайно дуже забруднюють воду. Щоб зовсім 

унешк~дити воду, на березі П. Донця влаштовується 

очищ 1 ~ьна станція. Це дасть можливість користуватися 

очищеною водою не тільки населенню нового соціялі
С1ичного міста, але А сеЛИQІАІІ, rao леаать ма шляху 

П(ІС'І<Лl<дання нового водогону. 



За допомогою смоків донецька вода подаватиметься у 

залізо- бетонний підземний резервуар, а звідти, за допо

~югою смокової станції, -у міську розподільну водоrінну 

мережу. 

Друге, не менш важливе, ніж водогін, е питання орга

нізації каналізації. 

Топографічні умови Лосевого майдану створюють при

родну зручність для стоку каналізаційних вод. Територія 

нового міста розподіляється на два каналізаційні басейни : 
північно- східній та південно- західній. Стічні води пів

денно- західнього басейну збираються двома колекто

рами, що з'єднуються недалеко хутору Логачівка, а 

потім уже одним колектором ідуть до хутора Фролова, 
ку ди підходить колектор nівнічно- східнього басейну. Від 

місця з'єднання колекторів обох басейнів води можуть іти 

далі двома шляхами. 

Перший шлях такий: стічні води, nісля з'єднання обох 

колекторів біля хутора Фролова, йдуть за допомогою 
закритого колектору на nівдень і коло села Безлюдовкп 
піднімаються на очищальні спорудження, розташовані між 

річечками Ст у денкою та Зміївською, де після очищення 

спускаються в річку У ди. Але на шляху річки Студенки 
розташована низка селищ. Це робить спускання стічних, 

хоча б і очищених, вод у річку небажаним і недоцільним. 

Тому, коли стічні води підуть nершим шляхом, то буде 

влаштовано найдосконалішу очистку вод на полях фільт

рації, причому сnершу стічна вода nройде Емшерівські 

криниці. Після всього цього зовсім очищені води спуска
-гимуться безпосередньо в річку У ди. 

Другий шлях стічних вод інший. Коло хутора Фролова 
влаштовується емокона станція, де за допомогою тру

боnроводу стічні води пересмокуються на очищальні 
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спорудження, розташовані рівнобіжно до тору залізниці. 

Очищені на біологічній станції каналізаційні води, за селомь 
Шмарівка потрапляють у річку У ди. 

Вартість робіт для влаштування каналізації нового 

міста і тракторного заводу та очищальних споруджень 

для стічних вод однакова по двох варіянтах і орієнтовно 

вираховується в 7 мільйонів карбованців. Все питання 
зараз у тому, щоб вирішити, який шлях стічних вод найба

жанішиП з боку повного задоволення санітарних вимог 

міста А селищ, що лежать на шляху каналізаційної системи. 

Будування повної каналізації-питання часу. Будівни
цтво ж нового міста почали і провадять підсиленим темпом. 

Тому виникла потреба будувати каналізацію першої черги. 

З цією метою очищальні спору дження для каналізації 
перШої черги запроектовано в двох варіянтах. За першим 

варіянтом гадають зб у дувати тимчасову см:окову станцію, 

що буде пересмокувати стічні води на очищальні спору
дження, розташовані на схилі яру "Великий ліг". За дру
гим варіянтом, тимчасові очищальні спорудження проек· 

тують нижче міста- на схилі балки річки Студенки, ІЦО· 

дасть змогу обійтись без пересмокування стічних вод. Для 

очистки ж вод мають бути організовані поля фільтрації. 

Питання про шляхи стічних вод на час складання бра-. . . 
шури ІЩе остаточно не розв язана, але так чи шакше, 

хоч буде проведений у життя перший варіянт, хоч другий, 

соціялістичне місто матиме досконалу А добре устатковану 

каналізацію. 

МІСТО- САНАТОРІЙ 

Боротьба за соціялістичну рекон'струкцію всього народ
нього господарства вимагає великого напруження снд 

усіх трудящих. І напруження це дасть то більший ефект, 
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що працездатніша, здоровіша буде кожна людина, що бере 
безпосередню участь у соціялістичнім будівництві за вер· 
статом чи біля трактора. 

Одна з ліпших форм боротьби за оздоровленuя люд
ськасти є покращання матеріяльного та побутового стану 

тру-4ящих. Так підходить до розв'язання цього важливого 

питання радянська влада. В міру nосилення і розвитку 
народнього госnодарства покращало матеріяльне і nобу

тове становище робітників. Але самим лише підвищенням 
матеріяльноrо рівня не збережеш здоров'я трудящих. 

Потрібна низка додаткових заходів і умов, що впливають 

на оздоровлення людськости. Тут дуже істотниИ є сані
тарний стан міста в цілому і його окремих осередків

жител. 

Наявні ж міста і житла у своїй величезній більшо

сті є вогнища різних захорувань та еnідемій. Основна 

nричина знову в тій же скупченості населення, антисані

тарних помешканнях, у поганім впорядкуванні. 

Статистика та соціяАьна гігієна виявили, що ./им про· 
сторіше житло, тим довше триває життя. Угорс.ьхий. ста

тистик навів дані співвідношення житлової кубатури з 

АОвrістю життя. Ці дані такі. Коли на одну кімнату 
з середньою кубатурою припадає 1 --- 2 чоловіка, се

реJІ.ній вік мешканця- 47 років. При 2 - 5 чоловіках -
39 років, 5 - 10 чол. -37 років і більше за 10 чол. -
32 роки. 
На довгість життя тут, звісно, могли вnливати й інші 

несприятливі умови- погане харчування, над,мірна праця 

І Т. Д. 

Але російський дослідник Поnлавський, беручи ва 

увагу всі ці додат~ові умови, знайшов нове сnіввідно

Шення мІж житлом і смертністю як загальною, тах і 
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АИТ.ЯЧОЮ. Співвідношекня уе, що підтверджує fраніш 
.наведене, таке: 

ПересічанА 
Заrальн,. Аитя.сса обс11r повітри ва 

Ot.BY AIOJtИHY 
смертність смертність 

в куб. саа.) (у ВЇІІСОТК.) (у ВЇІІСОТК.) 

0,62 5,1 12,9 
0,83 4,7 12,2 
0,95 4.3 11,8 

У наслідок скупченого життя, а, значить, і недостачі 

повітря. виникають захарування на туберкульоз' І що 
більша скупченість, що менше повітря, то вища смерт

ність від 1'уберкульози. Скупченість впливає на- збіль· 
шення кількости дитячих бігунок, що часто закінчуються 

смер·rю. Багато хто вважає, що дитячу бігунку викликає 
виключно погане вигодовування. Низка обслідувань до· 

вела залежність дитячих шлункових захорувань ~від 

ант ла. 

Житло насамперед повинно бути сухе, тепле, світле 

мусить легко провітрюватись і мати невелику густоту на

селення. Тільки за всіх цих умов житло може :сприяти 
нормальному А здоровому буттю. Сучасні міста та їх житла, 
аа рідким винятком, не тільки не мають цих потрібних 

умов, але А погіршують нормальні А здорові умови життя 

людини. Життя в кам'яних клітках, ві.цдаленвість од при· 

роди -все те, що е в сучасних містах, сприяє захору

ванЕІям і смертності. 

Турбота про здоров'я й життя трудящ11х·· е одне з 

освовних завдань робітничої кляси, і завдании це в межах 

максимальної можливости розв'изують~ соціялістичні міста 
взагалі і нове соціялістичне місто на Тракторобуді, зо
кре.._ 

Місто не знае дворів, а щодо головних вітрів~- розта
шовувться так, IJIO житлові корnуси захищені від не-
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сnриятливих в1тр1в nри одночаснім забезnеченні макси

мального провітрювання житлових кварталів. Окрім цього, 

житлові корпуси nоставлені у наltкращі умови щодо соня

чного світла. Не менш важливо запровадити правильні 
з боку гігіЄни норми густоти населення. У новім місті 

на одну людину припадає 9 кв. метрів чистої житлової 

площі. Висота кімнати 2,90 метра. Залежно від кіль
кости сім'ї, влаштовують квартирі на 1, 2, 3, 4, 5, чол.; зро
зуміло, що житло нового міста буде cyxf', світле і опо

рядковане. Отже, основні і головні вимоги санітарн та 
гігієни (_якнайбільше повітря, світла і житлової кубатури) 

нове місто задовольняє. 

Друге, не менш важливе для оздоровлення людськости, 
для відновлення сил і nіднесення працездатности, є питання 

про деревонасадження. Зелень мае виключно саніrарне 
та гігієнічне значіння. Дерева виділяють кисень, що так 

потрібний для дихання людини, і вбирають вуглекислоту, 

що ми видихаемо. Рясна зелена рослинність вбирає воду 

підчас вогкости і віддає їі nідчас засухи. Дерева борються 

з пилом, затримуючи Аого на своему листі. І, нарешті, 

садки, бульвари, парки, взагалі дерева сп;>иятливо впли

вають на нашу психіку. Вони допомагають швидкому 

відпочинкові, відновлюють згублену підчас роботи пра

!І!ездатність, викликають бадьорість та живорадісність. 

І що більше зелені в місті, то кращий Аого санітарний 

стан, то здоровші його мешканці, то менша смертність. 

Тимчасом у сучаснім місті надзвичаfіно важливому щодо 
саНітарії Та ГІГІЄНИ- деревонасаджеННЮ- придіЛЯЛИ і 
приділяють надзвичайно мало уваги. 

Зовсім інакше підходить до цього питання нове соціялі

етичне місто на Лосевому майдані. Житлові комплекси 

розташовуються серед чималих зелених масивів, і на душу 
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населення npиna.4e від 10 до 20 кв. метрів зеленої 

.вони, в той час, як у більшості сучасних ·міст звичайно 
приnадає максимум 2,5 кв. метрів зелених насаджень на 

одиого мешканця. Територія заводу відокремлюється від 

міста nлощею зелених насаджень завширшки 11 500 метрів, 
це: ще більше забезnечує населення від шкідливого впливу 

великого виробничого підприємства. Все нове місто буАе 
в кільці ·зелених насаджень. Місто матиме центральну 

зелену смугу на 120 метрі~J завшир~кІ!, _ _Боно_ матиме свіА 
парк культури та відпочинку, бульвари та інші зелені 

масиви. 

Все місто розташовується на площі 615 га, з них піА 
зеленими масивами буде близко 219 га. Кожна вулиця 

матиме свої бульвари та садкії. Так, наприклад, основна 
вулична маr'істраля з трамваАвою лінією матиме 20 га 
6900 кв. метрів nлощі, з них під зеленими насадженнями 

буде 9 га 1.400 кв. метрів. Основна маr'істраля другого 
типу площею у 27 га 7.186 кв. метрів матиме зелені на

садження на 9 га 1.750 кв. метрів. Маr'істраля третього 

тиnу у 4 га 9.200 кв. метрів матиме площу зелених наса
джень в 1 га 6.080 кв. метрів і т. д. СаАИТИ дерева й 

розбивати парки та бульвари почали вже цього року. Че

рез кілька років соціялістичне місто на Тракторобуді буде 
містом -садом, містом - санаторієм. 

Які відмінні оз11аки санаторія, яка їхня загальна харак
теристика? 

Для відповіді на поставлене питання візьмімо загальну 

характеристику німецьких санаторіїв, що їх вважають за 

ліпші. Ці санаторії Звичайно разташовані серед зелені, у 

добре захищеній від вітрів місцевості. Багато уваги при
діляється санітарно -гігієнічним вимогам. Денні санаторії 

в Німеччині мають найчастіше назви "лісових притулків", 



бо ліс, зелень мають для відновлення з,4оров' я одно з 

виріш~льних значень. Діяльність нічних санаторіїв, цих 
~таціонарних медустанов, де хорий, перебуваючи на ро· 

боті, відновлює свое здоров'я А сили після закінчення 
праці, заснована, головним чином, також на чистім повітрі 

А фізкультурі. Перебування в цих санаторіях навіть про· 
тягом невеличкого відтинку часу дає блискучі наслідки. 

Двомісячний строк перебування в нічних санаторіях, як 

nоказав досвід Москви та Ленінграду, цілком достатній 
для зміцнення А підвищення праuездатности навіть у лю· 

деІ з підірваним з,4оров'ям. Найкращі лікарі- повітря, 
санаторія, світло та фізкультура. 

Свіже, ненасичене пилом повітря ввесь час обмивав 
.легені та шкіру люАини, сприятливо діє на центральну 

нервову систему А підсилюе всі функції організму. 

Сонячне світло- найміцніший винищувач всякої зарази. 

Фізкультура зміцнює тіло й волю людини, відновлює здо· 
ров'я. І всіх цих лікарів зак~икано на службу новому 
соціялістичному місту. Свіже повітря, що Аого ввесь час 
захищають великі зелені масиви, житло, найвигідніше по· 

Q ставлеве щодо сонця, фізкультурні осере,4ки, наявні 

в кожному житлокомплексі, санітарно- гігівнічні норми 
густоти населення і об' ему повітря- все це робить нове 
місто містом • санаторієм, що сприяв ще більшому підне
сенню працездатности, сприяє швидкому відновленню 

витрачених на соціялістичне бу дівиицтво сил. 

Для мешканців нового міста курорт вже не матиме 
такого значіння, як для багатьох трудящих тепер. На 
курорті трудящий звичайно проводить- 2 тижні. Відпо
чинок од звичайної праці, гігієнічне життя- все це 

впливав сприятливо. Але 2 тижні на рік це мало, і, крім 

того, курорт потребує і від держави і віА трудящих 
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витрати великих коштів. Тепер при п'ятиденці трудящі. 

не рахуючи тарифної відпустки, відпочивають протягом 

року 72 дні. Проводячи повністю ці 72 дні і частково

останні дні року в себе - в місті· санаторії, мешканець 

соціялістичного міста одержить у кі.,11.ька десятків разів 

більше користи для здоров'я, аніж за двотижневе пере

бування на кращому курорті, бо здоровий відпочинок, 

зв'язаниn з розумними розвагами,- кращиn r'рунт ,l!ЛR 
зрощування здорової людини. 

У ПОХІД НА КУХНЮ Й ПЕЛЮШКИ 

Соціялістичне місто тільки тоді цілком виправдає свою 
назву, коли основну вимогу, поставлену йому, буде 

цілком виконано. Ця вимога - жорстоко вдарити по 

побутових хибах сучасних міст, що полягають здебіль

шого в закріпаченні жінок хатнім господарством, дог ля

данням дітей. 

Енrельс писав, що найранішою і най.мер.зеннішою фор· 
мою к.лясовоtо приzнічення бу.ло приtнічення "к.ляси" 

ЖіНОК пІt.ЛЯСОЮ" ЧО.ЛОВіКіВ. 

Справді, по капіталістичних країнах, усупереч всім 
ліберальним заявам, жінка найбезправніша, найпригні

ченіша частина населення. Кухня, пелюшки, пелюшки 

А кухня- це маштаб, размах і доля мільПонів. 

За стцтистикою Струміліна, хатня праця у хатньої 
господарки займає 11 годин 8 хвилин на добу, а в робітниці 
після важкого тру дового дня на фабриці чи заводі - 5 го
дин 47 хвилин. Ці години А хвилини, помножеві на сотні 
тисяч фактично затрачуваних коло колисок та кухонь днів, 

виростають у величезну цифру непродуктивної витрати 

сил та праці. За даними НК РСІ РСФРР, на одне 
приtотування і'жі в хатнім tосподарстві затрачується 
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36 мі.льuонів робітних tодин, тобто 6.лизь1(о 4,5 мі.ль
ІJ.онів повних восьмиzодинних робітних днів. 

Жовтень поклав не на словах, не декляративно по· 

чаток якнаПповwішому розкріпаченню жінок. Жовтень дав 

жінці повні громадські права. Він дав їй широку можли

вість брати участь- у громадській рuботі нарівні з чоло· 

віком. Шлюб тепер не принизливе становище длл жінки, 
а рівноправна спілка жінки А чоловіка. Але надані права -
це ще не все. Ue тільки частина Жовтневої революції на 
жіночНІ вулиці. І Ленін піАкреслював: 

" ... !Jю розпочату від радянсь1(оі в.лади справу можна 
буде рухати вперед тоді, 1(ОА.и замість сотень жіно1< 
по всій Росіі" в ній візьмуть участь мі.льuони u мі.льuони 
жіно1(. Тоді справу соуія.лістичноtо будівниутва, ми 
певні, буде зміунено •• • " 

Володимир Ільїч завжди всюди вказував закликав: 

"Підносьте до життя маси ж іно~<, ставте на фабри1(и, 
заводи, ради і орtани 1(ерування юсподарством сотні 
тиСЯЧ робітнuуь, бідН.ЯЧ01( та НQUМиЧО1<. 1 оді наша 
справа буде дійсно масовою, тоді вона буде міуною Я1( 
ні1(о.ли, то~і вона буде по- справжньому 1(омуністичною". 

Заклик великого проводиря виконується. Жінка чимраз 

більше втягується у виробництво, у державний апарат, 

у громадське життя. Жінок, що будують соціялізм, теnер 
нараховують не сотнями, а сотнями тисяч. r ромадське 
харчуваннІІ, що рік- у- рік розвивається, та сітка ясел, 

що ввесь час збільшується, д_опомагають жінці звільнитись 

від хатнього господарства, що її просто заневолює. Але 

в багатьох випадках, не зважаючи на визвольні закони, 

на громадське харчування, ясла, жінка продовжує бути 

рабинею, бо її т.~-~~е.· душить, f!ритуnляє і принижує кухня 
А діти, готування їжі і nрання пелюшок. 
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ЄдиниА і наRвіриішиА шлях nовного роЗ'ІСріnачення 
жінок- шлях колективізаціУ nобуту. 

,.Ш.лях до .зві.льнення жіющ від хаmнІ>оr нево.лі- ue 
перехід від дрібноtо хатньоzо zосподарства до ве.ликоzо 
усуспі.льненоtо •. 

Так писав Ленін, і багато щодо цього зроблено А ро· 
битьс11. Багато, але не цоси rь. Вирішальне в цьому nи
танні в те ж гаки соціялістичне місто. Нове соціялістичне 

місто на Тракторобу ді за одне з головних завдань своїх 
вважае розкріпаченн11 жінок. 

Дуже nолегшує жіночу nрацю технічне устаткування 

n'рй'Міщення. Центральне оnалення, вентиляція, водогін, 

каналізація- В• е те, що в в новім місті, чимало nолегшить 

життя його жіночого населення. Але це тільки частина 

А невелика. КорінинА сnосіб звільнити жінку від хатньоі 

праці в така організація житлового госnодарства, за якої 

nитання харчування, прання, виховання дітей відо· 

кремлюються, виходять за межі інАивідуального житла 

і стаю1·ь усуспільненими, комунальними. Нове місто це 

враховує. 

Біля станції залізниці, захищеної зеленою зоною, роз· 

ташонується харчовий комбінат з фабрикою- кухнею, 

хлібозаводом, різницею, заводом мінеральних ВОА, утіль

заводом та іншими харчовими підприємствами. Харчовий 

комбінат, уміру зросту населенн11 міста, в міру nотреби 

бу Ае ввесь час поширюватись. Комбінат,'розташованиА біля 

залізниці і сполученнА залізничими шляхами, буде 

обслу~,.;овувати обідами все місто. А в житлових примі· 

щеннях влаштовуються невеличкі кухонні осередки тільки 

для підогрівання їжі. Дві nральні для комунального nрання 

звільнять ~t.інок од корита. Діти також не віднімуть у 

неї багато часу. Матері дадуть-·мож·~~~і.сть ·доручити 
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своїх о~tітеА вмілому і науково поставленому керівництву. 

Для цього в кожнім житлокомп.11ексі буАуть дитячі ясла, 
дитячі садки, де діти .зможуть бути не тільки вдень, а 

інколи й вночі, не пориваючи nостійного зв'язку з батьками 

і фактично живучи разом із ними. 

Р<Jзкріпачення жінок дасть можливість поповнити наше 
виробництво новими кадрами. При чимраз більших темпах 

саціялістичноrо будівництва чимраз більше почувається 

дефіцит у робітній силі. Всупереч буржуазним І<раїнам, 

де безробіття набуває загрозливих розмірів; у нас виникла 

потреба найраціональнішого використання 1 рудових ресур

сів, розшуІ<ання нових джерел, що дають мож.11ивість 

черпати нові робітничі кадри. І одним із таких потужних 

джерел е праця жінки, що й досі завантажена нераціо

нальним хатнім господарством. 

Соцінлістичне місто е міцна підойма, що за її допомогою 
сотні тисяч жінок посядуть належне місце- біля варстату, 

біля трактору, біля керма народнього господарства, влади 

і громадського життя. 

СОЦІЯЛІСТИЧНИЙ КОНТ АКТ ЛЮДЕЙ 

На базі широкого й переможного розвитку соціялісти
стичної промисловости і корінної соціялістичної рекон

струкції сільського господарства ввесь час підвищувався 

культурний і матеріяльний рівень трудящих Радянського 

Союзу. Час, що пройшов з Жовтневої революції, був ча
сом не тільки ліквідації елементарної неписьменности у 

багатомільйонної армії робітничих, бідняцьких і сереАНЯ· 

цьких мас, але був і часом культурної революції, часом 

виковування нової людини. Соціялістичне змагання, що 

розгорнулося А охопило не тільки великі підприємства, 

сіл~tськогосnодарські раfіонк, але й окремі варстати і 
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глухі села, викувало в трудящих масах нове соціялістк· 

чне ставлення до праці. 

Народжується нова людина і разом із нею народжуються 

нові вимоги обслуговування ціеї людини. Зростає в 
трудящих потреба не тільки у виробничім, але й у соці· 

яльнім контакті. Але ще міцні старі побутові звички, ще 
велика некультурна армія. Культурна відсталість ще в 

багатьох випадках є та грізна сила, що затримує соціялі· 

стичний процес. Індустріялізація промисловости і колек· 

тивізація сільського господарства- основа всебічно'і пе· 

ребудови побуту на соЦіялістичних, а потім і на комуні

стичних підвалинах. Це одна аксіома. Друга аксіома- те, 

що комуністична перебудова побуту- основа для даль· 

ших успіхів індустріялізації та колективізації. Звідси очеви· 

дно- що скоріше ми ліквідуємо культурно· виробничу і 

культурно- побутову відсталість, то більших і швидших 

успіхів ми досягнемо в усіх галузях соціялістичного будів
ництва. 

Ленін писав : 

"Основним завданням комуністичної партії, як аванr'арду 
в боротьбі, повинна бути допомога вихованню і освіті 
трудящих мас, щоб перемогти старі звички і звички, 
що залишились у спадщину від старого устрою, звички і 
звичаї власницькі, що наскрізь пресякають товщу мас". 

Комуністична партія ввесь час виконує це Ленінове 
гасло. Під її неухильним керівництвом винищується тем
рява і неписьменність, некультурність і невігластво. Але 
багато ще залишилось. Ще живий і міцний міщанин. 

Що таке міщанство, яка його соціяльна nрирода? 

"Міщанство,- за словами тов. Сольца.- це те, що обме· 
жене особис1им добробутом, коли центр світу- власний 
пуп. Це прагнення до особистого добробуту, nідвиІ&lення 
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матеріяльного рівня свого життя, не зважаючи на громад
ські інтереси, на широкий кругогляд. Радянський уряд 
своею С} ттю е щось протилежне міщанству. Але в нас в 
стільки елементів міщанства, скільки в нашім житті еле· 
ментів старого". 

Коріння міщанства живиться з індивідуалістичного 

буття, з відсутиости соціяльного контакту людей. І всьому 

цьому сприяв старе житло А старе місто. Потреба ж у 
соціяльнім контакті, у зв'язку із зростом Rультурного і . . ' .. . 
матерІЯЛЬНОГО рІВНЯ трудЯЩИХ, у ЗВ ЯЗКУ З ІХ СОЦІЯЛЬНИМ 

переробленням ввесь час збільшується. Нині людина лю

дині вже не вовк. Спільні інтереси, спільна боротьба за 
нове майбутнє, спільне ве}\етенсьRе соціялістичне будів· 

н~цтвQ .~~о.били трудящого другом тру дящоrо. 

)ТРJ.J!.ЯЩИ~. ~()'!е зустрітися з собі подібним, щоб одер
жати інформації, обмінятися новинами, nерейняти один в 

одного що можна для nідвищення кваліфікації, для вдо

сконалення, поширення свого кругогляду. Місця соціяль

ного контакту людей- це клюби, хати -читальні, різні 

гуртки. По всьому Союзі зараз е nонад 5.000 клюбів, 
декілька тисяч хат- читалень, сотні тисяч різних гуртків, 

і всі вони роблять свою nотрібну справу- виховують нову 

людину. Але інколи невміла nостава nраці в Rлюбі, 
хаті- читальні або гуртку, 'іх віддаленість од житла nри· 

зводять до зниження відвідування, а, значить, і до змен· 

шення можливости соціяльного контакту. _...-
у себе ж вдома, на квартирі, у своїх комірках не тільки 

не обміняєшся досвідом, не nоділишся ним, але nогано 

сам оріентуешся в тому, що почув або nрочитав. У вели
ких будинRах- комунах цю істотну для людини хибу легко 

усунути. Треба тільки в кожнім будинку· комуні орга
нізувати чнтаЛьніо і nеріодично nостачати 1і газетами, 
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курналами та книжками з великої центральної бібліотеки за 

~опомоrоJ:<> бібліотек- пересувок. Треба дати зручну і від· 
ювідно устатковану площу для зустрічі людеА. З кори

rарами, з їх шумними примусами і жахливими пахощами, 

ІК 3 місцем соціяльного контакту людеА, треба покінчити. 

У новім, будованім на Тракторобуді, місті коритари зве
!tено до мінімуму. На велику будівлю 1- 2 коритари- пе

реходи. Вертикальні східці з 1- го до 4- го поверху об'ед

fІують навколо себе окремі приміщення, дають можливість 

кожному мешканцеві, в разі потреби, цілком ізолюва

тися або потрапити в перше- ліпше усусnільнене місце 

~~еитлокомбінату. А кожний житлокомбінат матиме ясла, 

дитсадок, їдальню і клюб, пциміщення для фізкультур

них занять, бібліотеку- читальню, тобто різні усуспільнені 

приміщення, що сприяють соціяльному контактові людей. 

І вельми важливе те, що наі!віддаленіша відстань од кім

нати до центру усуспільненої частини житлокомплексу не 

перевищить 250- 270 метрів. Соціяльний контакт насе

лення соціялістичноrо міста не обмежується лише усуспіль

неними приміщеннями всередині самого житлокомплексу. 

По всьому місті, але, головним чином, в центрі, знову з 

розрахунку максимального наближення до заселеного пун

кту, розкидано великі пункти соціяльного контакту люде/І: 

великиА амфітеатр, театр з великою зальою для закритих 

зборів, палац культури, парк культури й відпочинку, цен

тральний палац фізкультури, стадіон і районні фізкультурні 
маАданчики із розрахунку один майданчик на 15.000 мі
ського населення. 

Соціялістичне місто буде не тільки містом- садом, мі

стом здоров'я, але й містом соціяльного контакту людей. 
ВиІ(лючно трудове населення, об'єднане сnільними інтере

сами, спільним ентузіязмом соціялістичного будіІІНІІUТВ6, 



авільнена вІд хатньої неволі жінка після праці на ааводі 

біля варстату для випуску десятка тисяч тракторів, що їх 

так нетерпляче чекав нове село, зуміють розумно відnочи

вати, зміцнювати соціяльний контакт людей, виковувати 

нову людину- практика, ентузіяста, сусnільника, колекти

віста. 

ДОКОНЕЧНА ПЕРЕДУМОВА НОВОГО ПОБУТУ 

Соціялістичне місто суnеречило б своїй суті, саміІІ сво'іА 
назві, коли б, nоруч із корінним ламанням старих побутових 

звичаїв. воно не вдарило б по міщанському індиві~tуаль

ному добробуті, не внесло б нового в бюджет трудящого. 

Старе місто, старе житло сприяли індивідуалізмові не 

тільки своїм устроєм, недостати ·)ою кількіс гю або nовною 

відсутністю потужних підnриємств, що обслуговували б 

побутові потреби, але й своїм бюджетом. Всі турботи щодо 

обслуговування своїх раз- у- раз більших культурних та 

побутових потреб nокладено на самого трудящого. За
лежно від бюджету, своїх мо~ливостей, трудящий, при 

сучасній системі оплати за побутові та культурні послуги, 

користувався більшими чи меншими благами. Опалення, 
освітлення, чистота прання білизни, культурно- освітні 

витрати, виховання, харчування, одягання і взування ді

теА- все це залежало не тільки від культурного рівня, 

але й від бюджетних можливостей. Житловий будинок 

брав на себе тільки обов'язок розподіляти площу і брати 

квартирну nлату. Решта ж його не обходила, і кожний 
мешканець, бувши покинути!\ сам на себе, був nримуше

ний шукати шляхи й можливості для задоволення своїх 

інших nотреб. 

Будувати бюджет житлового комплексу в соціялістич-. 
нім місті за принципом і прикладом антлового будинку 
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сучасного міста- значить у корні підрізати ідею нового 

житла, нового колективного буття. Такий принцип, усу· 
переч всім останнім елементам соціялістичного міста, 

сприяв би впровадженню старих побутових індивідуалі· 

стичних звичаїв. 

Соціялістичне місто ставить перед собою завдання по-· 

ховати дрібнобуржуазний індивідуалістичний побут, ство

рити новий, збудований на усуспільненім обслуговуванні 

всього колективу, бюІJ,жет, що має звільнити трудящих 

од клопоту про хатнє господарство, від догляду дітей. 

Соціялістичне місто мусить створити найсприятливіші умови 

для розвитку колективного життя, колективної праці і 

колективного розумного відпочинку. Соці11лістичне місто 
мусить ще вище піднести культурний рівень трудящих, 

створити нових людей, здібних не тільки будувати, але 

й сприймати соціялізм. І в загальнім комплексі заходів 

соціялістичного міста, що спрямовані до ціє'і важливої 

мети, немалу ролю відіграє система бюджету житлового 

комплеску та його населення. 

'Систему бюджету соціялістичного міста треба збудувати 

так, щоб в оплату мешкання в ньому входила не тільки 

оплата за житлову площу, але й вартість усіх усуспільне

них видів побутових та культурних послуг, зробивши 

їх приступними кожному мешканцеві в однаковій мірі. 

Така система бюджету буде і в Тракторограді. 
Враховуючи особливості переходовоГо періоду з його 

елементами господарського розрахунку, бюджет у новім 

місті буде запроектовано так, щоб він був не тільки 

приступниІt для населення, але щоб життя в місті було в 

незрівняпо кращих, аніж звича!:tно, умовах і, по змозі, де· 

шевше. В усуспільнениА бюджет житлового комплексу 

вві/ідуть загальногосподарські витрати, варгість оnалення, 
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освітлення, води, кана.&і,ааціі, корис"Іування телефоном, 

ваннами, душами, пральнями, культурно осв\пu витрати, 

соціяльне виховання дітей дошкільного віку, харчування, 

взування і одягання дітей, що перебувають у яслах . та 
дитсадках тощо. Не буде такого становища, щоб один 
користувався більшими благами, ніж інший. Кожна кім
ната матиме освітлення приблизно на 25 ватт. Кожний 
поверх матиме один комунальний телефон, ваннами можна 

буде користуватися приблизно 10 разів на місяць, праль
нями-б разів і т. д. 

Враховуючи всі ці витрати, вартість усуспільненого 

соціяльного виховання дітей, утримання усуспільнених 

культурно· побутових, фізкулhтурних та інших установ,

вартість прожиття однієї людини в соціялістичнім місті 

становитиме 13 крб. 70 коп., що складатиме на родину з 
3 чол. близько 40 крб. на місяць. 

Ui 40 крб. не будуть цілком тиснути на бюджет одноІ'О 
лише самоетНІного члена сім'ї, бо треба взяти на увагу, 

що звільнення жінок від хатнього госпщ,арства, від ви

ховання· дітей підніме самодіяльність дорослого жіночого 

населення і в одній сім'ї буде не один робітник, а два. 

Крім того, за прибуткові джерела житлового комплексу 

буде не тільки плата, що її вносять мешканці, але А низка 

інших прибутків. 

Високі санітарно- гігієнічні умови життя у новім місті 

значно знизять ступінь захорувань його населення, і без 

сумніву, соцстрах, що має величезні витрати, викликані 

антисанітарією та антигігієнічністю сучасних міст, буде 
примушений дати частину коштів на підсилення бюджету 

житлового комплексу. На допомогу бюджетові мусять стати 

культфонд, фонд покращання побуту і т. д. За всіх. ци:с 
умов вартість проживання в новому Nісті дасть на одну 
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самостНІну людину орієнтовно 14 крб. 40 коn., що nере
січна складе 11,9°/0 заробітної nлатні nрацівника. 
Багато це, чи мало? 
У свій час Всеукраїнська центральна рада nрофсnілок 

nровела обслідування фактичного бюджету робітничо'і 

сім'ї, що складається з двох дітей, з них- ОАН а шкільного, 

друга- дошкільного віку. До складу обслідуваного бю
джету ввійшли такі елементи: nомешкання, комунальні nо

слуги, оnалення, освітлення, прання, витрата мила, куль

турно- освітні витрати, харчування дитини дошкільного 

віку, одежа й взуття АітеА. Всі ці витрати nосідають у 

бюджеті трудящого 23,70fo. Ті ж витрати у соціялістичнім 
місті, за значно кращого А nовнішого обслуговування тру

дящих максимально становитимуть 15°/0 бюАжету, тобто 

на 8,7°/0 менше, ніж ·renep. Коли б навіть бюАжет житло
комnлексу будували на повнім госnрозрахунку, без до

nомоги nрофесійних та державних коштів, то А ТОАі вар

тість проживання в новім місті становила б 27 крб. на 
одного самодіяльного члена сім'ї, тобто складала 22,4°/0 

б~джету, або на 1,3°/0 менше, ніж у сучасних містах. Але 
нема ніякого сумніву, що деравва і nрофсnілки в більшіІІ 

чи меншій мірі доnоможуть населенню соціялістичного 
міста, і життя в вім буде значно дешевше А краще, ніж у 

тім же Харкові. 

ЛЕНІНСЬКИМ ШЛЯХОМ ДО ДАЛЬШИХ ПЕРЕМОГ 

В той час, коли писано цю брошуру, комуністична пар

тія радянських ресnублік відчитувалась за nройдений двох 

з nоловиною річний шлях не тільки перед трудящими 

Радянського Союзу, але А трудящими всього світу. 
Який же був цей шлях, що пройшла партія за час від 

XV до XVI партійних з'їздів? 
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Шлях ленінський, повкий перемог, нечуваних темпів 

наближення одно'! шаетоУ частини світу до соціялізму. 

Плаксії, маловіри, опортуністи праві й ліві не могли зу· 
пинити, загаяти соціялістичний розвиток країни. І балянс, 

що з ним прийшла nартія до свого XVI з'їзду, примушує 
здригнутися таємних і явних ворогів першої в світі про

летарської держави. 

Буржуазні країни, що так довго говорили про стабі

лізацію і розквіт капіталізму і про неминучу загибель 

країни рад, у сотий раз жорстоко nомилились у св<:>Їх 

розрахунках. Тріщить по всіх швах гнила капіталістична 

стабілізація. Криза за кризою, безробіття, яке безnере· 

стану збільшується, революційна· хвиля, що підноситься 
чимраз вище, наносять нові А нові у дари, nоширюючи 

і збільшуючи розколини каnіталістичного світу. З різними 

балянеамн nриходять до 1930/31 року два світи: nроле· 
тарський і каnіталістичний. 

На балянсі каnіталістичного світу- криза в Америці, 

що вражав і інші буржуазні країни і 60 мільйонів засу
джених на жебрацтво людей, сотні й тисячі страйків в 

Англії, Франції та інших буржуазних країнах, революцій
не nіднесення в Китаї, Індії, зріст вnливу комnартії по 

всіх І< раїнах. 

На балянсі Союзу Радянських Ресnублік зовсім інше. 
Гуртова продукція машинобудівництва А важкої ін.~tустрії 
зросла за два роки на 58°/0, гуртова продукція nідnри· 

емств, що виробляють речі споживання- на 34°/0• Темп 
розвитку великої nромисловости nеревищує в 4 ~ази най· 
більші темпи каnіталістичних країн. Здобич залізної 

руди збільшІілась понад n'ять разів nроти 1927/28 р. 

П'ятирічка, що про її нереальність так багато nисали 

бур.ауазuі економісти, а їм підспівували праві оnозІІЦіонери, 
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виявилась дійсно нереальною, але не в тому розумінні, 

як цього хотіли наші вороги. За три роки замість 

п'яти буАе виконано п'ятирічний nлян ЩОАО кам'я· 
ного вугілля, нафти, торфу, тракторобуАівництва, авто

будівництва, цегли, соли А в.зуття; за три з половиною 
роки буде виконано плян великих робіт щодо бензини, 

цементу ; за чотири роки- щодо чавуна, сталі, паперу, 

кардану. Більшовицькими соціялістичними темпами роз

вивається· не тільки промисловість, але А соціялістичне 

село. Правильне керівництво комуністично'і партії та 'і'і 

ленінського ЦК призвело до того, що бідняцькі й середня

цькі маси зрозуміли перевагу великого господарства 

і добровільно пішли в колгоспи. В насліАОК цього на 
1 травня 1930 р. колективізовано 40- 50°/0 сільських го

сподарств проти 2-3°/0 на весну 1928 р. Засівна площа 
колгоспів збільшилась з 1. 500. ООО га весною 1928 року 
до 30-35 мільдонів га на весну 1930 року. Замість роз· 
порошених інАивідуальних господарств, основну частину 

хліба в країні дае соціялістичний колективний сектор. 

Два балянси: один пролетарський б:tлянс, що говорить 
мовою цифр про швидке просування країни рад до кінце

вої мети- соціялізму. Другий- капіталістичний, що роз

повідає тією ж мовою про недалеку загибель буржуаз· 

ного світу. 

Тракторобуд, соціялістичне колективізоване село, соція
лістичні міста, що будуються не тільки на Лосевому май

дані, але А по всьому Союзі- все це віхи ленінського 
шляху ло соціялізму, етапи створення нової людини, но

вого комуністичного суспільства. Але попереду на шляху 

ще багато перепон і тру диощів. Партія веде країну впе• 
ред, строго розміченим шляхом. П'ятирічка- величезний 

урізок .U~Jo.ro шляху, величез11а .перемог~. Але п'ятирічка 
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це ще не все, щоб повністю абудувати соціялістичне су
спільство, приАти АО соціялізму. Треба тверезо бачити 

величезні труднощі майбутнього шляху. Але nід правиль

ним t<еріввицтвом комуністичної партії, пролетаріят, кол· 

госпники та бідняцька- середняцькі маси, не зупиняючись 

переА труднощами, підуть ленінським шляхом до даль

ших вирішальних 4ЛЯ пролетаріяту всього світу nеремог. 



ЗМІСТ 

Село чекае 

З прапорі~ у ИІиттJІ . • . . • . • 
Замість Лосевого маЙАану - соція.ІІістичне 

Соj&ІялІстичне вогнище 

Во.аогІн та кана.ІІІзація 

МІсто • санаторій 
У похіА на ІСухню й пелюшки 
Соціялістичний контакт людей 
,Доконечна передумова нового побуту 
Ленінсь~евм шляхом до дальших перемог 

• 

місто 

Стор. 
з 

10 
19 
26 
зо 

34 
40 
43 
47 
50 
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