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УДК 947.78.086 “20”

Михайло СЕНЬКІВ

ФОРМИ І МЕТОДИ
ВІДЧУЖЕННЯ СЕЛЯНСТВА ВІД ВЛАСНОСТІ

У ЗАХІДНОМУ РЕГІОНІ УКРАЇНИ
(ДРУГА ПОЛОВИНА 40%х – ПОЧАТОК 50%х  рр. ХХ ст.)

У другій половині 40 – на початку 50%х років XX століття в західноукраїнському
селі тоталітарний режим здійснив насильницьку колективізацію, яка супроводжува%
лася жорстокістю і депортаціями населення у віддалені регіони СРСР. Сотні тисяч се%
лян були відчужені від приватної власності. У жертву сталінській доктрині соціалізму
було принесено долі багатьох невинних людей, знищено одвічний селянський уклад,
побут, традиції, культуру, християнську мораль.

За роки незалежності України опубліковані праці Б. Яроша, А. Кентія, Ю. Кири%
чука, О. Ленартовича, А. Русначенка, В.Барана, І. Біласа та інші, які висвітлюють со%
ціально%політичні процеси 40 – початку 50%х рр. ХХ ст. у західних областях1. Однак
процес відчуження селянина від власності у них розкрито побіжно. Автор робить спро%
бу заповнити цю прогалину.

Відчуження західноукраїнського селянства від власності умовно можна поділити на
три етапи. Перший припадає на роки становлення радянської влади (1940 – перша по%
ловина 1941 рр.) та її відновлення (1944%1946 рр.), коли виникали окремі колгоспи.
На другому етапі (1947%1948 рр.) почалася суцільна колективізація та масове відчу%
ження селянина від власності, розгортався жорстокий терор проти національно%ви%
звольного руху та депортаційно%пересельницькі акції. На третьому етапі (1949%1952 рр.)
завершено суцільну колективізацію, утверджено колгоспний лад, а селянина перетво%
рено в новітнього кріпака, підірвано соціально%економічну базу національно%визволь%
ного руху.

У перші післявоєнні роки радянська влада спрямувала головний удар проти замож%
ної частини селянства. За даними фінансових і заготівельних органів, у 1945 р. в семи
західних областях (без Закарпаття) налічувалось 65 тис. куркульських господарств. Вони
становили 4,8 відсотка загальної кількості селянських господарств і володіли 13,8 відсот%
ками земельних угідь. Близько 3 тис. дворів налічувалось на Закарпатті2. Це були сильні
господарства, які мали у своєму розпорядженні землю, пасовища, худобу, тяглову силу,
господарський реманент, уміло та ефективно господарювали, виробляли основну част%
ку товарного хліба.

Органи влади почали конфіскацiю землі в господарствах, що перевищували вста%
новлені державою норми землекористування. У Закарпатській області в грудні 1945 р.
встановлювалися такі верхні межі землекористування: для низинних округів – 6 га,
для гірських – 8 га орної землі. В інших західних областях України із введенням у дію
закону про обмеження куркульського землеволодіння величина господарств зменши%
лась і складала, в середньому, 8,6 га орної землі на один двір3.

Селян залучали до колгоспів грубими, насильницькими методами: податковим пресом,
погрозами, залякуванням, шантажем, провокаціями, вивезенням на Сибір і навіть
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убивствами. У Волинській області за перше півріччя 1947 р. лише офіційно заре%
єстровано 34 випадки порушення законності пiд час організації колгоспів (побиття
громадян, вилучення в них майна, погроза зброєю)4.

Під гаслом боротьби проти куркулів – “кровопивців%лихварів” та “посібників – ук%
раїнських буржуазних націоналістів”, розгорнулася кампанія “розкуркулювання”. У за%
хідних областях “куркулів” як таких на той час уже не було, йшлося, фактично, про
селян%трударів, які мали трьох або чотирьох коней та корів, дехто з них зрідка вико%
ристовував найману працю. З літа 1947 р. розпочалося масове відчуження селянина від
власності та перетворення його в наймита. Термін “куркуль” політизувався, тому розкур%
кулюванню підлягали селяни будь%якої категорії як носії приватновласницької ідеології.

Саме з 1947 року, поряд з позаекономічним примусом, посилився податковий прес
як головний засіб знищення селянина – самостійного господаря. 3 червня 1947 р. Рада
Міністрів УРСР прийняла постанову “Про порядок заготівлі сільськогосподарської
продукції в куркульських господарствах Львівської, Станіславської, Дрогобицької,
Тернопільської, Ровенської, Волинської і Чернівецької областей”. Постанова збільшу%
вала на 50 відсотків норми поставок сільськогосподарської продукції, а термін її зда%
вання скорочувався на 1%3 місяці5.

Місцеві органи влади розгорнули перереєстрацію так званих куркульських госпо%
дарств. До них зараховували господарства, які під час німецької окупації використо%
вували працю постійних або сезонних найманих робітників замiсть погашення річних
позичок та користування сільськогосподарською технікою, мали прибутки від млина,
маслобійки тощо, здавали в оренду землю6.

Насправді ж, самочинно визначали куркулів працівники НКВС, голови сільських
рад, секретарі партійних осередків, сільські активісти. І тут певною мірою виявлялося
свавілля партійно%радянського апарату та абсолютна незахищеність селянина. За офі%
ційними даними, 1 серпня 1947 р. в західних областях України нараховувалося 16374 так
званих куркульських господарств, у т.ч. у Волинській області – 3941, Дрогобицькій –
1419, Львівській – 2126, Рівненській – 2235, Станіславській – 1645, Тернопільській –
2209, Чернівецькій – 877, Закарпатській –19207.

Згідно з постановою Ради Міністрів УРСР від 23 серпня 1947 р. “Про оподаткуван%
ня сільських господарств західних областей УРСР”, на господарства з прибутком 10 тис.
крб. у рік встановлювалися надбавки до податку у розмірі 50 відсотків, до 15 тис. – 75,
більше 15 тис. – 100 відсотків8.

У 1947 р. норма зернопоставок з одноосібника зросла на 25 відсотків: картоплі – на
100, молока – на 70, м’яса, вовни – на 300. Крім того, визначалася поставка яєць – 300 шт.
з господарства на рік та обов’язковий продаж державі шкіри від забитої худоби. З’яв%
ляється також указ Верховної Ради Союзу РСР “Про державний податок на кон’юн%
ктурні прибутки куркульсько%заможних господарств західних, Ізмаїльської і Черні%
вецької областей Української РСР”. Розмір податку встановлювався у сумі 1000 крб.
з кожного гектара землі. За несплату податку все майно селянина, за винятком жит%
лового будинку, одягу та предметів побутового користування, конфісковували9.

Селяни, які не бажали пов’язувати свою долю з колгоспом, сплачували натураль%
ний податок у декілька разів більший, ніж ті, котрі виявляли покірність властям. Якщо
завдання і було виконане, давали додаткове. І знову селянин “вишукував можливості”.
Та влада на цьому не заспокоювалася: обкладала знову, і так доти, поки в коморі нічого
не залишалося. Таким чином, і хліба у селянина вже не було, і завдання хлібопостачань
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не виконувалося. Зате була підстава подати справу до суду. Селянинові довелося ви%
бирати: тюрма або колгосп10.

Деякі господарі першими змушені були вступати у колгоспи, сподіваючись уник%
нути великих податків. Так, заможний селянин села Біляшів Ковельського району Во%
линської області Т.Антонюк після того, як йому призначили податок майже у дві ти%
сячі крб., подав заяву до колгоспу. Він мав 16 га землі, трьох коней, п’ять корів, кінну
молотарку та інший інвентар, який змушений був передати колгоспу11. А. Ващук із
с.Повурськ цього ж району, маючи 22 га землі, вступив до колгоспу після того, як йому
призначили понад дві тисячі карбованців податку12.

Економічний тиск держави на селянські господарства щороку посилювався. 1949 р.
у Волинській області одноосібні господарства величиною до 2%х га зобов’язані були
здати з кожного гектара 273 кг зерна, 2%5 – 377, 5%7 – 468, більше 7 – 559. Норми могли
змінюватися місцевими органами влади у бік підвищення до 50 відсотків13. На Ста%
ніславщині господарства до 2%х га землі здавали від кожного гектара 90 кг зерна, 2%5 –
120 кг, 5 і більше – 170 кг зерна14. У Чернівецькій області на селян, що мали 2 га зем%
лі, накладали хлібоздачу в 20 ц з га15. Унаслідок такої економічної політики біль%
шість індивідуальних господарств зубожіли.

Водночас, у кожному районі формувалися групи партійно%радянського активу та
органів МВС і МДБ, які роз’їжджали по селах для примусового створення колгоспів.
У с. Самушин Заставнівського району Чернівецької області лейтенант МДБ Ведер%
ников залякував селян: “Якщо завтра не подаш заяви до колгоспу, то я тебе заареш%
тую”16. У с.Іспас Вижницького району уповноважений райкому партії погрожував се%
лянам депортацією до Сибіру17. Внаслідок шантажу було колективізоване с.Топорівка
Заставнівського району Чернівецької області. Улiтку 1947 р. було заарештовано 80 се%
лян. Перед ними поставили вимогу: тюрма або колгосп. Залякані селяни, всупереч сво%
їй волі, подали заяви до колгоспу. Таким методом колективізували понад 3 тис. госпо%
дарств у Топорівці18.

У багатьох селах людей зганяли до клубу, а інспірована ініціативна група оголошу%
вала про створення колгоспу. Представники влади вимагали від селян подати заяви
про вступ до колгоспу. Звісно, були протести, тоді представник влади брав телефонну
трубку і голосно промовляв: “Залізничну станцію. Начальника. Негайно приготуйте
кілька вагонів для відправки в Сибір куркулів, підкуркульників та бандопосібників із
сім’ями. Відправку розпочнемо сьогодні увечері”. Рятуючи свою долю, налякані селя%
ни подавали заяви про вступ до колгоспу19.

Масові безчинства чинила група партійно%радянського активу на чолі із завідува%
чем парткабінету райвиконкому Будком, організовуючи улітку 1948 р. колгоспи в Кол%
ківському районі Волинської області. Активісти діяли випробуваним більшовицьким
методом. Усіх селян, які відмовлялися вступити до колгоспу, заганяли у підвал біля
сільради с. Комарово. Уночі почергово заводили в приміщення сільради і розпочинали
екзекуції. Селян на руках піднімали до стелі, пускали на підлогу або підставлену лаву.
Ф.Головінському і Д.Ащуліку одягали на голову відро, б’ючи зверху палицею. Селянин
Будь від побоїв знепритомнів. Один з активістів всунув непритомному у руку олівець,
зробив підпис про вступ до колгоспу20.

У с.Кукуріки Головнянського району цієї ж області заснуванням колгоспу займа%
лася група радянсько%партійного активу в складі 19 осіб на чолі з секретарем райкому
партії. Уночі 12 серпня 1948 р. селян силою зброї зігнали до сільради, але бажаного
результату не досягли. Відтак біля дверей сільради виставили озброєну охорону.

ФОРМИ І МЕТОДИ ВІДЧУЖЕННЯ СЕЛЯНСТВА ВІД ВЛАСНОСТІ У ЗАХІДНОМУ РЕГІОНІ …
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Селян почергово заводили в окрему кімнату. Тут їх жорстоко били, поки не “переко%
нали” в перевагах колгоспного ладу21.

У села часто приїжджали уповноважені з району, заганяли селян в хату%читальню,
клуб або школу. Один із представників влади оголошував про створення колгоспу і ставив
запитання: “Хто проти організації колективного господарства? Прошу голосувати”. Як
правило, всі, боячись репресій, мовчали. Тут селянам підсовували готові заяви, на яких
вони ставили свої підписи або хрестики. Від усіх мешканців села вимагали передати
колгоспу свою землю і худобу. У с. Ступниця Дублянського району Дрогобицької об%
ласті органи влади зобов’язали вчителів місцевої школи підготувати для мешканців
села заяви для вступу в колгосп. 7 листопада 1948 р. їх силою зігнали до школи. Трем%
тячими руками люди змушені були ставити підписи, а хто був неписьменний – хрес%
тик. Таким чином засвідчувався їх вступ до колгоспу22.

У багатьох випадках селяни ставали колгоспниками, навіть не пiдозрюючи цьо%
го. У с.Дядьківці Рівненської області заяву про вступ до колгоспу Є.Марафічука скрі%
пили хрестиком місцеві активісти, стверджуючи, що це зробила його донька. Селянин
скаржився, вимагав повернути йому озимину, відібрану в нього як у колгоспника. Від%
повідь голови райвиконкому була стандартною: “відмовити”23.

Задля хороших результатiв створювалися фіктивні колгоспи. У селах Майдан та
Зелений Дуб Мизоцького району Рівненської області земля, коні, реманент не були
усуспільнені. Кожен селянин самостійно сіяв і збирав урожай на своїй ділянці. Вста%
новлений план хлібоздачі місцеві органи влади розподіляли серед селян. Подібне було
у с. Княже Золочівського району Львівської області24.

У с. Луч Лисятинський Стрийського району Дрогобицької області 1949 р. було ство%
рено колгосп, до якого вступило 28 господарств (із 110). Районні організації включили
його до списку сіл суцільної колективізації і довели план засипки насіння на кожне
господарство. Голова колгоспу повідомив секретаря Стрийського райкому КП(б)У, що
багато селян відмовляються здавати насіння, оскільки не вважають себе колгоспни%
ками. “Заявіть селянам, – відповів секретар, – хто не бажає бути колгоспником, нехай
подає про це письмову заяву”25. Звичайно, ніхто нічого не писав, бо такі заяви стали
б “перепусткою” до Сибіру або інших віддалених районів СРСР.

У деяких селах представники влади разом із енкаведистами заганяли селян узимку
до річки. На березі ставили стіл і тут вимагали від селян вступити до колгоспу. Селяни
відмовлялися. Тоді енкаведисти заганяли чоловіків і жінок у крижану воду. Людям
нікуди було діватися, вони змушені були підписувати заяви26.

Щоб примусити селян вступити до колгоспу, кидали їх у льохи, підвали тощо. У с.Тор%
гів Поморянського району Львівської області схопили Миколу Сеньківа, кинули до
підвалу будинку Семена Пирога, якого раніше вислали до Сибіру, i протримали без їжі
кілька днів27. У с. Банилові Вашківцівського району Чернівецької області предмети
широкого вжитку продавали лише колгоспникам. Одноосібникам заявляли: „Вступи
до колгоспу, а опісля купуй”28.

Уповноваженні Корецького РК КП(б)У Рівненської області Кравець і Мархай у с. Го%
личівка тяжко побили вдову Теклю Родованюк за те, що відмовилася віддати до кол%
госпу свого коня. Вони також жорстоко розправилися з одноосібником Павлом Воро%
щуком. Спочатку його побили і скривавленого закрили в льох. Потім П.Ворощука
роздягнули, облили водою і помістили в холодну стодолу. У такий спосіб селянина%
одноосібника “переконували” у перевагах колективного господарювання29.
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У гострому протиборстві проходила колективізація с. Ямниця Станіславської об%
ласті, де мешкали селяни iз високою національною свідомістю. У міжвоєнний період
тут діяли осередок оунівського підпілля, українські товариства “Сільський господар”,
“Просвіта”, “Січ” та “Сокіл”. У 1935 р. у селі вибухнуло повстання і селяни утримува%
ли владу впродовж місяця30. У роки радянської влади вони чинили впертий опір ко%
лективізації. Відтак із Станіслава у Ямницю було скеровано 60 чоловік партійно%гос%
подарського активу та 8 енкаведистів. Влада заарештувала 14 учасників оунівського
підпілля, виселила 39 сімей і тільки після цього, 4 грудня 1949 р., був організовуваний
колгосп з 470 селянських господарств31.

У с. Надітичі Миколаївського району Дрогобицької області селяни неодноразово
ховалися від представників влади, чим унеможливлювалося створення колгоспу. Тому
партійно%радянський актив приїхав у село з уже готовим списком колгоспників. Зем%
ля, реманент насильно передавалися до колгоспу32. У колгоспі “Новий шлях” Судово%
Вишнянського району Дрогобицької області за списком числилося 140 господарств,
але жодної заяви від селян до правління колгоспу не надходило33.

У селах Іспас, Мілієве Вижницького, Банилів, Замістя Вашківцівського, Кучірів
Малий, Горошівці, Добринці Заствненського, Суховерхів, Ошихліби, Витилівка Кіц%
манського районів Чернівецької області відбирали в одноосібників найкращі землі для
колгоспів, натомість їм надавали гірші сільгоспугіддя34.

Особливо підступні провокації щодо непокірних селян здійснювали спецгрупи МДБ,
які жили по декілька місяців у лісах, видаючи себе за підрозділи УПА. Вони приходили на
хутори чи села, провокуючи селян до налагодження зв’язків з місцевими відділами
повстанців. Якщо селяни вчасно не виявляли провокацію, то справа закінчувалася
арештом та конфіскацією всього майна. У с. Свидник Турківського району Дрогобицької
області прибуло 100 енкаведистів у формі повстанців. Селяни не розпізнали прово%
кації, віддавали харчі, розповідали про учасників визвольного руху. Відтак багатьох
мешканців села заарештували. Їх жорстоко допитували: били, виривали волосся і зу%
би, ламали руки, саджали на розпечене залізо35.

Спецгрупа Здолбунівського відділу МДБ Рівненської області у вересні 1948 р. при%
їхала на хутір Загребля. Вона вимагала від Петра Дембіцького зібрати від хуторян 30 ц хлі%
ба. Селяни відмовилися, і тому через кілька днів до П. Дембіцького знову прийшли
озброєні люди і, погрожуючи розправою, вимагали виконати їх наказ. Переляканий
П. Дембіцький запряг коня, повантажив на підводу 3 мішки власного зерна і повіз на
вказане місце. Тут його схопили і відправили до райвідділу МДБ36. 4 січня 1949 р. агенти%
бойовики Турківського райвідділу МДБ Дрогобицької області Шельник Казимир
Франкович і Кульганович Іван Миколайович разом з конюхом райвідділу МДБ Ско%
бою, озброєні автоматом та двома гвинтівками, прибули в с. Бережок, де під виглядом
ОУН здійснили збройне пограбування Степана Лили37. Група агентів%бойовиків Хуст%
ського окружного відділу МДБ Закарпатської області, до якої входили Михайло і Пи%
лип Антонi, Петро Лемко, Василь Тегза, упродовж 1948 р. вчинила 13 збройних по%
грабувань селян38.

Радянські карально%репресивнi загони знищували хутори, мешканці яких найбільш
затято виступали проти колективізації та допомагали повстанцям їжею, одягом, схо%
ванкою. Хутірська система не дозволяла владі контролювати селян повністю. Тому їх
насильно виганяли з хуторiв. 1946 р. у десяти районах Волинської області підлягали ви%
селенню 326 хуторів, у яких проживало 2175 осіб39. Цю акцію проводили вiйська МВС.
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Лiквiдацiя хуторів особливо активізувалася на завершальному етапі колективізації.
Улітку 1950 р. радянська влада розпочала ліквідацію 70 тис. хуторів40. Селяни чинили
опiр свавіллю партiйних структур. У травні 1951 р. представники влади на хуторі Яцу%
ли Дубровицького району Рівненської області сокирою зруйнували вікна, піч, дах і
частину стелі в оселях А. Стасюка, Я. Воробея, Л. Стасюка, К. Колесника41.

Справжній вандалізм вчинили радянські активісти під керівництвом секретаря
Дрогобицького РК КП(б)У Тамари Зубатенко і заступника голови райвиконкому Бо%
жика у с. Зимівки. Партiйнi активiсти зруйнували хату вдови Юлії Ковбасюк (матерi
двох малолітніх дітей), господар якої загинув на фронті в лавах Червоної армії42. По%
дібна доля в Зимівках спіткала ще 15 родин. Радянські активісти спалили 8 будинків,
10 оборогів, 50 ц картоплі, вулики з бджолами. Дільничий міліціонер Лопотчак з під%
ручними тягнули за волосся Катерину Якимець та били прикладами, копали ногами
і знущалися над нею тільки за те, що вона не хотіла добровільно переселитися43.

Протягом 1950%1952 рр. було зігнано з батьківської землі власників 91226 хутір%
ських господарств, з них 69245 розселили в західних областях, 21581 – у південних
регіонах України, а деяких депортували у Сибір. Руйнування хуторiв продовжилося
з новою силою пiсля 4 липня 1952 р., коли з’явилася чергова постанова ЦК КП(б)У
і Ради Міністрів УРСР “Про виселення господарств з хуторів у західних, Ізмаїльській,
Чернівецькій і Закарпатській областях УРСР”, яка зобов’язувала місцеві органи влади
до 1 жовтня 1952 р. виселити ще 51350 дворів44.

Водночас, зростала кiлькiсть депортованих – учасників національно%визвольної бо%
ротьби та членів їх родин, а також тих, що чинили опiр колгоспному ладу, у віддалені
регiони СРСР. Їх вивозили в Сибір, на Крайню Північ, у Казахстан як “куркулів”.
У Станіславській області до списку “куркульських” потрапили селяни Ілля Скуба та
Наталія Сивак. Скуба мав будинок, сад, дві корови і 0,5 га землі, а Сивак – будинок,
корову та 0,15 га землі45. У Любомльському районі Волинської області до “куркуль%
ських” були зачисленні безкінні селянські господарства, які мали 1%1,5 га землі. Таке
ж дiялося у Золочівському районі Львівської області, Корецькому районі Рівненської
області та в багатьох інших місцях46.

Перша хвиля депортацій припала на жовтень 1947 р., друга – на кінець 1948 р., що
було пов’язано з переходом до суцільної колективізації. Протягом 1947 р. було виселе%
но 26612 сімей, або 76986 осіб, 1948 р. – відповідно, 2623 і 8224 особи47. Ще більшої
масштабності ця акція набирає з 1949 р., коли депортували усіх “куркулів”. Секретар
ЦК КП(б)У Л. Мельников вимагав від представників влади на місцях застосовувати
засіб: колгосп або Сибір. Всього за 1948 – 1949 рр. було депортовано 30 тисяч чоловік,
яких кваліфікували як “куркульський” елемент48.

У такий спосіб режим прагнув підірвати можливості спротиву ОУН%УПА, зламати
нехіть селян до колгоспів. Партійно%радянське керівництво України прекрасно усві%
домлювало органічний зв’язок між запіллям визвольного руху, основу якого складало,
пере-важно, заможне сільське населення, і продовженням бо-ротьби ОУН%УПА.

18 серпня 1950 р. Рада Міністрів УРСР та ЦК КП(б)У ухвалили виселити 1200 госпо%
дарiв%куркулів із західних, Чернівецької та Закарпатської областей за межі Україн%
ської РСР з конфіскацією належного їм майна49. Це мотивувалося тим, що серед 152 тис.
селянських господарств, які залишилися поза колгоспами, є частина “куркулiв”, якi
завдають шкоди колгоспам, зокрема їхньому організаційному зміцненню50.

Виконуючи директивні вказівки центру, місцеві органи влади розпочали нову хвилю
пошукiв “куркулів” та “українських буржуазних націоналістів”. До них зараховувалися
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всі тi, хто чинив опiр колгоспному ладу та всій тоталітарнiй системi. Із західних об%
ластей у 1951 р. до Сибіру було вислано 1445 “куркулів”51. Водночас, цілими партіями
вантажили у вагони “українських буржуазних націоналістів”, “андерсівців”, “сек%
тантів” і вивозили у віддалені райони СРСР. За неповними даними, в 1939%1953 рр. зі
Західної України у східну частину СРСР вивезено 2 196 170 осіб, або 20,5 відсотка
усього населення краю52.

Крім адміністративного тиску, сталінський режим надалi вдавався до широкої со%
ціальної демагогії. Уся ідеологічна машина сталінського режиму була спрямована на
пропаганду колгоспного ладу. З цією метою проводилися різні наради, семінари, конфе%
ренції, лекції, використовували радіо, кіно, пресу. Хоча пропаганда i соціальна демаго%
гія широко використовувалися, однак не вони були визначальними. Фактично, насильно
до початку 1952 р. в захiдному регiонi України було колективізовано 95,2 вiдсотка се%
лянських дворiв, що складало 99,2 відсотка посівної площі53.

Таким чином, для створення економічної бази тоталітарного режиму та придушен%
ня національно%визвольного руху компартія намагалася за допомогою карально%репре%
сивних органiв утвердити колгоспний лад. Побої, залякування, шантаж, провокації,
арешти, депортації, вбивства, податкова політика і т. п. звужували соціальну базу ви%
звольного руху, а відтак відкривали дорогу до організації колгоспів. Так за сталінським
“рецептом” була здійснена “революційна перебудова” західноукраїнського села – від%
чужено селянина від власності, знищено хлібороба%годувальника, господаря землі.
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Михайло Сеньків.
Форми і методи відчуження селянства від власності
у західному регіоні України (друга половина 40�х – початок 50�х рр. ХХ ст.).
У статті проаналізовано форми і методи відчуження селянства від власності у по%

воєнний період, висвітлено процес утвердження соціально%економічної бази більшо%
вицького тоталіризму у західному регіоні України.

Mykhailo Senkiv.
Forms and methods of alienation of the peasants from the property
in the west�Ukrainian region (the second half of 40�s –the beginning of 50�s).
In this article it has been analysed forms and methods of alienation of the peasants from

the property in the post%war period, it has been thrown light upon the process of strengthening
of the social%economic base of the bolshevist totalitarism in the west%Ukrainian region.

ФОРМИ І МЕТОДИ ВІДЧУЖЕННЯ СЕЛЯНСТВА ВІД ВЛАСНОСТІ У ЗАХІДНОМУ РЕГІОНІ …


