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Калініченко Г. В.  

УТВОРЕННЯ ЗЕМЕЛЬНИХ ГРОМАД НА ХАРКІВЩИНІ 
ТА ЇХНІ ФУНКЦІЇ (1922-1930 рр.) 

Нзліхлє лдвріхлд пралмвзцд укоаїлпщкмгм пдйялпрва взкйзкає 
вдйзкд жалднмкмєлля у вірфзжлялмї гомкагпщкмпрі. Згаваймпщ 
бз ж кмйгмпнлм-оаггмпнлмы пзпрдкмы, лапзйщлм лав‘яжалмї пдйу 
кмкуліпрзфлзк одезкмк, нмкілфдлм, айд лагії ла вігомгедлля 
пдйялпщкмгм (сдокдопщкмгм) гмпнмгаопрва лд взноавгайзпя. Сноава игд 
гм првмодлля в агоаолмку пдкрмоі вдйзкзт нозварлмвйаплзущкзт 
гмпнмгаопрв, гд ноауыварзкурщ лаикалі омбірлзкз, а пдйялпрвм – 
мплмва укоаїлпщкмї лауії – номгмвеує ндодбуварз у козжі, пкмомфуєрщпя 
имгм нзрмка вага у пупнійщпрві. Цд гуед пдоимжла жагомжа пакмку 
іплуваллы укоаїлуів як пакмбурлщмї лауії. Гомкагпщкіпрщ і гдоеава 
нмвзллі нмправзрз жапйіл уіи жагомжйзвіи рдлгдлуії.  

У уіи пзруауії кмед прарз в нозгмгі гмпвіг ждкдйщлзт гомкаг – 
пакмгіяйщлзт ждкдйщлм-гмпнмгаопщкзт мб‘єглалщ впіт пдйялпщкзт 
гмпнмгаопрв, які іплувайз в УСРР в 1922-1930 оо. Вмлз вгайм 
нмєглувайз мпмбзпрі ра гомкагпщкі ілрдодпз пвмїт фйдлів. У ждкдйщліи 
гомкагі пдйялпщкд гмпнмгаопрвм лд жлзкайм як пакмпріила взомблзфа 
мгзлзуя, як рм праймпя в кмйгмпні, пдйялзл жайзхавпя гмпнмгаодк 
жапмбів взомблзурва і кодвлм був жауікавйдлзи у оджуйщрарат пвмєї 
ноауі. В рми ед фап ждкдйщла гомкага кммндоувайа ндвлі гмпнмгаопщкі 
мндоауії, які буйм лдвзгіглм, а рм і лд кмейзвм взкмлуварз пдйялзлу 
мкодкм. Гомкага, ракзк фзлмк, ндодрвмоывайапя ла кммндоарзв 
вдорзкайщлмгм рзну, гд жабджндфувавпя нмпрун гйя впіт її фйдлів, 
пдйялпрвм жбдоігаймпя, жбдоігайапя мплмва укоаїлпщкмї лауії. 

Оред, взвфдлля ждкдйщлмї гомкагз кає вдйзкд лаукмвд з ноакрзфлд 
жлафдлля. Айд в іпрмоімгоасії ілпрзрур ждкдйщлмї гомкагз 1920-т омків 
гмпйігедлзи лдгмпрарлщм1. Щмб впдбіфлм взвфзрз уд нзралля нмроіблм, 
лапакндодг, номвдпрз одгімлайщлі гмпйігедлля, гд буйа пвмя пндузсіка 
в могаліжауії і сулкуіят ждкдйщлзт гомкаг. 

Хаоківцзла (Сймбмеалцзла) – мгзл іж ракзт вдйзкзт одгімлів. 
Дм одвмйыуії уд буйа Хаоківпщка губдолія, в 1919 – 1925 оо. жажлавайа 
оіжлзт агкіліпроарзвлм – рдозрмоіайщлзт жкіл, а в 1925 – 1930 оо. 
уд буйа рдозрмоія Хаоківпщкмї, Іжыкпщкмї, Кун‘ялпщкмї, Сукпщкмї, 
Сраомбійщпщкмї і нівліфлзт оаимлів Коаплмгоагпщкмї, Аордківпщкмї 
ра Лугалпщкмї мкоуг. Ражмк вмлз пкйагайз нозбйзжлм 20% рдозрмоії 
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УСРР. Оогаліжауія ра сулкуії ждкдйщлзт гомкаг у ущмку коаї – 
нодгкдр гмпйігедлля уієї праррі. 

Здкдйщлм-гмпнмгаопщкі мб‘єглалля пдйялпщкзт гмпнмгаопрв – 
ждкдйщлі гомкагз – гіпрайз ноавмвд мсмокйдлля в Здкдйщлмку Кмгдкпі 
1922 омку2. Вмлз гіяйз в пймбмеалпщкмку пдйі гм йіра 1930 о. 
Їт нмроіблм вігоіжлярз віг пійщпщкзт гомкаг, цм іплувайз гм одвмйыуії і 
в ндохі нмодвмйыуіилі омкз. Сійщпщкі гомкагз взкмлувайз сулкуії 
лзжмвзт агкіліпроарзвлзт мгзлзущ, їт омжнмоягфзкз могалакз буйз 
птмгз гмкмгмпнмгаоів і мбоалі ла лзт пійщпщкі праомпрз. 
З впралмвйдлляк оагялпщкмї вйагз агкіліпроарзвлі сулкуії пійщпщкзт 
гомкаг ндодихйз гм пійщоаг, а нмпага праомпрз жлзкйа. На Хаоківцзлі 
уд праймпя ла нмфарку 1920 о. 

Пмжбавйдлля оагялпщкмы вйагмы взбмофзт ноав жакмелзт 
гмпнмгаоів (рак жвалзт куокуйів) упкйаглзйм взкмозпралля жбмоів 
взбмоуів гйя взоіхдлля гомкагпщкзт номбйдк, які оаліхд взоіхувайз 
ла птмгі гмкмгмпнмгаоів. Пмроіблм буйм в укмват ндодтмгу гм НЕПу 
жлаирз взтіг ж уієї кмйіжії. Взтіг був жлаигдлзи ла хйяту могаліжауії 
ждкдйщлзт гомкаг. Цди нмждкдйщлзи ілпрзрур лд кав сулкуії 
агкіліпроарзвлмї мгзлзуі. Цы сулкуіы взкмлувайа пійщпщка оага. 
Здкдйщла гомкага буйа рійщкз рдозрмоіайщлм-гмпнмгаопщкзк 
мб‘єглалляк пдйялпщкзт гвмоів (ждкйдкмозпрувафів). Здкдйщлзи 
Кмгдкп УСРР 1922 о. гмжвмйяв пдйялак кмозпруварзпя ждкйды рійщкз 
в пкйагі ждкдйщлмї гомкагз, ла вігкілу віг РРФСР, гд пдйялзл кіг 
взкмозпрмвуварз ждкдйщлзи лагій і в пкйагі ждкдйщлмї гомкагз і нмжа 
лды. Айд мпкійщкз в РРФСР ждкдйщла гомкага (пдйщпкмд мбцдпрвм) 
сакрзфлм лакйагаймпя ла гмбод вігмку ж гмодвмйыуіилзт фапів 
нмждкдйщлу мбцзлу, рм в іпрмоімгоасії нмфайз мрмрмелыварз ждкдйщлу 
гомкагу і нмждкдйщлу мбцзлу3. 

В УСРР нмгіблд мрмрмелывалля нмкзйкмвд, мпкійщкз ждкдйщла 
гомкага гіяйа ла впіи рдозрмоії одпнубйікз, а нмждкдйщла мбцзла 
іплувайа йзхд в рзт одгімлат, гд лабуйа нмхзодлля мбцзлла смока 
ждкйдкмозпрувалля. 

Дм одфі, мбцзлла смока ждкйдкмозпрувалля в 1920-т омкат 
ндодваеайа ла Хаоківцзлі, гд вмла мтмнйывайа віг 36% у Хаоківпщкзи 
мкоужі гм 84% у Сраомбійщпщкіи мкоужі, а в уіймку вмла пралмвзйа 
70% жагайщлмї нймці пдйялпщкзт ждкдйщ коаы (галі жа 1925 о.)4. 

Здкдйщла гомкага мрозкувайа ноава ыозгзфлмї мпмбз ж фапу 
нозилярря праруру, жаодєпромвалмгм в оаимллмку ждкдйщлмку 
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уноавйіллі. На Хаоківцзлі номудп мсмокйдлля прарурів ждкдйщлзт 
гомкаг в уіймку жавдохзвпя гм 1928 о., а в кдеат УСРР віл жаряглувпя 
і рак і лд жавдохзвпя гм кілуя 1920-т омків. На Хаоківцзлі уди номудп 
вігбувавпя хвзгхд, мпкійщкз кдоівлі ждкдйщлі могалз одпнубйікз 
омжкіцувайзпя у Хаокмві – рмгіхліи прмйзуі УСРР і ждкдйщлі 
кдоівлзкз нігхрмвтувайз номудп мсмокйдлля прарурів. Окоік рмгм, 
жбдодедлля в коаї нмждкдйщлмї мбцзлз ра її проукруо мб‘єкрзвлм 
пнозяйм мсмокйдллы (могаліжауії) ждкдйщлзт гомкаг. Сдйялз 
Сймбмеалцзлз взкмозпрайз гмбод жлаимкзи їк кдталіжк нмждкдйщлмї 
мбцзлз гйя могаліжауії ждкдйщлзт гомкаг. У пупігліт Пмйравцзлі 
ра Чдолігівцзлі, гд каиед лд жупроіфаймпя нмждкдйщлзт мбцзл, номудп 
могаліжауії ждкдйщлзт гомкаг вігбувавпя жлафлм нмвійщліхд. 

Позилярря праруру жлафлм нозпкмоываймпя ноз номвдгдллі 
ждкйдупромы гомкагз. Опралліи лд номвмгзйз бдж лаявлмгм праруру. 

У лаукмвіи йірдоаруоі ілкмйз жалагрм нігкодпйыєрщпя рми сакр, 
цм Здкдйщлзи Кмгдкп УСРР гмжвмйяв пійщпщкзк оагак взкмлуварз 
сулкуії ждкдйщлзт гомкаг у взнагку, якцм їтлі рдозрмоії пнівнагайз. 
Ммейзвм уд нмяплываймпя рзк, цм в аотіват лд вігкйайзпя смлгз 
ждкгомкаг, а їтля гмкукдлрауія омжкіцдла у смлгат пійщоаг. 
Айд лаявлі гедодйа нм Хаоківцзлі пвігфарщ, цм кдеі ждкдйщлзт гомкаг 
у бійщхмпрі взнагків лд пнівнагайз ж кдеакз пійщоаг і оагз лд 
взкмлувайз сулкуії ждкгомкаг. Цд буйз гва оіжлі ілпрзрурз 
у пймбмеалпщкмку пдйі. 

Згіглм ж Здкдйщлзк Кмгдкпмк УСРР кілікайщлзи омжкіо ждкдйщлмї 
гомкагз кав пкйагарз лд кдлхд 15 гвмоів, а какпзкайщлзи омжкіо лд 
мбкдеувавпя5. У прднмвзт мкоугат Хаоківцзлз – Іжыкпщкмку, 
Кун‘ялпщкмку, Сраомбійщпщкмку, нівліфлзт оаимлат Коаплмгоагпщкмгм, 
Аордківпщкмгм, Лугалпщкмгм іплувайз ждкдйщлі гомкагз, гд лайіфуваймпя 
нм кійщка пмр, а рм і рзпяф пдйялпщкзт гвмоів. Тзнмві нозкйагз: 
Гоухдватпщка ждкгомкага Іжыкпщкмї мкоугз абм Вдотлщм-Ооійщпщка 
ждкгомкага Коаплмгоагпщкмї мкоугз6. Вдйзкі гомкагз буйз лдгмуійщлі, 
мпкійщкз пдйялз в лзт жажлавайз жбзрків віг гайдкмждкдййя 
ра фдоджпкуеея. Здкйдупроіила ноакрзка взомбзйа ла Хаоківцзлі 
мнрзкайщлзи омжкіо ждкдйщлмї гомкагз: віг 70 гм 100 гвмоів7. Такзт 
омжкіоів і лакагайзпя гмрозкуварзпя ждкдйщлі могалз ноз номвдгдллі 
ждкйдупромы. Поз ущмку гмвмгзймпя омжпдйыварз вдйзкі гомкагз. Так, 
в 1924 о. іж пкйагу Пдохмї Бдодущкмї ждкдйщлмї гомкагз Ойдкпіївпщкмгм 
оаимлу Хаоківпщкмї мкоугз, яка лаоатмвувайа 568 гвмоів, буйа взгійдла 
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Вмвфдяопщка гомкага в 70 гвмоів жа 8 кіймкдроів віг пдйа Бдодкз8. Такзт 
взнагків ла Хаоківцзлі в 1920-т омкат буйм жасікпмвалм кійщка пмр. 

Рмжкдеувалля і омжпдйдлля вдйзкзт ждкдйщлзт гомкаг 
ла Хаоківцзлі акрзвлм номвмгзйз вномгмве впщмгм ндоімгу НЕПу, 
айд лд гмвдйз гм кілуя у жв‘яжку ж нмфаркмк пууійщлмї кмйдкрзвіжауії. 
Впщмгм ла кілдущ 1926 о. мнрзкайщлзи омжкіо кайа рійщкз родрзла 
ждкдйщлзт гомкаг коаы9. 

Здкдйщлмы гомкагмы Здкдйщлзи Кмгдкп УСРР вваеав пукунліпрщ 
пдйялпщкзт гвмоів, цм кайа вігмкодкйдлд віг ілхзт кмозпрувалля 
молмы ждкйды (оіййды). У взнагку, кмйз йукз, взгмлз ра ілхі угіггя 
взкмозпрмвувайз пдйялз ж оіжлзт гомкаг рм вмлз пкйагайз мкодкі 
гомкагз10. Цд мжлафає, цм мгзл і рми ед пдйялпщкзи гвіо кіг бурз 
фйдлмк кійщкмт гомкаг – кмозпрувайзпя оіййды в мгліи гомкагі, а 
йукакз фз взгмлмк в ілхіи гомкагі. Такі взнагкз лабувайз нмхзодлля 
рак, гд нозомглі укмвз лд гмжвмйяйз омжкдеуварз лаявлі угіггя кіе 
пупіглікз гомкагакз. Опмбйзвм уд прмпуваймпя омжкдеувалля нйавлів, 
жайзвлзт йук, бмймрзпрзт кіпущ. На Хаоківцзлі ракзт угігщ буйм лд 
багарм (ндодпіфлм 2-5% віг жагайщлмї нймці пдйялпщкзт ждкдйщ), 
ла вігкілу віг Пмйіппя, гд уіи вігпмрмк жлафлм жомправ11. 

Здкдйщлзи Кмгдкп УСРР 1922о. взжлавав фйдлакз ждкдйщлмї 
гомкагз впіт мпіб, які втмгзйз гм пкйагу пдйялпщкзт гвмоів ущмгм 
нмждкдйщлмгм мб‘єглалля, лджайделм віг віку і прарі. Пмвлмноавлзкз 
фйдлакз, рмбрм рзкз, трм кав ноавм гмймпу, взжлавайзпя мпмбз, які 
гмпягайз 18 омків12. Опмбз, нмжбавйдлі оагялпщкзкз могалакз 
взбмофзт ноав, якцм вмлз кмозпрувайзпя ждкйды в гомкагі, 
нм Здкдйщлмку Кмгдкпу УСРР 1922 о. рде взжлавайзпя 
жа нмвлмноавлзт фйдлів ущмгм нмждкдйщлмгм ілпрзруру.  

Оред, родба жомбзрз взплмвмк, цм уд буйа гдкмкоарзфла 
могаліжауія впщмгм пдйялпрва. 

Айд ж кілуя 1920-т омків рмрайіраолзи кмкуліпрзфлзи одезк прав 
мбкдеуварз нмвлмноавлд фйдлпрвм пдйял у ждкдйщліи гомкагі. 
Так, ж кілуя 1927 о. нмжбавйдлі взбмофзт ноав пдйялз (рак жвалі 
куокуйі) жгіглм ж нмпралмвмы ВУЦВК ра РНК УСРР лд вваеайзпя 
нмвлмноавлзкз фйдлакз гомкагз (буйз нмжбавйдлі ноава гмймпу 
в гомкагі)13. Цд лмвмввдгдлля буйм лдмбтіглд бійщхмвзкак, цмб 
омжхзозрз кмейзвмпрі гйя вроуфалля кіпудвмгм агкіліпроарзвлм-
быомкоарзфлмгм анаоару в пноавз ущмгм нмждкдйщлмгм ілпрзруру, 
вігпрмомлзрз віг уноавйілля в гомкагі лаибійщх аврмозрдрлзт 
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гмпнмгаоів, омжкмймрз ждкгомкагу, нмправзрз її ніг нмвлзи кмлромйщ 
наоріилм-оагялпщкзт сулкуімлдоів.  

Згіглм іж Здкдйщлзк Кмгдкпмк УСРР 1922 о. взцзк могалмк 
в ждкдйщліи гомкагі взжлавайзпя жагайщлі жбмоз (птмг) нмвлмноавлзт 
фйдлів. Сакд вмлз взоіхувайз впі мплмвлі нзралля езрря гомкагз: 
впралмвйывайз і жкілывайз смоку кмозпрувалля ждкдйщлзкз угіггякз 
гомкагял, нозикайз прарур і влмпзйз гм лщмгм вігнмвіглі жкілз абм 
гмнмвлдлля; взоіхувайз нзралля ном жаоатувалля в гомкагу лмвзт 
фйдлів і взтіг ж гомкагз іж ждкдйщлзк лагіймк; влмпзйз нмпралмву ном 
ждкйдупроіи, жмкодка, ндодтіг гм гомкагпщкмї півмжкілз; взоіхувайз 
нзралля ном омжнмгій ждкйі нмкіе фйдлакз гомкагз і жарвдогеувайз 
ждкдйщлі ндодгійз; взоіхувайз нзралля ном гомкагпщкзи взгіл гйя 
тугмбз і ноавзйа її взнапу; взбзоайз ноавйілля ра унмвлмваедлзт 
гомкагз і кмлромйывайз взкмлалля лзкз мбмв‘яжків і омжгйягайз впі 
пноавз, цм рмокайзпя ждкдйщлм-гмпнмгаопщкмї гіяйщлмпрі гомкагз14.  

Тзнмвзкз нозкйагакз кмед пйугуварз гіяйщліпрщ жагайщлзт жбмоів 
Гозгмоівпщкмї ждкдйщлмї гомкагз Баовілківпщкмгм оаимлу Іжыкпщкмї 
мкоугз15, абм жагайщлзт жбмоів Вдйзкм-Помтмгялпщкмї ждкдйщлмї 
гомкагз Лзндущкмгм оаимлу Хаоківпщкмї мкоугз16. 

Звзфаилм, жагайщлі жбмоз гомкагз лд кмгйз жбзоарзпя цмгля. Вмлз 
пкйзкайзпя, як ноавзйм, мгзл оаж ла кіпяущ, в жайделмпрі віг мбправзл, 
ілкмйз фапріхд. Тмку нмрмфлу омбмру в гомкагі взкмлувайз 
унмвлмваедлі абм ноавйілля. Їт взбзоайз ла мгзл оік, кійщкіпрщ фіркм 
лд одгйакдлрувайз, впд жайдеайм віг оіхдлля жагайщлзт жбмоів і кмйа 
мбмв‘яжків, які жбмоз нмкйагайз ла унмвлмваедлзт. У 1927 о. в 
Хаоківпщкіи мкоужі буйм мбпрдедлм 88 ждкдйщлзт гомкаг. Взявйяймпя, 
цм кійщкіпрщ унмвлмваедлзт у гомкагі пкйагайа віг 1 гм 5 фмймвік17.  

Обмв‘яжкз кіе унмвлмваедлзкз у гомкагі буйз нмгійдлі. 
У ндоху фдогу нозжлафайз унмвлмваедлмгм жа ждкйдупроіи, ілхі 
вігнмвігайз жа агомрдтліфлі жатмгз, пйігкувайз жа ноавзйщлзк 
взкмозпралляк угігщ пнійщлмгм кмозпрувалля (взгмлакз, йукакз, 
йіпмк, правкакз рмцм), абм пнійщлмгм каила (кйзла, мйіилзуі, 
коунмоухкз, кмймраокз, роакрмоа ра іл.)18. 

Гомкага мнйафувайа ноауы унмвлмваедлзт, айд омжкіоз і взг 
мнйарз лд буйз фіркм одгйакдлрмвалі. Як ноавзйм, ндодваеайа гомхмва 
смока (3-10 коб. ла кіпяущ), айд жупроіфайапя і ларуоайщла мнйара – 
ждолмк, абм гмгаркмвзк лагіймк ждкйі ла фап взкмлалля мбмв‘яжків 
(гм 2 гдп. оіййі)19.  
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Стмг ждкдйщлмї гомкагз, як ноавзйм, мбзоав ж-нмкіе пвмїт фйдлів 
жбзоафів влдпків ла гомкагпщкі нмродбз (пкаоблзків). Вмлз взкмлувайз 
гмоуфдлля ла гомкагпщкзт жапагат абм жа лдвдйзку нйару. 
Ці йыгз буйз гмбод вігмкі мглмпдйщфалак пвмєы бджгмгаллмы, фдплмы 
нмвдгілкмы і нзпдкліпры. Агед ждкдйщлі гомкагз гйя взкмлалля пвмїт 
сулкуіи лакмнзфзйз фзкайі кмхрз, цм ла пдодгзлу 1920-т омків 
пралмвзйз в уіймку нм УСРР 29,2 кйл. коб. Гомхі, як ла рі омкз, 
жлафлі (впі каніраймвкйагдлля в ілгзвігуайщлзи пдкрмо пійщпщкмгм 
гмпнмгаопрва УСРР у 1927 пкйагав 79 кйл. коб.)20. П‘яра фапрзла узт 
кмхрів нознагайа ла Хаоківцзлу. Пдодпіфлм ла мглу ждкдйщлу гомкагу 
нознагайм гм гвмт рзп коб. 

Здкдйщлі гомкагз, і рійщкз вмлз, жгіглм іж Здкдйщлзк Кмгдкпмк 
УСРР 1922 о., кмгйз омжнмоягеарзпя лагалмы в їтлє кмозпрувалля 
ждкйды. Пм жакмлу ліякзи гдоеавлзт могал, упралмва, абм гомкагпщка 
упралмва, лд каеуфз вед ном нозварлзт мпіб, лд кайз ноава нмоухзрз 
ноавм гомкагялзла ла ждкйы21. І ждкдйщлі гомкагз нзйщлм прдезйз жа 
узк, агед ждкйя – уд мплмва іплувалля пдйял. Наигоібліхі нмоухдлля 
ждкдйщлзт ноав пвмїт фйдлів гомкага жатзцайа ж упіт пзй. 
Дмкукдлрауія ждкдйщлзт гомкаг Хаоківцзлз 1920-т омків ндоднмвлдла 
пвігфдллякз гмпромї бмомрщбз жа ждкйы. 

На ждкдйщлу гомкагу буйз нмкйагдлі ракі сулкуії: номвмгзрз 
жоівляйщлзи омжнмгій ждкйі в гомкагат ж мбцзллмы смокмы 
ждкйдкмозпрувалля (а ракзт буйм бійщхіпрщ ла Хаоківцзлі); лд 
гмнупкарз ніпйя лагійдлля ждкйды рак жвалзт «фмолзт ндодгійів», цм 
гуед хкмгзйз пійщпщкмку гмпнмгаопрву, улдкмейзвйыварз нмоухдлля 
ждкйдкмозпрувалля пвмїт фйдлів (уд прайм мпмбйзвм акруайщлзк ніпйя 
нмпралмвз VIII Впдукоаїлпщкмгм ж‘їжгу оаг у піфлі 1924 о., якзи 
жабмомлзв бугщ-які ндодгійз ждкйі і мгмймпзв лднмоухлзк іплуыфд 
ждкйдкмозпрувалля); нзйщлм прдезрз, цмб впя ждкйя у гомкагі буйа 
мбомбйдла і лайделзк фзлмк взкмозпрала; лд гмнупкарз сакрів 
номгаеу ждкйі абм її лджакмллмгм модлгувалля; пйігкуварз 
жа ноавзйщлзк нмоягкмк взкмозпралля угігщ пнійщлмгм кмозпрувалля 
(взгмлів, йук, пілмеарди, нупрмхів, йіпів, правків і р.н); гмбзварзпя, у 
оажі нмродбз, номвдгдлля ждкйдупромы у гомкагі; нозикарз лдмбтіглі 
жатмгз гйя лдгмнуцдлля хкігйзвмгм гомбйдлля пдйялпщкзт 
гмпнмгаопрв хйятмк впралмвйдлля лмокз лдгомбзкмпрі; везварз 
жатмгів нм куйщрзвауії лднозгарлзт гйя пійщпщкмгм гмпнмгаопрва ждкдйщ 
(жайіплыварз ніпкз ра яоз, кдйімоуварз жабмймфдлі нймці, укоінйыварз 
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бдодг оіфмк взпагкмы хдйыгз рмцм); впралмвйыварз нмоягмк взнапу 
тугмбз ла гомкагпщкмку взгмлі; пйігкуварз жа взкмозпралляк рмймкз, 
ноавзйщлмы півмжкілмы, жа фзпрмрмы нмпівів в мглмпморлзт капзват і 
могаліжмвуварз фйдлів гомкагз ла бмомрщбу ж буо‘ялакз ра хкіглзкакз 
пійщпщкмгм гмпнмгаопрва; пнозярз омжнмвпыгедллы агомлмкіфлзт, 
вдрдозлаолзт ра ілхзт жлалщ ном пійщпщкд гмпнмгаопрвм пдодг пвмїт 
фйдлів; могаліжмвуварз жйуфлі нулкрз гйя кмлди, кмоів ра ілхмї 
гмкахлщмї тугмбз гомкагял і гбарз ном гмуійщлзи нйдкіллзи пкйаг 
фдодгз, рабула ра мраоз пдйа; могаліжмвуварз омбмру гомкагпщкзт 
кйзлів, мйіилзущ, коунмоухмк, куждлщ, номкарлзт нулкрів 
пійщпщкмгмпнмгаопщкмгм одкалдлру22. Оред, в нмйі жмоу ждкдйщлмї 
гомкагз в пймбмеалпщкмку пдйі буйа впя гмпнмгаопщка гіяйщліпрщ 
її фйдлів. Поз ущмку гомкага кайа пдоимжлі ваедйі внйзву ла пвмїт 
фйдлів. За нмоухдлля гомкагпщкзт ноавзй ра утвай птмгу ндодгбафавпя 
хроас, нмжмв гм пугу, цм кмгйм жакілфзрзпя нмжбавйдлляк гйя 
нмоухлзка ноав ла ждкйдкмозпрувалля23. 

На нмоухлзків упрайдлзт омжнмоягків у гомкагі пдоимжлм рзплуйм 
і жвзфаєвд пдйялпщкд ноавм, цм цд кіулм розкаймпя у гмкмйгмпнлмку 
таоківпщкмку пдйі і якд фапрм буйм гієвіхд жа нзпалі вйагмы ноавзйа 
ра ілпроукуії24. 

Опмбйзвм дсдкрзвлм гіяйщліпрщ ждкдйщлзт гомкаг у 1920-т омкат ла 
Хаоківцзлі номявзйапя ноз жавдгдллі багармнійщлзт гомкагпщкзт 
півмжкіл пвмїт фйдлів. Гомкагпщка півмжкіла, лд нмоухуыфз 
гмпнмгаопщкмї пакмпріилмпрі ілгзвігуайщлзт пдйялпщкзт гмпнмгаопрв, 
жайзхаыфз кмелмгм пдйялзла нмвлмноавлзк гмпнмгаодк ла пвмїи 
ждкйі і взомцдлмї лзк номгукуії, гмжвмйяйа гмкмоіллм одмогаліжуварз 
пзпрдку оійщлзурва, жлзцзрз вігпрайі ра хкігйзві розніййя 
і оябмніййя, впралмвзрз мнрзкайщлд фдогувалля пійщпщкмгмпнмгаопщкзт 
куйщруо, жавдпрз фзпрі пмормві нмпівз, гмжвмйяйз жапрмпмвуварз 
роакрмоз ра ілху пійщпщкмгмпнмгаопщку рдтліку, вномвагеуварз 
ндодгмві агомрдтліфлі нозрмкз впік фйдлак гомкагз. 

Оред, ндопндкрзвз гйя нмпруну ноз багармнійщліи гомкагпщкіи 
півмжкілі вігкозвайзпя гйя впіт пдйялпщкзт гмпнмгаопрв гомкагз, а лд 
йзхд гйя жакмелзт, як рм ла турмоат і вігоубат, цм буйм гуед 
ваейзвм іж пмуіайщлмї рмфкз жмоу. Нанозкілуі 1928 о. гомкагпщкі 
півмжкілз буйз жавдгдлі ла родрзлі пдйялпщкзт ждкдйщ Хаоківцзлз25. 
Пмроібдл був рійщкз фап і вігнмвіглі агомрдтліфлі жатмгз 
гйя жакоінйдлля узт півмжкіл. Ндмбтіглмпрі в пууійщліи кмйдкрзвіжауії 
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пдйялпщкзт гмпнмгаопрв лд буйм. Здкдйщлі гомкагз сакрзфлм 
ндодрвмоывайзпя ла кммндоарзвлі мб‘єглалля. Поз ущмку (і уд гуед 
ваейзвм) впд вігбуваймпя нозомглік хйятмк, бдж нозкупу, 
іж жабджндфдлляк жауікавйдлмпрі пакзт пдйял. 

Здкдйщла гомкага буйа дсдкрзвлмы і гієвмы гмрз, гмкз вігнмвігайа 
езррєвзк нмродбак пвмїт фйдлів. У кмйгмпнат ущмгм лд пнмпрдоігаймпя. 
Тмку ждкгомкагз, як гдкмкоарзфлзи нмждкдйщлзи ілпрзрур впщмгм 
пдйялпрва, лд кмгйз прарз ілпроукдлрмк нозкупмвмї кмйдкрзвіжауії, 
жаріялмї ланозкілуі 1920-т омків бійщхмвзкакз. Оред, рмрайіраолзи 
кмкуліпрзфлзи одезк взоіхзв нмжбурзпя ждкдйщлмї гомкагз. Пом уд 
узліфлм і вігвдорм буйм жаявйдлм в гмнмвігліи жанзпуі Наокмкждку гм 
Раглаокмку УСРР у гоуглі 1929 о.: «… З ндодтмгмк гм кмйдкрзвлзт 
смок гмпнмгаоывалля пууійщлзт одгімлів…ждкдйщлі гомкагз…вроарзйз 
бугщ яку кдру нмгайщхмгм іплувалля і є уійкмк жаивзкз і 
лднмроіблзкз…В одгімлат пууійщлмї кмйдкрзвіжауії…гіяйщліпрщ ждкдйщлзт 
гомкаг лдмбтіглм нознзлзрз»26. Пмпралмвмы Поджзгії ЦВК СРСР віг 
3 йырмгм 1930 о. в одгімлат пууійщлмї кмйдкрзвіжауії, гм якзт лайдеайа і 
Хаоківцзла, ждкдйщлі гомкагз буйз йіквігмвалі, а їт ноава і мбмв‘яжкз 
ндодгайз пійщпщкзк оагак27. Бійщхмвзущкд кдоівлзурвм коаїлз жомбзйм 
правку ла кмйгмпнз і жлдтрувайм рзкз кмейзвмпрякз, які вігкозвайз 
ндодг пдйялпщкзкз гмпнмгаопрвакз ілпрзрур ждкдйщлмї гомкагз. 

Дукаєрщпя, цм взтіг іж пуфаплмгм козжмвмгм пралу пдйялпрва 
у лайагмгедллі в агоаолмку пдкрмоі кммндоарзвів вдорзкайщлмгм рзну, 
гм якзт лайдеайз і ждкдйщлі гомкагз. Цд гмжвмйзрщ ілгзвігуайіжуварз 
ждкдйщлу вйапліпрщ, ноз ущмку взкмозпрарз вдйзку кммндоарзвлу 
могаліжауіилу проукруоу, улзклурз пмуіайщлмї омжоутз ла пдйі, жбдодгрз 
пдйялпрвм – мплмву укоаїлпщкмї лауії. Дмпвіг ждкдйщлзт гомкаг 
1922-1930 оо. кмед бурз гуед кмозплзк у ущмку нйалі. 
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Резюме 

Кайзлзчдлкм А. В. Обоажмвалзд ждкдйщлшт мбцдпрв ла Хаощкмвцзлд 
з зт сулкузз (1922-1930 гг.) 

Срарщя нмпвяцдла могалзжаузз з сулкузяк ждкдйщлшт мбцдпрв 
ла Хаощкмвцзлд – мглмку зж коунлшт одгзмлмв УССР в 1922-1930 гг. 
Пмгфёокзвадрпя, фрм ърм ждкдйщлм-тмжяипрвдллмд мбчдгзлдлзд кодпрщялпкзт 
тмжяипрв мрвдфайм кмодллшк злрдодпак укоазлпкмгм кодпрщялпрва 
з нмпрдндллм нодвоацаймпщ в кммндоарзв вдорзкайщлмгм рзна, кмгйм прарщ 
одайщлми айщрдоларзвми кмйтмжак, мбдпндфзрщ одайщлши номгодпп в пдйщпкмк 
тмжяипрвд. 
 
 
 
 

Петров И. Ю.  

СІЛЬСЬКА ОБЩИНА В ПРОЕКТАХ ЛІБЕРАЛЬНОЇ 
ІНТЕЛІГЕНЦІЇ ХАРКОВА. 1861 – 1904 рр. 

Сдйялпщкд нзралля в ніпйяодсмокдлзи ндоімг в мбгмвмодллі 
омпіипщкмгм пупнійщпрва прайм мглзк ж гмймвлзт. Рмпіипщкі йібдоайз 
жмпдодгзйз пвмы увагу, в мплмвлмку, ла номбйдкі мбцзллмгм 
ждкйдвмймгілля, мпкійщкз мбцзла, жбдоігаыфз праоі роагзуії 
ждкйдкмозпрувалля, правайа пдоимжлмы ндодхкмгмы номлзклдллы 
канірайіпрзфлзт віглмпзл в пійщпщкд гмпнмгаопрвм1. Сакд уд пнмлукайм 
йібдоайщлу ілрдйігдлуіы хукарз хйятз одсмокувалля пійщпщкмї мбцзлз. 

Рмпіипщкі йібдоайз, в їт фзпйі і ілрдйігдлуія Хаокмва, омжгійзйзпя ла 
гва рабмоз: нозтзйщлзків жбдодедлля ра нозтзйщлзків йіквігауії 
мбцзлз. Ражмк ж рзк, віглмхдлля ілрдйігдлуії Хаоківцзлз 
гм взоіхдлля номбйдкз мбцзлз лд жлаихйм гмпрарлщмгм взпвірйдлля 
в іпрмозфліи йірдоаруоі. 




