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кшпйщ м пакмгдярдйщлмк, гмбомвмйщлмк таоакрдод кммндоаузз, нмпромдллми ла 
тмжяипрвдллмк злрдодпд кодпрщял з зкдыцди удйщ зт жацзрш как пмузайщлмгм 
пймя. 
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ЛІКВІДАЦІЯ ПРИВАТНОГО КРЕДИТНО-ГРОШОВОГО РИНКУ 
В УКРАЇНІ В УМОВАХ ЗЛАМУ НЕПУ ( КІНЕЦЬ 1920-1930-х РОКІВ) 

На пуфаплмку драні пралмвйдлля озлкмвмї дкмлмкікз Укоаїлз впд 
бійщх ваейзву омйщ вігігоає кодгзрлм-гомхмвзи озлмк, віг прабійщлмгм 
сулкуімлувалля якмгм жайдезрщ лд рійщкз прал лаомглмгм гмпнмгаопрва 
коаїлз, айд и гмбомбур упіт її гомкагял. Пмрояпілля ла сілалпмвмку 
озлку Укоаїлз ланозкілуі 90-т омків ХХ прмйірря омбйярщ гмпзрщ 
акруайщлмы номбйдку козрзфлмгм ра уваелмгм гмпйігедлля гомхмвмгм 
озлку ла оіжлзт дранат имгм іпрмозфлмгм омжвзрку жмкодка в гмбу 
НЕПу ра, мпмбйзвм, ла драні имгм жйаку. 

На еайщ, сілалпмвзи озлмк Укоаїлз ла драні оуилауії НЕПу 
в іпрмоімгоасії гмпйігедлм лагрм дніжмгзфлм1, тмфа в мпраллі 
гдпярзоіффя в ущмку ланоякку жомбйдлі ндвлі комкз2. 

Тмку, цмб жанмвлзрз іплуыфу номгайзлу, аврмо праррі правзрщ жа 
кдру – номалайіжуварз нозфзлз ра кдрмгз номудпу йіквігауії нозварлмгм 
кодгзрлм- гомхмвмгм озлку в Укоаїлі в укмват оуилауії НЕПу. 

Хомлмймгіфлі оаккз праррі – гоуга нмймвзла 1927 – 1930 оо., рмбрм 
віг нмфарку ндодтмгу оагялпщкмї гдоеавз гм лагжвзфаилзт кдрмгів 
уноавйілля гм кмкдлру каиед нмвлмї йіквігауії 
нозварлмнігнозєклзущкмї гіяйщлмпрі ла кодгзрлм-гомхмвмку озлку 
Укоаїлз. 

У номудпі ланзпалля праррі буйз взкмозпралі як мнубйікмвалі 
кардоіайз, рак і (жгдбійщхмгм) гмкукдлрз удлроайщлзт аотівів Рмпії, 
Укоаїлз ра кіпудвзт укоаїлпщкзт аотівів.  

У омкз НЕПу в укмват омжвзрку озлкмвзт віглмпзл в Укоаїлі 
сулкуімлував нозварлзи кодгзрлм-гомхмвзи озлмк, цм вігігоавав 
нмкірлу омйщ у жагмвмйдллі нмродб сулкуімлуыфзт нігнозєкуів ла 
кодгзрлі одпуопз. Позварлзи кодгзрлзи озлмк 1920-т омків пкйагавпя 
ж гвмт пдгкдлрів: 1) могаліжмвалзи озлмк, цм був нодгправйдлзи 
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нозварлзкз рмваозпрвакз вжаєклмгм кодгзру (ТВК); 
2) лдмогаліжмвалзи (жгдбійщхмгм рілщмвзи) озлмк кодгзрлзт одпуопів. 

Нандодгмглі жйаку НЕПу в УСРР кдодеа ТВК гмпягйа ла кілдущ 
фдовля 1927 омку 111 мгзлзущ, а пралмк ла 1 емврля 1927 омку – 108.3 
Канірайз ТВК ла уди фап пралмвзйз нмлаг 3 кйл. коб., а вкйагз ра 
нмрмфлі оатулкз кйієлруоз (жгдбійщхмгм нозварлзт нігнозєкуів) – 
каиед 5,2 кйл.коб.4 Тмваозпрва вжаєклмгм кодгзру нодгправйяйз пмбмы 
оіжлмвзг гоіблзт кмкдоуіилзт нозварлзт балків, цм жаикайзпя 
кодгзрувалляк жгдбійщхмгм нозварлмнігнозєклзущкмгм пдкрмоу. 

Сдодг фйдлів ТВК ндодваеайз (пралмк ла 1 емврля 1927 омку) 
нозварлі рмогмвуі – 53% упщмгм пкйагу, фапрка нозварлзт номкзпймвуів 
пкйагайа 8,3%, купраоів і одкіплзків – 14,4%, рмгі як омбірлзків, 
пйуебмвуів і мпіб війщлзт номсдпіи – 10,1%, гдоеавлі ра кммндоарзвлі 
могалз пралмвзйз йзхд 1,4%, ілхі (пдодг лзт ндодваеайз нозварлі 
вйаплзкз бугзлків) – 12,8%5. Їтлі влдпкз пралмвзйз йдвмву фапрку 
сілалпмвзт одпуопів рмваозпрв вжаєклмгм кодгзру. 

Рагялпщка гдоеава в омкз НЕПу жкухдла буйа сілалпмвм 
нігрозкуварз ТВК, лагаыфз їк кодгзрз, мпкійщкз рак йдгхд буйм 
розкарз ніг кмлромйдк нозварлзи канірай, а ракме фдодж рд, цм 
взкмозпрмвуыфз ТВК кмела буйм внйзварз ла оівдлщ нмжзфкмвмї 
правкз ла нозварлмку гзпкмлрлмку (кодгзрлмку) озлку. Оглак, уя 
гдоеавла нігрозкка буйа явлм лдгмпрарлщмы і лд нмкозвайа нмродб 
ТВК у кодгзрлзт одпуопат. Ддоеавлі кодгзрз гмймвлзк фзлмк 
пноякмвувайзпя ла сілалпувалля гдоеавлмгм пдкрмоа дкмлмкікз, 
в ндоху фдогу номкзпймвмпрі, рмгі як ла кодгзрувалля 
нозварлмнігнозєклзущкмгм пдкрмоу взгійяйзпя козтрз гдоеавлзт 
кмхрів6. Влапйігмк ущмгм ТВК лд кмгйз лавірщ у лаибійщх пнозярйзві 
ндоімгз НЕПу жагмвмйщлзрз нмнзр нозварлмгмпнмгаопщкмгм пдкрмоу 
ла кодгзрлі одпуопз. Цд, в пвмы фдогу, нм-ндохд, нозжвмгзйм 
гм лагжвзфаилмгм нмгмомефалля кодгзрів ла нозварлмку (війщлмку) 
озлку, цм гуед лдгарзвлм внйзвайм ла омжвзрмк нігнозєклзущкмї 
гіяйщлмпрі. Пм-гоугд, жукмвйывайм сулкуімлувалля лдмогаліжмвалмгм 
(нігнійщлмгм, нм пурі йзтваопщкмгм) озлку нмжзфкмвзт канірайів. 
Ціла кодгзрлзт одпуопів рур у гдкійщка оажів ндодвзцувайа правкз 
у гдоеавлзт кодгзрлзт упралмват ра ТВК7. 

Піпйя ндодтмгу оагялпщкмї гдоеавз гм лагжвзфаилзт кдрмгів 
уноавйілля ланозкілуі 1927 – ла нмфарку 1928 омків оіжкм 
нмгіохуырщпя укмвз гіяйщлмпрі впщмгм нозварлмгмпнмгаопщкмгм 
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пдкрмоу дкмлмкікз і жмкодка ТВК. Вед лмвд нмймедлля 
«Пом рмваозпрва вжаєклмгм кодгзру», нозилярд ЦВК і РНК СРСР 
8 йырмгм 1928 омку лдпйм ла пмбі вігбзрмк лмвмї пупнійщлмї аркмпсдоз 
в коаїлі, мпкійщкз пуррєвм омжхзоывайм кмлромйщ гдоеавз жа 
гіяйщліпры ТВК, і, в рми ед фап, нмкірлм мбкдеувайм кмейзвмпрі 
пакмпріилмї омбмрз рмваозпрв. Так, жлафлм жвуеуваймпя кмйм 
кмейзвзт уфаплзків ТВК, влапйігмк ноякмї жабмомлз гдоеавлзк, 
кммндоарзвлзк ра гомкагпщкзк могаліжауіяк фйдлпрва в ТВК. 
Оглмфаплм пкмомфувавпя оівдлщ кодгзрувалля гйя мкодкзт фйдлів 
ТВК. Обкдеуваймпя ноавм ТВК ла жгіиплдлля рмваолм-кмкіпіилзт 
мндоауіи, пкмомфувавпя (гм 3-т кіпяуів) рдокіл уійщмвмгм кодгзрувалля 
кйієлруоз ТВК8. 

У йырмку 1928 омку РНК УСРР утвайзйа нмпралмву, цм взкагайа 
віг гдоеавлзт і кммндоарзвлзт упралмв у рдокілмвмку нмоягку 
взйуфзрз пвмї фйдлпщкі влдпкз ж ТВК, цм нозжвдйм гм сілалпмвзт 
вроар рмваозпрв9. 3 роавля 1928 омку буйм впралмвйдлм пувмод 
козкілайщлд нмкаоалля, цм ндодгбафайм нмжбавйдлля вмйі рдокілмк 
гм 10 омків абм хроас гм 3 рзп. коб. жа пномбу ндодбуварз мглмфаплм 
фйдлмк гвмт і бійщхд ТВК 10. 

Оглмфаплм вігбуваєрщпя нмпзйдлля ноякмгм агкіліпроарзвлмгм 
рзпку ла ТВК. Взкмлуыфз вігнмвіглі гзодкрзвз взцмгм оагялпщкм-
наоріилмгм кдоівлзурва, лаокмксіл УСРР прав гаварз ТВК гзодкрзвз 
агкіліпроарзвлм-жабмомллмгм таоакрдоу, цм упкйаглывайз и бдж рмгм 
лдномпрі укмвз їт сулкуімлувалля. Так, цд ланозкілуі піфля 1928 омку 
НКФ ланоавзв ТВК гзодкрзву, цм жмбмв‘яжувайа мпраллі нознзлзрз 
кодгзрувалля нозварлзт нігнозєкуів-жагмрівдйщлзків тугмбз і к‘япа, 
рмогмвуів ра пкунцзків тйіба, мйіилмгм лапілля, бмбмвзт куйщруо 
рмцм11. У бдоджлі 1928 омку НКФ УСРР жабмомлзв ТВК кодгзруварз 
пвмїт фйдлів ніг жаправу ікнморлзт рмваоів. З йзнля 1928 омку 
віггійдлляк Ддоебалку буйм жабмомлдлм нозикарз віг ТВК вдкпдйі 
одкіплзків і купраоів 13. 

У уди ндоімг нодгкдрмк мпмбйзвмї увагз ж бмку гдоеавз праырщ 
вігпмркмві правкз, які прягувайзпя ТВК жа лагалля кодгзрів. В укмват 
жйаку НЕПу мплмвлзи акудлр у одгуйываллі гзпкмлрлмгм вігпмрку ла 
нозварлмку кодгзрлмку озлку буйм жомбйдлм ла взкмозпралля 
агкіліпроарзвлмгм одпуопу. З кдрмы жгдхдвйдлля кодгзрів, 
цм взгійяйзпя ТВК нігнозєкуяк і гйя жлзедлля гзпкмлрлзт правмк 
ла війщлмку озлку в квірлі 1928 омку РНК УСРР пвмєы нмпралмвмы 
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впралмвзв гйя ТВК і ймкбаогів какпзкайщлзи оівдлщ кодгзрлмї правкз, 
цм лд нмвзлдл був ндодвзцуварз 18% оіфлзт. Сравкз взцд жа уди 
оівдлщ омжгйягайзпя як йзтваопщкі, а взллі в ущмку мпмбз каоайзпя 
в козкілайщлмку нмоягку14. Дала нмпралмва кмгйа гарз йзхд 
рзкфапмвзи дсдкр. Айд вмла првмоывайа мплмву гйя жвзлувафдлля 
у пндкуйярзвлзт гіят і йзтваопрві кдоівлзків ТВК ра нознзлдлля 
сулкуімлувалля мпралліт. 

Ваекі лапйігкз гйя нмгайщхмгм іплувалля ТВК кайа нмйірзка 
оіжкмгм пкмомфдлля їт кодгзрувалля ж бмку Ддоебалку – єгзлмї 
(ж 1927 омку) упралмвз, цм кмгйа лагаварз рмваозпрвак кодгзрлі 
одпуопз. Рагялпщка гдоеава ланозкілуі 1920–т омків ноакрзфлм впі 
війщлі сілалпмві одпуопз пноякувайа ла нмродбз смопмвалмї 
ілгупроіайіжауії коаїлз, оіжкм жкдлхуыфз і бдж рмгм гмпзрщ пкомклі 
кодгзрз гйя ТВК. Так, жа гва омкз (ж 1 емврля 1927 омку гм 1 емврля 
1929 омку) оівдлщ кодгзрувалля ТВК УСРР пкмомрзвпя ланмймвзлу 
(ж 1 кйл. 765 рзп. коб. гм 866 рзп. коб.)15. Забмогмваліпрщ ТВК 
укоаїлпщкзк упралмвак Ддоебалку жа фап ж 1 емврля 1927 омку 
гм 1 емврля 1929 омку жкдлхзйапя в 7,4 оажз 16. Влапйігмк ущмгм, 
жа уди ндоімг праймпя оіжкд – в 1,9 оажз (ж 8,7 кйл. гм 4,6 кйл. коб.) 
пкмомфдлля мбйікмвм-нмжзкмвзт мндоауіи Укоаїлз, рмбрм мндоауіи 
ж кодгзрувалля кйієлруоз.  

За ракзт лдндвлзт мбправзл в укмват йіквігауії 
нозварлмнігнозєклзущкмгм пдкрмоу хвзгкзкз рдкнакз вігбуваєрщпя 
вігнйзв оаліхд жайуфдлзт ТВК кмхрів нозварлзт мпіб і сіок. 
Тме пука гомхмвзт вкйагів, цм жлатмгзйзпя ла нмрмфлзт і гднмжзрлзт 
оатулкат ТВК УСРР жкдлхзйапя у 2,2 оажз – ж 5,2 кйл. коб. ла 
1 емврля 1927 омку гм 2,4 кйл. коб. пралмк ла 1 емврля 1929 омку 18. 
Помгмвезвпя номудп вігрмку вкйагів і в нмгайщхмку. За галзкз НК – 
РСІ СРСР у Хаоківпщкмку ТВК жа піфдлщ 1930 омку нозварлмы 
кйієлруомы буйм влдпдлм вкйагів ла 70 рзп. коб., а взйуфдлм ла пуку 
150 рзп., рмбрм угвіфі бійщхд. Алаймгіфла каорзла пнмпрдоігайапя рмгі у 
ТВК Дліномндромвпщка ра ілхзт кіпр Укоаїлз 19. 

НКФ УСРР ра УЕН (Укоаїлпщка дкмлмкла оага) нмпзйзйз 
агкіліпроарзвлзи рзпк ла ТВК, каыфз ла кдрі їт нмвлу йіквігауіы. 
Злафлм нмфапріхайз взнагкз нозряглдлля кдоівлзків (фйдлів 
ноавйілля) ТВК гм пугмвмї вігнмвігайщлмпрі. Так, НКФ УСРР (гоугдлщ 
1929 омку) нмвігмкйяв НК – РСІ, цм мпкійщкз лзжка ТВК – Хаоківпщкд 
бугівдйщлд, Огдпщкд ра Бдогзфівпщкд вгавайзпя в пвмїи гіяйщлмпрі гм 
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пндкуйярзвлзт мндоауіи, рм ла нігправі номвдгдлзт одвіжіи агкіліпроауія 
Хаоківпщкмгм ТВК «Жзрйбугкодгзр» буйа нозряглдла гм пугмвмї 
вігнмвігайщлмпрі, а пакд рмваозпрвм буйм йіквігмвалд. Оглмфаплм, жа 
оіхдлляк НКФ УСРР жкухдлі буйз нознзлзрз пвмы гіяйщліпрщ 
Огдпщкд ра Бдогзфівпщкд бугівдйщлі ТВК 20. Вмпдлз 1929 омку влапйігмк 
взявйдлзт жлафлзт нмоухдлщ і жймвезвалщ буйм жааодхрмвалм впд 
ноавйілля Как‘ялдущ-Пмгійщпщкмгм ТВК 21. Нанозкілуі гоугля 1929 омку 
кдоівлзурвм НКФ УСРР вед ілпроукрувайм кіпудві могалз НКФ, цм 
в оажі «…кмйз мбпяг мндоауіи нігйдгйзт Вак рмваозпрв нігд ла 
жкдлхдлля, родба жавфаплм ракзк нозпрунзрз гм йіквігауії…і лд пйіг 
нігрозкуварз хруфлм їт іплувалля» 22. 4 йырмгм 1930 омку НКФ УСРР 
гав кдоівлзкак мкосілвіггійів, а ракме жавігувафак віггійдлщ балків 
раєклу гзодкрзву нмфарз мбпрдедлля цд сулкуімлуыфзт ТВК ж кдрмы 
впралмвйдлля гмуійщлмпрі їт нмгайщхмгм іплувалля. Чдодж 10 глів 
нмрмку, пкмозправхзпщ мбпралмвкмы капмвмгм нознзлдлля гіяйщлмпрі 
ТВК, НКФ УСРР 14 йырмгм 1930 омку гає вед лмву раєклу вкажівку 
мкосілвіггійак – жгіиплзрз «…какпзкайщлд взйуфдлля одпуопів ж ущмгм 
пдкрмоа» [рмбрм ж ТВК – Ю. В.] 24. 

В укмват капмвалмгм ларзпку ла нозварлзи канірай, ТВК буйз 
жкухдлі жгморарз пвмы гіяйщліпрщ. За гва ж йзхкмк омкз (ж 1 емврля 
1928 омку гм 1 емврля 1929 омку) кійщкіпрщ ТВК УСРР пкмомрзйапщ ж 
91 гм 67, а пралмк ла 15 гоугля 1929 омку їт лаоатмвуваймпщ йзхд 54 25. 
У нмоівляллі ж емврлдк 1927 омку гм кілуя 1929 омку кдодеа ТВК 
в Укоаїлі жкдлхзйапщ угвіфі. 

Вед ла нмфарку 1930 омку нознзлзйз пвмы гіяйщліпрщ ТВК у Кзєві 
ра Хдопмлі26. З вдплз 1930 омку тіг йіквігауії ТВК жлафлм нозпкмозвпя. 
Уномгмве упщмгм 1930 омку розвав номудп йіквігауії ТВК. Цд буйм 
лапйігкмк взкмлалля гзодкрзвз ХVІ ж‘ їжгу ВКП(б) (роавдлщ 
1930 омку), цм взкагайа «…номвдпрз оіхуфу йіквігауіы упралмв і смок 
уноавйілля як лдкозрзфлм жанмжзфдлзт у канірайіжку, які, тмф і кайз 
жлафдлля в ндохі омкз оагялпщкмї вйагз, айд вроарзйз жлафдлля в 
укмват ндодваеалля пмуіайіпрзфлзт дйдкдлрів в дкмлмкіуі коаїлз»27. 
Як бафзкм, ТВК буйз мпрармфлм нозодфдлі ла йіквігауіы. 

Помрягмк 1930 омку (мпраллщмгм омку сулкуімлувалля ТВК) 
в ндоімгзфліи нодпі одгуйяолм нубйікувайзпя нмвігмкйдлля ном 
жакозрря рмгм абм ілхмгм рмваозпрва вжаєклмгм кодгзру абм лавірщ 
кійщкмт ТВК мглмфаплм. Так, ланозкйаг, 13 квірля 1930 омку гаждра 
«Віпрі» (гоукмвалзи могал ВУЦВК) нмвігмкзйа ном йіквігауіы мгоажу 
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н‘ярщмт ТВК: Аордківпщкмгм, Коаплмгоагпщкмгм, Кун‘ялпщкмгм, 
Комйдвдущкмгм ра Хдопмлпщкмгм. Чдодж гдпярщ глів уя е гаждра 
мнубйікувайа нмвігмкйдлля ном йіквігауіы цд рощмт ТВК: 
Кмлмрмнпщкмгм, Козвмоіжщкмгм ра Сймв‘ ялпщкмгм 28. В емврлі – гоуглі 
1930 омку «Віпрі» мнубйікувайз нмвігмкйдлля ном йіквігауіы цд 
17 ТВК одпнубйікз ра їт йіквігауіилі байалпз 29. 

Познзлдлля сулкуімлувалля ТВК як могаліжмвалмгм кодгзрлмгм 
озлку пнозяйм нозпкмодллы номудпу йіквігауії нозварлмї рмогівйі 
ра номкзпймвмпрі і жагаймк нозварлмгмпнмгаопщкмгм пдкрмоу, цм був 
нмжбавйдлзи вігрдндо лавірщ рзт козтірмк йдгайщлмгм кодгзрувалля, 
якзкз цд лдгавлм кіг кмозпруварзпя жавгякз ТВК. 

Оглмфаплм ж йіквігауієы ТВК оагялпщка гдоеава везвайа 
емопркзт жатмгів цмгм нознзлдлля іплувалля лдмогаліжмвалмгм, 
жгдбійщхмгм рілщмвмгм, озлку нозварлмгм кодгзру. Фулкуімлувалля 
мпраллщмгм буйм в омкз НЕПу жукмвйдлм томліфлзк гдсіузрмк 
кодгзрлзт одпуопів гйя сулкуімлуыфзт нігнозєкуів як в гдоеавлмку 
пдкрмоі, рак і в ТВК. Опраллі пномкмгйзпя нмкозварз у коацмку 
взнагку лд бійщхд нмймвзлз гіиплмгм нмнзру нігнозєкуів ла кодгзрлі 
кмхрз 30. Влапйігмк ущмгм лднкалз жкухдлі буйз фапрм жвдорарзпя нм 
кодгзрз гм рілщмвмгм озлку нмжзкмвзт канірайів. Кодгзр рур кмхрував 
лагрм гмомгм, ілкмйз ндодвзцуыфз вігпмрмк у гдоеавлмку пдкрмоі у 
5 – 10 оажів. Сралмк ла 1 емврля 1927 омку мбпяг лдйдгайщлмгм 
кодгзрувалля в коаїлі гмоівлывав 10, 4 кйл. коб.31  Оглак ніпйя рмгм, 
як лавдплі 1928 омку гдоеавмы буйм жлафлм нмпзйдлм козкілайщлу 
вігнмвігайщліпрщ жа номвдгдлля йзтваопщкзт мндоауіи, мбпягз 
лдйдгайщлмгм гзпкмлру пкмомрзйзпя бійщх як в 2,5 оажз і пралмк 
ла 1 емврля 1928 омку гавайз пуку в 3,9 кйл. коб. 32 

Бмоыфзпщ ж лдйдгайщлзк кодгзрлзк озлкмк, гдоеава, нм-ндохд, 
лакагайапя лдгмнупрзрз капмвмгм ндодкафувалля у уы псдоу фзкайзт 
кмхрів рзт нігнозєкуів, цм вед нознзлзйз в укмват оуилауії НЕПу 
пвмы гіяйщліпрщ. Пм – гоугд, жанмбігрз лагрм лдгарзвлзт лапйігків гйя 
гомхмвмгм мбігу коаїлз, нозкупзвхз кмйзхліт нігнозєкуів вкйагарз 
війщлі кмхрз абм в гдоеавлі уіллі нандоз, абм е ілвдпруварз їт 
у взомблзфу псдоу. 

Вкажалзкз нозфзлакз пйіг нмяплзрз і бмомрщбу гдоеавз номрз 
нозварлмгм жмймрм-вайырлмгм озлку ланозкілуі 1920-т омків. 
Тзк бійщхд, цм мпмбз, які жаикайзпя йзтваопщкзкз мндоауіякз, як 
ноавзйм номвмгзйз і лдйдгайщлі вайырлі мндоауії. Поз ущмку пйіг 
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жажлафзрз, цм номвмгяфз смопмвалу ілгупроіайіжауіы, оагялпщка 
гдоеава гмпром нмродбувайа вдйзфджлзт сілалпмвзт одпуопів, 
ла лагтмгедлля якзт іж -жа кмогмлу каолм буйм пнмгіварзпя. Оплмвла 
капа одпуопів кайа лагіирз віг лдгдоеавлмгм пдкрмоу дкмлмкікз, 
жмкодка ж нозварлмгм. Змймрм-вайырлі лакмнзфдлля лмвмї буоеуажії 
нмвзллі буйз прарз мглзк іж гедодй сілалпувалля ілгупроіайіжауії. 

Влапйігмк оуилауії озлкмвзт віглмпзл в коаїлі в ндоімг жйаку 
НЕПу лднкалз (лапакндодг рмогмвуі ра нмпдодглзкз) буйз жкухдлі 
нознзлярз пвмы гіяйщліпрщ, взйуфаыфз ж дкмлмкікз вдйзкі кмхрз. 
За галзкз А. Звмлзущкмгм, лавдплі 1929 омку в УСРР йзхд ж рмогівйі 
буйм взйуфдлм нмлаг 120 кйл. коб. 33 Злафла фапрзла узт кмхрів буйа 
кзлура лднкалакз ла кунівйы жмймрм-вайырлзт уіллмпрди, мпкійщкз 
нігнозєкуі лакагайзпя жбдодгрз пвмї лакмнзфдлля віг жлдуілдлля, лд 
лагрм гмвіояыфз оагялпщкіи вайырі. Вед лавдплі 1929 омку лднкалз 
рджавоувайз у жмймрм ра ілмждклу вайыру 18 – 20 кйл. коб.34 
Пігвзцдлзи нмнзр ла жмймрм-вайырлі уіллмпрі пнозяв омжвзрку 
пндкуйярзвлзт рдлгдлуіи ла нозварлмку озлку. Цд ракме буйм 
нмв‘яжалм ж рзк, цм оагялпщка гдоеава, пака гмпром нмродбуыфз 
вайырз, каиед нмвліпры ндодкозйа лагтмгедлля жмймра ра ілмждклмї 
вайырз ла війщлзи озлмк. Маиед нмвліпры жавкдойа рмогівйя 
жмймрмвайырлзкз уіллмпрякз ла смлгмвзт віггійат рмваолзт біое 
коаїлз35. У жв‘яжку ж узк уілз ла жмймрм ра вайыру проіккм нмнмвжйз 
вгмоу. За гва ж нмймвзлмы омкз (ж мпдлі 1927 гм вдплз 1930 омку) 
ваоріпрщ жмймрмї кмлдрз уаопщкмгм каобувалля жомпйа в пдодглщмку в 
3 – 4 оажз, а нм гдякзт лапдйдлзт нулкрат лавірщ бійщхд у 3 – 6. 
Ріжкм ракме нігпкмфзв озлкмвзи куоп гмйаоа США. З 2 коб. 24 кмн. у 
емврлі 1927 омку віл «нігоіп» гм 3,6 – 4 коб. лавдплі 1929 омку, і гм 6 –
8,5 коб. жа 1 гмйао (в жайделмпрі віг вдйзфзлз лмкілайу балклмрз) 
лавдплі 1930 омку .36 Скунмвувалляк вайырз і жмймра в уди фап 
жаикайзпя і сулкуімлуыфі нігнозєкуі, ланозкйаг, вйаплзкз 
гмгзллзкмвзт коаклзущ і р.н.37 

Оглмфаплм у жв‘яжку іж проіккзк жлдуілдлляк оагялпщкмгм 
нандомвмгм каобмвалуя, а ракме фдовілуя (цм буйм ноякзк лапйігкмк 
лднмкіолзт быгедрлзт взроар гдоеавз ла ілгупроіайіжауіы) вігбуймпя 
нмпрунмвд жлзклдлля балківпщкзт поіблзт кмлдр в 1 коб. ра 50 кмн. 
ж гомхмвмгм мбігу. Як жажлафав у пвмєку мгйягі вайырлмгм озлку НКФ 
УСРР (йырзи 1929 омку) «…мплмвлмы нозфзлмы ущмгм є рджавоувалля 
[лапдйдлляк – Ю. В.] взнуцдлмгм в мбіг балківпщкмгм поібйа».38  
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Пмпрунмвм пноава гіихйа гм рмгм, цм жа ілсмокауієы ДПУ УСРР 
(бдодждлщ 1930 омку) в оягі кіпущ Укоаїлз лапдйдлля прайм 
вігкмвйярзпя нозикарз гм нйардеу оагялпщкі фдовілуі ра каобмвалуі. 
У жв‘яжку ж узк ДПУ мрозкайм гзодкрзву взявйярз ра «в кмодлі 
взлзцуварз ракі гії» ж бмку лапдйдлля39. Сдйялз, лд гмвіояыфз 
оагялпщкзк нандомвзк гомхак, ніг фап номгаеу номгукрів взкагайз 
поіблі кмлдрз. Цщмку ндвлмы кіомы пнозяйз фуркз ном лібзрм 
каибурлє алуйывалля гомхди 40. 

Сзруауієы, цм пкйайапя ла гомхмвмку озлку, пкмозпрайзпя 
вайырлзкз. Ддсіузр омжкіллмї поіблмї кмлдрз вмлз взкмозпрмвувайз 
гйя мрозкалля пндкуйярзвлзт нозбурків. За мбкіл нандомвзт гомхди 
ла поіблі, вайырлзкз прягувайз нйару в омжкіоі 15 кмн. ж каобмвалуя. 

Бмоыфзпщ ж узк хкігйзвзк гйя гомхмвмгм мбігу коаїлз явзцдк, 
оагялпщка гдоеава жвдолуйапя гм «гмбод ндодвіодлзт фапмк» 
агкіліпроарзвлм -однодпзвлзт кдрмгів. Пм впіи коаїлі омжнмфайзпя 
аодхрз як вайырлзків -номсдпімлайів, рак і рзт гомкагял, цм 
нозтмвувайз поіблу кмлдру. «Мапйа у вмгмлщ» гмгавайа оагялпщкм -
наоріила нодпа, цм взкагайа «пувмомї каоз гйя агдлрів кйапмвмгм 
вмомга» - нозтмвувафів ра пндкуйялрів поіблмы кмлдрмы 41. За ндоімг ж 
1927 нм 1930 омкз в УСРР агкіліпроарзвлзк однодпіяк буйм ніггалм 
436 вайырлзків42. У вдодплі 1930 омку удлроайщлі гаждрз Укоаїлз 
нмвігмкзйз ном омжпроій ОДПУ фзкаймї гоунз вдйзкзт вайырлзків, 
а ракме ном взпзйалля в кмлурабмоз ла рдокіл віг 3 гм 10 омків 
«438 пндкуйялрів і нозтмвувафів поіблмї кмлдрз» ж Укоаїлз, Півліфлмгм 
Кавкажу, Пмвмйеея ра ілхзт одгімлів СРСР 43. Ці жатмгз гдоеавз 
жавгайз лзцівлмгм угаоу нозварлмку вайырлмку озлку. 

Щд мглзк ваекзк угаомк нм нозварлмку кодгзрлм- гомхмвмку 
озлку жавгайз ланозкілуі 1929 – 1930 оо. лагжвзфаилі жатмгз 
нм йіквігауії нмгаркмвмї жабмогмвалмпрі нозварлмнігнозєклзущкмгм 
пдкрмоу. Кмлсіпкауіилі жа пвмєы пурры кдрмгз пряглдлля нмгаркмвзт 
бмогів пуномвмгеувайзпя капмвзк взйуфдлляк р. жв. омбірлзфзкз 
бозгагакз у кмйзхліт нігнозєкуів їт жмймрм-вайырлзт лакмнзфдлщ ніг 
внйзвмк нмгахдлля лдгмїкмк. Піг фап номвдгдлля уієї какналії, в тмгі 
якмї ж лднкалів буйм пряглурм нмлаг 6,2 кйл. коб. жмймрмк 44, буйм 
взявйдлм фзкайм мпіб, цм жаикайзпя як вайырлзкз, рак 
і йзтваопщкзкз мндоауіякз. Так, ланозкйаг, жа галзкз кіпудвмгм 
мкосілвіггійу, у Занмоіжщкмку мкоужі (піфдлщ 1930 о.) буйм взявйдлм 
15 мпіб, цм жаикайзпя йзтваопрвмк45. Ддпяркз мпіб, цм жгіиплывайз 
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йзтваопщкі мндоауії, буйз взявйдлі нмгарківуякз у Кзєві. Сдодг лзт 
гомкагялз: В. З. Смомфзлпщкзи, Г. І. Туофзл, І. О. Тзфугіл, боарз 
І. С. ра М. Д. Айщрдокал, М. Отвар ра багарм ілхзт46. В Хдопмлі буйм 
взкозрм (квірдлщ 1930 о.) гомкагялку Е. Б. Рдждлсдйщг, 
цм жгіиплывайа йзтваопщкі мндоауії. В лдї буйз взйуфдлі ДПУ поіблі 
ра жмймрі одфі, кмхрмвлд какілля ра оагялпщка вайыра47. Ддцм оаліхд, 
у 1929 омуі у Хдопмлі мкоуелзи пуг жапугзв гм 3 омків ув‘яжлдлля 
вайырлзків Б. Г. Помкмнуя, І. М. Шрдкбдога, І. Н. Бійдлщкмгм, цм 
ракме жаикайзпя йзтваопрвмк. В лзт буйм кмлсіпкмвалм жмймрі 
кмлдрз, мбйігауії гдоенмжзк ра вдйзку пуку в оагялпщкіи вайырі48. 

Опраллік угаомк, цм сакрзфлм «гмкмлав» нозварлзи кодгзрлм – 
гомхмвзи озлмк, буйа р. жв. «жмймра какналія», цм жгіиплывайапя жа 
вкажівкакз наоріилмгм кдоівлзурва могалакз ДПУ, нмфзлаыфз ж вдплз 
1930 омку. Вмла кайа ла кдрі нмвлд взйуфдлля жмймра і вайырз 
у кмйзхліт нодгправлзків лмвмї буоеуажії ра ілхзт жакмелзт 
(у кзлуймку) вдопрв лапдйдлля. Вед жа ндохі гва вдплялі кіпяуі 
1930 омку ДПУ УСРР буйм взйуфдлм жмймрзт одфди і кмлдр, а ракме 
ілхзт кмхрмвлмпрди ла пуку 294,1 рзп. коб.49 Помвдгдлля «жмймрмї 
какналії» пуномвмгеуваймпя дйдкдлраолзк нмоухдлляк лмок фзллмгм 
жакмлмгавпрва. В тмгі пйігпрва гм жааодхрмвалзт гомкагял, якзт лдоігкм 
розкайз в ндоднмвлдлзт какдоат, жапрмпмвувайзпя нмгомжз, карувалля, 
фзлзвпя нпзтмймгіфлзи рзпк і р.г. ж кдрмы мрозкарз нозтмвалу вайыру50. 

Звзфаилм, цм жа ракзт, к‘якм каеуфз, гуед «лдузвійіжмвалзт» укмв 
нозварлзи гомхмвзи озлмк іплуварз вед лд кіг. Цд нігрвдогеує 
ілсмокауія ж кіпр, цм лагтмгзйа у удлро (у рмку фзпйі и гм НКФ 
УСРР). За нмвігмкйдлляк ж Огдпз, нозварлзи озлмк жмймра вед 
вжзкку 1930 омку лд іплував. Зафзлзйзпщ лавірщ впі нозварлі ывдйіолі 
коаклзуі. Пом взнагкмвзи нммгзлмкзи таоакрдо мндоауіи ж вайырмы 
ихймпя в ілсмокауії мкосілвіггійу ж Как‘ялдущ-Пмгійщпщкмгм (жзка 
1930 о.). Згіглм ж вігмкмпрякз, цм лагіихйз ж Хаокмва в йырмку 
1930 омку, рур ракме був вігпурліи нозварлзи гомхмвзи озлмк, 
мндоауії ж вайырлзкз уіллмпрякз лд жгіиплывайзпя 51. 

Такзк фзлмк, ніпйя ндодтмгу оагялпщкм-наоріилмгм кдоівлзурва 
гм лагжвзфаилзт кдрмгів уноавйілля ланозкілуі 20-т омків 
ХХ прмйірря в Укоаїлі вігбуваєрщпя номудп гмпзрщ хвзгкмї йіквігауії 
нозварлмнігнозєклзущкмї гіяйщлмпрі ла кодгзрлм – гомхмвмку озлку. 
Рагялпщка гдоеава, жгіиплыыфз нмйірзку смопмвалмї ілгупроіайіжауії, 
гмпром нмродбувайа нознйзву вдйзфджлзт одпуопів, мглзк іж гедодй 
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лагтмгедлля якзт нмвзллі буйз прарз жмймрм-вайырлі лакмнзфдлля 
кмйзхлщмї лмвмї буоеуажії. Рдайіжуыфі жа гмнмкмгмы агкіліпроарзвлм-
однодпзвлзт жатмгів кмбійіжауіы лдмбтіглзт кмхрів 
ж нозварлмгмпнмгаопщкмгм пдкрмоу дкмлмкікз, гдоеава лд рійщкз 
нознзлзйа іплувалля нозварлмгм кодгзрлм -гомхмвмгм озлку, айд и 
жгіиплзйа ноакрзфлм нмвлд взйуфдлля жмймрм -вайырлзт одпуопів 
у кмйзхліт нозварлзт нігнозєкуів. 
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Резюме 

Вмймплзк Ю. П. Лзквзгаузя фапрлмгм кодгзрлм-гдлделмгм ошлка 
в Укоазлд в упймвзят пймка НЭПа (кмлду 1920-т – 1930-т гг.) 

Срарщя нмпвяцдла номбйдкак йзквзгаузз фапрлмгм кодгзрлм -гдлделмгм 
ошлка в упймвзят оажоухдлзя пзпрдкш ошлмфлшт мрлмхдлзи. 
Помалайзжзомвалш нозфзлш, смокш з кдрмгш, зпнмйщжудкшд пмвдрпкзк 
гмпугаопрвмк нм нодкоацдлзы фапрлмнодгнозлзкардйщпкми гдярдйщлмпрз в 
оажйзфлшт пдкрмоат кодгзрлм -гдлделмгм ошлка. Рапкошрш нмпйдгпрвзя 
йзквзгаузз фапрлмгм гдлделмгм ошлка Укоазлш ла оубдед 1920-т – 1930-т гг. 




