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ВСТУП
Глибоке і всебічне вивчення історії України неможливе без знання історії
її окремих регіонів, які в силу багатьох обставин мають специфічні особливості
розвитку. Волинь, що має прадавню історію та багаті державно-політичні,
економічні й культурні традиції, теж потребує ґрунтовного вивчення на всіх
етапах свого історичного розвитку.
Пропоноване дослідження проведене в хронологічних рамках новітньої
історії цього краю, а конкретно – відбудовчого періоду, який розпочався
відразу після звільнення Волинської області від фашистської окупації і
особливо активізувався у перше повоєнне десятиріччя. Цей, відносно короткий
у часовому вимірі період, надзвичайно насичений різноманітними подіями в її
економічному, суспільному й культурному житті. Незважаючи на певні
позитивні зрушення, курс на зміцнення тут радянської тоталітарної держави та
адміністративно-командної системи проявив себе з особливою жорстокістю у
всіх сферах життя.
Актуальність теми. Осмислення суспільно-політичних, економічних та
культурних процесів, які проходять нині в Україні, неможливе без глибокого
вивчення її історичного минулого. У здійсненні сучасних соціальноекономічних перетворень дуже важливо використати досвід і врахувати
недоліки та помилки, допущені у попередні роки.
Серйозна наукова розробка питань новітньої української історії, що
проводиться в останні роки, ще не дала відповіді на всі поставлені запитання.
Багато з них ще не досліджені зовсім або вивчені недостатньо, половинчасто.
Серед них, зокрема, і соціально-економічні та культурні процеси на Волині у
перше повоєнне десятиріччя – 1944-1953 роки. Зрозуміло, що цей етап в історії
України привертав постійну увагу вітчизняних і зарубіжних дослідників. Однак
висвітлення подій даного періоду тривалий час було тенденційним, однобоким,
відверто

спотворювався

характер

соціально-економічних

процесів,

замовчувалась участь широких народних мас у національно-визвольних
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змаганнях, у боротьбі проти тоталітарного режиму. Таким чином, радянська
влада, її ідеологічний апарат вимагали від істориків оцінювати цей період лише
з точки зору „одностайної підтримки соціалістичних перетворень” населенням
Західних областей України.
Повоєнна політика тоталітарного режиму щодо вирішення економічних і
соціальних проблем методами примусу особливо відчутно позначилася на долі
Волині, де процес відбудови проходив набагато складніше, ніж на сході
республіки. Це було зумовлено рядом причин: значними руйнаціями,
завданими фашистською агресією, слабкістю економічного потенціалу регіону,
особливостями менталітету західних українців, які неоднозначно сприймали
перебудову на соціалістичних засадах, що відбувалася водночас з процесом
відбудови.
Актуальність даної теми визначається і тим, що вивчення соціальноекономічних перетворень у Волинській області у 1944-1953 рр. дозволяє
показати нові явища та характерні особливості періоду першої післявоєнної
десятирічки, коли Україна, в тому числі й Волинь, докладали всіх зусиль для
відбудови народного господарства.
Вітчизняними істориками, зокрема й волинськими, багато зроблено для
вивчення історичного минулого свого краю. Проте дослідження, в якому б
давалась комплексна характеристика повоєнного стану окремо взятого регіону–
Волині й перетворень, здійснених тут у 1944-1953 рр., поки що немає.
Отже, вибір теми і її актуальність зумовлені особливостями соціальноекономічного розвитку Волині в зазначений період. Всебічний аналіз процесу її
перебудови на соціалістичний лад сприятиме усуненню однієї із значних
прогалин повоєнної історії краю, допоможе краще усвідомити природу явищ і
подій, що мали тут місце, дати їм об’єктивну оцінку. Відтворення правди про
повоєнні роки є важливим і з точки зору збереження пам’яті про тисячі
безневинних жертв терору, які на своїх плечах винесли неймовірні труднощі
перебудовчого періоду.
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Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дана тема
є складовою частиною комплексної науково-дослідної проблеми „Минуле і
сучасне Волині” гуманітарних кафедр Волинського державного університету
імені Лесі Українки, кафедри українознавства Луцького державного технічного
університету та Волинського обласного історико-краєзнавчого музею.
Мета і задачі дослідження. Виходячи з наукового, теоретичного та
практичного значення проблеми, враховуючи недостатню вивченість теми,
використавши неопубліковані джерела, вітчизняні й зарубіжні публікації
документів та матеріалів, дисертантка поставила за мету об’єктивно висвітлити
соціально-економічні перетворення на Волині у перше повоєнне десятиріччя.
Водночас здійснено спробу розкрити специфічні риси та регіональні
особливості процесу повоєнної відбудови у соціальній та економічній сферах,
що здійснювались тогочасним режимом з метою якомога швидшого
утвердження тут радянської влади.
Для досягнення поставленої мети автор ставить завдання дослідити та
виявити:
– соціально-економічну

ситуацію

на

Волині

після

звільнення

з-під

нацистського режиму;
– сутність і суперечливість процесу інкорпорації волинського регіону до
загальносоюзної системи;
– зміст, шляхи і методи повоєнних перетворень в економічній сфері;
– промисловий потенціал Волині;
– характер зрушень в аграрній сфері, зокрема, колективізацію волинського
села та їх наслідки;
– особливості перетворень у соціально-побутовій галузі;
– післявоєнні переміни в освітній та духовній сферах.
Об’єктом дослідження є Волинь у перше повоєнне десятиріччя.
Предмет дослідження – суть, зміст та специфіка соціально-економічних
та культурних процесів на Волині у 1944-1953 рр.
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Хронологічні рамки дослідження охоплюють 1944 – 1953 рр. Нижньою
хронологічною межею є 1944 р., тобто час звільнення Волині від німецькофашистських загарбників. Верхня межа – 1953 р. – завершення першої
повоєнної десятирічки, протягом якої відбулося становлення, утвердження та
зміцнення радянської влади на волинських теренах. З метою більш глибшого
аналізу тих чи інших проблем та виявлення причинно-наслідкових зв’язків
вони можуть бути розширені до середини 60-х років.
Методи дослідження й логіка викладу дисертаційного матеріалу
зумовлені характером самого предмету дослідження, метою і завданням
дисертації. Їх складають системний підхід до вивчення соціально-економічних
явищ у їх розвитку і взаємозв’язках на основі загальнонаукового аналізу та
порівняльно-історичного, проблемно-тематичного та історико-хронологічного
методів.
Наукова новизна одержаних результатів – проаналізовано відбудову
народного господарства і культури Волині на зламі 40-50-х років у контексті
інтеграції краю в загальносоюзну систему, її вплив на зміну демографічної,
соціально-побутової та культурної сфери; з’ясовано зміст, шляхи й методи
повоєнних перетворень в економіці, що є суттєвим доповненням до вивчення
економічної історії краю. У процесі вивчення даної теми знайдені і залучені до
наукового обігу нові документи та матеріали Центрального державного архіву
громадських об’єднань України (ЦДАГОУ) та Центрального державного архіву
вищих органів влади і управління України (ЦДАВОВУ) у м. Києві, Державних
архівів Волинської (ДАВО) та Львівської (ДАЛО) областей, архівного
відділення

відділу

інформаційних

технологій

Управління

Міністерства

внутрішніх справ України (ВІТ УМВС) у Волинській області.
Теоретичне значення дисертації полягає в обґрунтуванні деяких
загальнонаукових положень стосовно соціально-економічного розвитку Волині
у післявоєнний період, пов’язаних з утвердженням і функціонуванням тут
радянської влади в усіх сферах життя.
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Практичне значення одержаних результатів полягає у можливому їх
використанні при вивченні соціально-економічної й політичної історії України
середини XX ст., а також для підготовки нормативних та спеціальних
лекційних курсів, написання підручників, методичних посібників, монографій,
статей. Деякі узагальнення, зроблені автором, можуть служити практичними
рекомендаціями фахівцям, які займаються проблемами економічного розвитку
Волині на сучасному етапі. Матеріали дисертації можуть бути також
використані у краєзнавчій роботі наукових і музейних установ та навчальних
закладів різних рівнів.
Апробація результатів дисертації. Результати дисертації апробовані
шляхом виступів на Міжнародній науковій конференції Східноукраїнського
національного університету ім. В.Даля у м. Луганську (17-18 травня 2002 р.);
Міжнародній науковій конференції Національного університету „Острозька
академія” (29 травня 2002 р.), м. Острог; VI Міжнародній науковій історикокраєзнавчій

конференції

Дрогобицького

державного

педагогічного

університету ім. Івана Франка (11-12 жовтня), м. Дрогобич; II Міжнародному
науковому конгресі українських істориків (17-18 вересня 2003 р.), м.
Кам’янець-Подільський; на XVI (22 листопада 2001 р.) та XVII (14-15
листопада

2002

викладацького

р.)

складу

науково-технічних
ЛДТУ.

конференціях

Рекомендована

до

професорсько-

захисту

кафедрою

українознавства Луцького державного технічного університету.
Публікації. Результати дисертації опубліковані у 8 статтях у фахових
збірниках наукових праць.
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РОЗДІЛ 1
ДЖЕРЕЛА ТА ІСТОРІОГРАФІЯ
1.1. Джерела
Дослідження теми соціально-економічного розвитку Волині упродовж
1944-1953 рр. забезпечується ґрунтовно джерельною базою. Це документи
архівів і бібліотек, державних установ, партійних органів, спогади очевидців
тих подій, періодика, частина з яких вводиться в науковий обіг вперше.
Головними документальними джерелами дисертації стали матеріали
архівних фондів, які зберігаються у Центральному державному архіві
громадських об’єднань України (ЦДАГО України), Центральному державному
архіві вищих органів влади і управління України (ЦДАВО України), а також в
обласних державних архівах, зокрема, Волинської та Львівської областей. При
написанні дисертації було залучено різноманітні збірки документів, статистичні
збірники, публікації в центральних та місцевих газетах і журналах. Вважаємо,
що всі джерела можна розподілити на декілька груп.
До

першої

групи

увійшли

матеріали

керівних

державних

та

господарських органів Радянського Союзу та республіки: постанови Ради
Міністрів СРСР, різноманітні довідки, рішення керівних партійних та
господарських (виконавчих) органів стосовно західних областей УРСР, що
приймалися на республіканському і союзному рівнях, розпорядження,
доповідні записки, плани, звіти, листи та інші документи про заходи,
здійснювані у промисловості, сільському господарстві, соціально-побутовій та
культурній сферах.
Ряд

документів

віднайдено

у

Центральному

державному

архіві

громадських об’єднань України. Переважно це рішення керівних партійних
органів республіки щодо Західної України. Частина їх належить тодішньому
спеціальному відділу ЦК КП(б) У по роботі в західних та Ізмаїльській областях,
що й здійснював увесь процес радянізації в цьому регіоні (Ф. 1, оп. 75).
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Діяльність відповідних державних органів щодо посилення післявоєнної
інтеграції економічного і соціального життя краю у радянський суспільний лад
відбивають численні документи Центрального державного архіву вищих
органів влади і управління України (Ф.Ф. 2, 27, 342, 404, 582, 4626 та ін.).
Документи фонду Ф.166 (Народний комісаріат освіти УРСР) містять
зведення про стан освіти, звіти про роботу шкіл та їх забезпечення
вчительськими кадрами. Вони дають змогу прослідкувати труднощі повоєнного
відновлення й налагодження навчально-виховного процесу.
Ф. 4626 (Головне переселенське управління при Раді Міністрів УРСР)
містить матеріали, що стосуються розселення та початкового етапу соціальноекономічної адаптації українців Закерзоння. У Ф.342 зберігаються документи,
що відбивають надзвичайно важку ситуацію (масове захворювання на
малярію), що склалась у повоєнні роки на Волині й заходи щодо її вирішення.
Відбудова і дальший розвиток народного господарства найбільш повно
відображені у звітах районних, обласних та господарських організацій про їхню
діяльність; довідках, інформаціях райкомів, міськкомів, обкомів КП(б)У, ЦК
ЛКСМУ; матеріалах партійних зборів, зборів трудових колективів, звітновиборчих

конференцій,

нарад

секретарів

первинних

партійних

та

комсомольських організацій. Ця велика кількість документів і матеріалів, які
віднині є доступними для науковців і в ряді випадків стали єдиним джерелом у
висвітленні багатьох подій, невідомих для широкого загалу громадськості, дає
змогу заповнити значні прогалини, що мають ще місце в розробці цієї теми.
Однак, слід зауважити, що названі документи усіляко утверджують існуючий
тоді радянський лад і керівну роль партії в соціалістичному будівництві, тому
їх треба використовувати з урахуванням цих обставин, тобто критично.
Матеріали дослідження значно збагатилися за рахунок документів фондів
державного архіву Львівської області (ДАЛО). Вони відтворюють реальну
картину

втілення

на

загальнореспубліканські
західноукраїнського

місцях

курсу

матеріали,

регіону

на

радянізацію,

доповнюють

цікавими
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фактами

деталізують

повоєнну

історію

соціально-економічних

перетворень на західних землях. Крім того, дають можливість виявити
особливості розвитку окремих областей, зокрема, й Волині у порівняльному
плані.
Стосовно теми нашого дослідження, більшість документів зберігається у
державному архіві Волинської області (ДАВО). Їх умовно можна згрупувати по
таких

напрямках:

1)

матеріали,

що

стосуються

розвитку

сільського

господарства, промисловості та місцевої інфраструктури; 2) документи, що
розкривають суть соціальних перетворень у визначений період; 3) архівні
справи, що засвідчують повоєнне відродження культури на Волині.
Так, Ф. Р-295 (Волинське обласне статистичне управління), Ф. Р-677
(Волинська обласна планова комісія), Ф. Р-369 (Волинське обласне управління
місцевої і паливної промисловості), Ф. Р-6 (Виконавчий комітет Волинської
обласної ради депутатів трудящих), ФФ. Р-761, Р-164 містять відомості про
стан відбудови й розвитку народного господарства краю.
Насамперед, це оцінка втрат, нанесених фашистськими окупантами
різним галузям господарства та колгоспам області; основні показники плану
розвитку на 40-50-ті рр.; звіти про виконання народногосподарських планів;
переписка з Держпланом УРСР про діяльність Волинського облплану; записки,
довідки, що характеризують різні галузі промисловості (вугільну, лісову,
харчову та легку).
Цінну інформацію про особливості розвитку сільського господарства
містять відомості про хід колективізації, зокрема, нещодавно розсекречені
справи: списки „розкуркулених” селян з описом актів оцінки їх майна; списки
хутірських господарств, які підлягали зселенню. З них дізнаємося про
неймовірні труднощі, бідування, що спіткали сільське населення, а також тиск і
примус з боку влади під час форсованої колективізації, темпи якої на Волині
були найбільшими.
Значну

частину

використаних

фондів

становлять

матеріали,

що

стосуються формування у 40-50-ті рр. місцевої виробничої інфраструктури.
Серед них дані про розвиток паливно-енергетичної бази (Ф. Р-677),
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налагодження розвитку залізничного, річкового та автомобільного транспорту
(Ф.Ф.Р-1043, Р-63, Р-3165). Вони свідчать про те, що після війни особливої ваги
набула Ковельська залізниця, основну частку перевезень якої складали хлібні й
лісові вантажі. Це дає змогу прослідкувати й відтворити внесок Волині у
загальносоюзну хлібозаготівельну та лісозаготівельну кампанії, її масштаби й
методи.
Для розуміння суті соціальних перетворень на Волині у 1944-53 рр.,
важливе значення мають архівні фонди, що подають відомості про
етнодемографічні й міграційні процеси в краї, стан медицини й охорони
здоровя, зміни у соціально-побутовій сфері. Це, зокрема, Ф.Ф. Р-164, Р-677, які
містяться дані про втрати населення області за три роки фашистської окупації.
Справи фонду Р-295 показують як змінився національний склад населення у
досліджуваний період.
У 40-50 роки Волинь стає регіоном різнопланових міграційних процесів,
як внутрішніх, так і міждержавних. Відомості про розміщення переселенців з
Польщі та репатріантів з Чехословаччини знаходяться у Ф.Ф. Р-295, Р-761, Р-6.
Архівні матеріали засвідчують заздалегідь продуману, планомірну підготовку
депортації українського населення на Волинь із прадавніх українських земель, а
поляків

–

з

насильницький,

Волині

на

територію

примусовий

Польщі.

(особливо

Вони

стосовно

показують

також

українців)

зміст

переселенських акцій, викриваючи, таким чином, брехливість офіційних
документів та заяв представників тодішніх радянської і польської влади про
„добровільний” характер таких акцій.
Крім того, вищеназвані фонди містять дані про міграцію сільського й
міського населення області, коливання його чисельності, природний приріст.
Окрему групу джерел складають фонди, що характеризують відновлення
й становлення на Волині системи охорони здоров’я. Зокрема, Ф. Р-427
(Волинська обласна лікарня), Ф. Р-19 (Волинський обласний відділ охорони
здоров’я), Ф. Р-593 (Волинський обласний туберкульозний диспансер), Ф. Р421 (Волинське обласне аптекоуправління) документально підтверджують
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загальний незадовільний стан медичного обслуговування у перші повоєнні
роки й фактично повну відсутність медичної допомоги, а як наслідок – високий
рівень захворюваності й смертності, особливо дитячої. У ряді справ
вищеназваних фондів містяться дані про скрутну ситуацію в області з
медичними кадрами та про стан її вирішення. Цінними є матеріали, що
стосуються

боротьби

волинських

медиків

з

подолання

епідемічних

захворювань (малярії, зобу, туберкульозу).
Надзвичайно складну й суперечливу соціальну політику радянського
керівництва дозволяють прослідкувати документи про стан соціальнопобутової сфери, а саме: Ф. Р-13 (Волинський обласний відділ соціального
забезпечення), Ф Р-673 (Луцький спеціальний дитячий будинок), Ф. Р-1351
(Волинський обласний радіокомітет), Ф. Р-6 (Виконком обласної ради депутатів
трудящих) та ряд інших. Це матеріали про хід житлового будівництва,
впорядкування міст і сіл та їх благоустрій, а також заходи щодо електрифікації,
радіофікації й телефонізації населених пунктів Волині.
Про те, яку допомогу (грішми, паливом, будматеріалами тощо) надавала
держава найменш захищеній категорії населення після війни – дітям-сиротам і
напівсиротам, інвалідам Великої Вітчизняної війни, як здійснювалось
оздоровлення дітей і ветеранів можна дізнатися зі звітів обласного і районного
відділів соціального забезпечення (Ф. Р-13 Волинський обласний відділ
соціального забезпечення та Ф. Р-485 Відділ соціального забезпечення
виконавчого комітету Любомльської районної ради депутатів трудящих
(райсоцзабез).
Постанови виконкому Волинської обласної ради депутатів трудящих,
накази і директивні вказівки облвно, річні звіти й плани роботи Луцького
спеціального дитячого будинку показують тогочасні складні житлово-побутові
та санітарно-технічні умови, в яких доводилося жити і навчатись вихованцям
дитбудинків, містять дані про кошти, що виділялися з місцевого та
республіканського бюджетів.
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Для аналізу роботи сфери торгівлі були залучені фонди облспоживспілки
(Р-46), Волинської промислової кооперації (Р-341), Волинського обласного
союзу кооперації інвалідів (Р-123). Вони дають змогу прослідкувати вирішення
проблеми забезпечення населення області товарами першої необхідності,
показати стан кооперативної торгівлі, а також розгортання мережі роздрібної
торгівлі та підприємств громадського харчування. Крім того, дозволяють
зробити висновок про наслідки грошової реформи 1947 р.
Щодо культурних перетворень, то діяльність закладів освіти на Волині у
післявоєнний період характеризують фонди: Волинський обласний відділ
народної освіти (облвно) (Ф. Р-59), Відділ народної освіти виконкому Луцької
міської ради депутатів трудящих (міськвно) (Ф. Р-25), Волинський обласний
відділ у справах культурно-освітніх установ, м. Луцьк (Ф. Р-420). Це, зокрема,
довідки про ліквідацію неграмотності й малограмотності в районах області та
роботу вечірніх шкіл сільської молоді; звіти шкіл за навчальні роки; відомості,
що дозволяють прослідкувати динаміку розвитку шкільної мережі.
Першочерговим завданням освітньої сфери у повоєнні роки було
відновлення матеріально-технічної бази (відбудова зруйнованих і спорудження
нових приміщень, забезпечення шкіл необхідними підручниками, навчальними
та наочними посібниками тощо). Відомості про стан фінансування шкільного
будівництва, про наявність учительських кадрів (місцевих і прибулих зі сходу),
про навчальну й виховну роботу шкіл суттєво доповнює документація
районних відділів народної освіти: Ф.Ф. Р-2887, Р-1574, Р-762, Р-612, Р-1074, Р1008, Р-516, Р-2486 (відповідно: Горохівського, Колківського, КаміньКаширського, Берестечківського, Голобського, Головнянського).
Процес відновлення роботи вищих та середніх спеціальних закладів
освіти дозволяють відтворити матеріали фондів: Ф. Р-376 (Луцький державний
учительський інститут) та Ф. Р-407 (Луцьке педагогічне училище імені Я.
Галана). Тут знаходимо дані про нові відділення й факультети, створені після
війни, матеріальну базу закладів, кількість студентів, що навчалися. У згаданих
вище фондах відображено й процес становлення науки на Волині, осередком
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якої був Луцький учительський інститут. Це плани і звіти про науково-дослідну
роботу й підвищення кваліфікації кадрів, розрахунок штату професорськовикладацького і навчально-допоміжного складу тощо.
Матеріали Волинського архіву є також важливим джерелом для вивчення
культурного й мистецького життя краю. Так, Ф. Р-480 (Волинська обласна
бібліотека для дорослих Волинського обласного управління культури, м.
Луцьк), Ф. Р-910 (Волинська обласна бібліотека для дітей і юнацтва, м. Луцьк)
містять справи про стан і чисельність бібліотек в області, їх книжковий фонд та
кількість відвідувачів.
У повоєнні роки важливим засобом культурного впливу та виховання
трудящих стало кіно. Враховуючи те, що основна частина волинян були
сільськими жителями, велика увага приділялася розвитку кіномережі у
сільській місцевості. Прослідкувати динаміку розвитку кіномережі на Волині,
зрозуміти як селяни сприймали радянські фільми і якою була їхня тематика
дозволяють Ф. Р-371 (Волинське обласне управління кінофікації, м. Луцьк) та
Ф. Р-592 (Волинське обласне управління культури обласної ради депутатів
трудящих).
Процес

становлення

професійних

закладів

культури

на

Волині

відображають фонди: Ф. Р-594 (Волинський обласний український музичнодраматичний театр, м. Луцьк) та Ф. Р-923 (Волинська обласна філармонія, м.
Луцьк). У них зберігаються справи про стан матеріально-технічної бази цих
закладів, репертуар театру і філармонії та здійснювані ними гастролі, а також
відгуки глядачів щодо гри акторів та діяльності цих осередків культури.
Цінним доповненням, а також підтвердженням того, що культура й
мистецтво у повоєнний час були під пильним оком цензури є звіти
уповноваженого репертуарного контролю у Волинській області (Ф. Р-49),
списки заборонених і знятих з репертуару творів (Ф. Р-389) та інші документи.
Вони показують складні умови, в які були поставлені літератори й діячі
культури. Спроби письменників писати, здавалося б, на далекі від політики
теми, теж були заборонені, бо трактувались як аполітичні.
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Що ж до розвитку мистецтва, то з фонду (Ф. Р-49) дізнаємось про
існування на Волині кількох художніх артілей, а також студії образотворчого
мистецтва, які згодом були заборонені на основі рішення Ради Міністрів й
вимушені були займатися виключно портретним жанром та копіюванням
відомих картин, а також оформленням міста й демонстрацій до свят. Звіт
комісії з питань проведення обласної виставки образотворчого й декоративноприкладного мистецтва самодіяльних митців (Ф. Р-592), Статут Луцького
товариства

працівників

образотворчого

мистецтва

та

переписка

з

„Укоопхудожників” (Ф. Р-1447) містять дані про тогочасні здобутки й труднощі
волинських художників.
Окрім віднайдених документів у вказаних вище архівах, цінні матеріали
почерпнуті з архівного відділення (ВІТ УМВС). Зокрема, у Ф. 35 (Дитячий
прийомник-розподільник у Волинській області) містяться журнали обліку та
книги реєстрації безпритульних та безнаглядних дітей, що поступили в
Луцький прийомник-розподільник УМВС за 1944-53 рр. Крім того, із звітів
роботи цього закладу можна дізнатись про подальшу долю дітей.
Суттєвим

доповненням

архівних

матеріалів

при

висвітленні

досліджуваної проблеми стали книги, документи, фото (КДФ) та допоміжні
матеріали (ДМ), що зберігаються у Волинському історико-краєзнавчому музеї
(ВКМ) і стосуються трагічної історії Волині повоєнного часу, що, перш за все,
визначалася складною соціально-політичною обстановкою, спричиненою
збройною боротьбою формувань УПА і опором селянства примусовій
колективізації. Основні матеріали, що нині зберігаються в музеї, передані з
архівів МВС та СБУ, а також безпосередньо учасниками визвольної боротьби
та репресованими волинянами.
Так, фонди музею містять матеріали про діяльність групи „Сичі”, зокрема
щоденник роботи групи за 1946 р., поквитування, грипси, пропагандистську
літературу. (інв. №№ КДФ-15228, КДФ-15638, КВ-69341, КДФ-15637, КВ69340).

Особливу

цінність

становлять

фонди,

що

дають

можливість

прослідкувати механізм примусового виселення волинських сімей (віднесених
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тодішнім

режимом

до

категорії

оунівців,

бандопособників,

кулаків-

націоналістів) до Сибіру, який був складовою частиною репресій, що чинились
проти мирного населення. Це протоколи допиту й обшуку, анкети, довідки,
розписки, реєстраційні листи по місцю проживання виселенців, довідки про
смерть, листи і прохання в органи радянської влади про помилування та дозвіл
повернутись на рідну землю. Знайомство з цими справами вражає. В них
неможливо знайти складу злочину. Абсолютно безвинні люди переносили
нелюдські страждання, втрачали рідних, позбавлялись права повернутись
додому, як карні злочинці повинні були проходити щомісячну реєстрацію.
Безкраї простори Сибіру для багатьох волинян стали вічним притулком.
Матеріали, передані в музей в останні роки безпосередньо самими
репресованими волинянами (фотографії, поштові листівки, особисті речі,
привезені із заслання), свідчать як за страшних умов існування українські
спецпереселенці зуміли зберегти і свою культуру, і свою мову, українські пісні,
свята і обряди.
В дисертації досить широко використані дані державної статистики,
представлені у двох формах: статистичні звіти Центрального статистичного
управління УРСР, обласних статистичних управлінь та статистичні щорічні
збірники. Важливим джерелом є первинні статистичні звіти обласних
статистичних управлінь та Центрального статистичного управління, що
зберігаються в ЦДАВОВУ України (Ф.582). У них наводяться цифрові дані про
забезпечення МТС тракторами та сільськогосподарськими машинами, а також
відомості про окремі галузі промисловості, склад робітництва тощо. Найбільш
докладну інформацію, що стосується теми дисертаційної роботи, отримано із
статистичних збірників Волинської області.
Ще одну групу джерел складають збірки документів, які були
опубліковані за радянської доби. Їх можна умовно поділити на дві групи:
публікації матеріалів вищих партійних органів та тематичні збірки документів.
Вони дають змогу ознайомитись з рішеннями Центрального Комітету КП(б)
України і Ради Міністрів СРСР по сільському господарству, а також з
розпорядженнями уряду та наказами Міністерства сільського господарства
18

УРСР. Однак, документи в цих збірках, як уже зазначалося вище, добиралися
відповідно до тенденції „побудови соціалізму” в СРСР, і мають виражену
державовигідну спрямованість, а тому потребують виваженого аналізу при їх
використанні.
Окрему групу джерел складають спогади, опубліковані у різні роки в
колишньому Радянському Союзі, а також власноруч зібрані автором дисертації
свідчення жителів краю – очевидців й учасників подій післявоєнної доби
(загальною кількістю близько 100). Вони дозволяють глибше й ширше
осмислити різні аспекти перебудови соціального й економічного життя регіону
у повоєнний час, а саме: складність тогочасних реалій, нерідко неординарне
переплетення політичних обставин і життєвих колізій, різні сторони бачення
проблеми, громадську позицію осіб, мотиви їх вчинків. У роботі, зокрема,
використані спогади волинян, які пережили трагедію українсько-польського
переселення

1944-47

рр.,

спогади

учасників

колективізації

сільського

господарства й колишніх хуторян, вимушених переселитись у села. Крім того,
картину повоєнних страждань у краї доповнили спогади репресованих і
виселених за межі України (в Сибір) селян, яких у 40-50-ті рр. радянська
тоталітарна система відносила до „куркулів”. При використанні спогадів
доводилось

враховувати,

зокрема,

емоційне

ставлення

її

авторів

до

післявоєнних подій. Адже частина з них у період, що досліджується, боролася
по різні сторони барикад – як „за”, так і „проти” утвердження радянської влади.
Значну кількість важливої документальної інформації взято з преси –
союзної, обласної, міськрайонної (всього близько 15 назв). Однак, з огляду на
радянську цензуру, преса 40-50-х років не завжди об’єктивно і повно
відображала реальність українського життя. Проте в дисертації вона виступає
як важливе інформаційне джерело висвітлення тогочасної історії Волині.
Отже, джерельна база дослідження вміщує різноманітні за походженням
документи, які дозволяють всебічно розглянути поставлені перед дисертанткою
проблеми, скласти докладне уявлення про зміст, характер і зумовленість
ідеології та політики партійного керівництва радянської держави щодо
розбудови усіх галузей життя волинського краю на соціалістичних засадах.
Підсумки вивчення даного питання викладені у наступних розділах.
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1.2. Історіографія проблеми
Зважаючи на доволі велику кількість робіт, в яких з тією чи іншою мірою
повноти досліджується проблема соціально-економічного розвитку в західних
областях України, доцільним буде здійснити їх аналіз за кількома групами. До
першої групи слід віднести наукову літературу часів УРСР; до другої –
індивідуальні й колективні монографії, присвячені досліджуваній проблемі, а
також окремі статті й брошури, що виділяються серед інших своєю науковою
чи політичною оригінальністю, дисертаційні роботи, що зявилися після 1991 р.,
до третьої – роботи, опубліковані представниками української діаспори та
наукові розвідки закордонних українознавців. Зрозуміло, що при аналізі робіт
усіх груп наше зацікавлення, насамперед, спрямоване на досліджуваний період
та регіон.
Працям першого періоду історіографічного дослідження

окремих

проблем теми, обраної нами для вивчення, характерні риси непослідовності,
заідеологізованості, адже саме в цей період здійснювався ретельний контроль
за історичною наукою, насамперед, з боку партійних органів, а дослідження
історико-економіного, соціального чи навіть культурного плану повинні були
чітко дотримуватися офіційної партійно-державної ідеології.
Питанням економічної історії західноукраїнських земель упродовж 194450-х років присвячено ряд наукових досліджень, але більшість із них не може
претендувати на довершеність та всебічність у висвітленні цього питання. У
більшості праць економіка, промисловість Волині не є основним предметом
дослідження, а висвітлюється у зв’язку з розглядом політичних і соціальних
питань.
До певної міри оглядові відомості, розрізнені факти даної теми знаходимо
в узагальнюючих працях з історії народного господарства та економічної
історії, а також працях з окремих проблем, в яких порушуються питання
розвитку народного господарства, взагалі, та промислової сфери західних
областей України, зокрема [320; 323; 339; 311; 335; 364].
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Ще одну групу в історіографії цього дослідження становлять традиційні
оглядово-інформаційні комплексні праці загальноукраїнського характеру, а
саме: „Історія Української РСР” та „Історія міст і сіл Української РСР”.
Історична правда в них була дозованою, а висновки й оцінки вкладалися в певні
схеми, що обмежувало розробку конкретних проблем соціально-економічних
перетворень в Україні [336-337; 335]. Означений підхід властивий і для „Історії
селянства Української РСР” [338] та ряду інших праць з сільського
господарства.
Вперше комплексний підхід для дослідження розвитку промисловості
західних областей УРСР використав В.Петрушко [367], але у своїй роботі він
опирався на ще не систематизовані дані статистичних управлінь, а це,
відповідно, надало їй строкатого характеру. Однак, саме цей науковець поклав
початок науковому дослідженню промисловості західноукраїнського регіону.
Вагомий внесок у дослідження промисловості на західноукраїнських
землях зробив у своїх монографіях Г.Ковальчак [345-347]. Його праці написані
на матеріалах шести західноукраїнських областей, однак у них переважають
дані по Львівській, Дрогобицькій, Тернопільській та Станіславській областях і
практично відсутні будь-які відомості по Волині. Крім того, надмірно багато
уваги приділено національній політиці КПРС, возвеличенню її „керівної і
спрямовуючої ролі” у піднесенні трудового ентузіазму робітників. За
радянською традицією автор значно більше уваги приділяє вивченню основних
галузей важкої індустрії.
Г.Ковальчак разом з І.Кошарним та іншими дослідниками доклали
чимало зусиль до створення комплексної праці про економічні та культурні
перетворення в західних областях УРСР [371]. Однак її надмірна оглядовість та
відсутність посилань на джерела до певної міри зменшує наукову цінність.
Такі вади притаманні й деяким іншим колективним дослідженням, що
висвітлюють різні аспекти історії Західної України, у тому числі життя її
сільського населення у радянський період, і які готувалися переважно до
чергових ювілеїв возз’єднання західноукраїнських земель [385; 353; 329].
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Дещо предметніше проведене дослідження розвитку промисловості
західноукраїнського регіону Н.Арсентьєвим [303-304]. Однак і в його роботах
спостерігається обтяженість матеріалу статистичними даними, а також
відсутність ретельного аналізу та висновків і узагальнень щодо специфіки
розвитку промисловості у західних областях УРСР.
На початку 60-х років вийшли з друку праці І.Богодиста [309], в яких
автор досліджує розвиток промислової сфери західноукраїнського регіону
протягом 1945-1950 рр. Цій темі присвячені також праці В.Задорожного,
М.Паламарчука

[325],

В.Варецького

[312],

які

всіляко

пропагували

соціалістичні перетворення в західних областях УРСР. В цих та інших
монографіях та статтях міститься чимало фактичного матеріалу, на основі якого
можна скласти загальну картину розвитку промислової сфери – (в основному
позитивну). В той же час у них невиправдано замовчувалися або
применшувалися труднощі, які мали місце у цій сфері в перші повоєнні роки
(диспропорційність і невідповідність промислової сфери потребам регіону). –
Через те, що дослідники не завжди мали можливість користуватися
документами, які зберігалися у відомчих та інших архівах, нерідко замість
конкретних фактів і цифр наводяться лише загальні відомості, а висновки
носять поверховий характер.
Оскільки Волинь у досліджуваний період залишалась в основному
сільськогосподарською областю, історіографічних праць щодо розвитку її
промисловості практично не існувало. Лише деякі відомості можна почерпнути
із праць Ф.Заставного [324; 326-327], який в контексті науково-популярної
розповіді про промислові підприємства Львівської області, згадує зокрема, і
про Львівсько-Волинський вугільний басейн.
Більш конкретну характеристику процесу формування промислової сфери
на Волині містить колективна робота за редакцією професора О.Михайлюка
„Історія Волині з найдавніших часів до наших днів” [333].
Зміни, що відбувалися у сільському господарстві західних областей
України, представлені працями К.Сироцинського [377], Є.Талана [383; 414],
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І.Волкова [315; 400] та в ряді інших праць [379; 394]. У них йдеться про успіхи
колективізації, роль партії та уряду в колгоспному будівництві. Однак майже
зовсім не говориться про труднощі і проблемні питання, що виникали в ході
цього будівництва. Те ж саме можна сказати про колективні та індивідуальні
монографії, присвячені соціальним та культурним процесам [380-381; 331; 390;
356]. Зокрема, в уже згадуваній праці „Торжество історичної справедливості.
Закономірність возз’єднання західноукраїнських земель в єдиній Українській
радянській державі”, подано багатий фактичний матеріал щодо становлення й
розвитку радянської системи освіти в краї, відбудови й зростання мережі шкіл,
запровадження загальної обов’язкової початкової, семирічної та середньої
освіти, підготовки й перепідготовки вчительських кадрів. Однак в роботі
відсутній будь-який критичний аналіз загальної тенденції розвитку освіти,
мови, культури в умовах цілковитої радянізації цієї важливої сфери
життєдіяльності української нації.
Більш ґрунтовно розкрита діяльність загальноосвітньої та вищої школи в
працях О.Філіппова [388], М.Грищенко [318], О.Зубаня [330]. До проблем
розвитку освіти в західноукраїнському регіоні зверталися також К.Присяжнюк
[369] та О.Завадська [328]. Спільним для цих робіт є те, що їх автори не лише
обмежуються наведенням кількісних показників розвитку системи освіти, її
матеріально-технічного

забезпечення,

підготовки

й

перепідготовки

вчительських кадрів, а й вдаються до з’ясування суто педагогічних процесів
(аналізують навчальні програми та плани з тих чи інших предметів,
аргументують доцільність їх змін та уточнень). Однак, вийти за межі
усталеного в той час погляду на роль школи в суспільстві та вчителя у ній
автори так і не змогли. Надмірною заполітизованістю позначена й колективна
монографія „Розквіт народної освіти в західних областях України” [374],
видання якої приурочене до сорокаріччя входження західноукраїнських земель
до складу УРСР.
Незважаючи на вказані недоліки, наведена вище історична література
важлива для дослідника з точки зору вмісту в ній значного фактичного
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матеріалу, який суттєво відтворює тогочасну атмосферу соціалістичних
перетворень на західноукраїнських землях, в тому числі й на Волині.
Спроби по-новому, об’єктивно висвітлити події 1944-50-х років почали
здійснюватися наприкінці 80-х – початку 90-х років. Спостерігається бажання
істориків позбутися догматизму й фальсифікації соціально-економічного
розвитку. Поява у вітчизняній історіографії наукових праць, віднесених нами
умовно до другої групи, стала можливою тільки після остаточного розвалу
Радянського Союзу та проголошення й утвердження незалежності України.
Першими провісниками таких змін стали праці В.Майбороди [360], статті
Я.Дашкевича [402], І.Кожукало [406] та багатьох інших.
Вдалою спробою вивчення окремих проблем історії Західної України
повоєнної доби з об’єктивних наукових позицій можна вважати праці
Ю.Шаповала [391-392], О.Рубльова і Ю.Черченка [372-373; 471]. Для них
характерний аналітико-критичний підхід, що відбиває всю суперечливість та
болісність процесу інтегрування регіону у радянську суспільну систему. При
цьому, якщо Ю.Шаповал зосереджує увагу на репресіях тоталітарного режиму
проти західноукраїнського суспільства, то О.Рубльов і Ю.Черченко подають
матеріал про насильство щодо місцевої інтелігенції, зокрема в освітній галузі.
Значний науковий інтерес становлять праці В.Барана [305-308; 398],
насамперед, його монографії „Україна 1950-1960-х років: еволюція тоталітарної
системи” та „Україна: новітня історія (1945-1991 рр.)”. Спільним для названих
праць є прагнення автора до теоретичного з’ясування генези і суті тоталітарних
режимів, включаючи й радянський. В обох монографіях міститься також і
значний фактичний матеріал, який підкріплює теоретичні викладки, в тому
числі і з повоєнної історії Волині.
Специфіка

прояву

радянського

тоталітарного

режиму

на

західноукраїнських землях в 30-50-х роках XX ст. та його функціонування в
регіоні показана у роботах Б.Яроша [395-396; 446]. Механізм функціонування
репресивно-каральної системи у західних областях України у досліджуваний
період розкриває на численних прикладах І.Білас [283].
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Культурні процеси на Волині у повоєнний період (стан освіти в області,
розгортання мережі шкіл, облік неписьменних і малописьменних, дані про
культосвітні заклади краю) за умов панування тоталітарного режиму, а також
інформацію про репресії щодо західноукраїнської інтелігенції досить широко і
аргументовано висвітлює колективна праця „Культурне життя в Україні.
Західні землі” за редакцією Ю.Сливки [294-295]. Помітною у цьому плані є й
робота В.Юрчука „Культурне життя в Україні у повоєнний період” [393]. Цій
проблемі присвячені також статті Л.Шевченко [416], О.Замлинської [403],
О.Сушко [413].
Характер та наслідки післявоєнної господарської політики сталінського
режиму стосовно селянства України, а також процес радянізації економічного і
духовного життя західноукраїнського села аналізує волинський історик
О.Гаврилюк [461; 466]. Підготовку та проведення насильницької колективізації
одноосібних селянських господарств краю, запровадження нової системи
визиску селянства послідовно розкриває львівський історик П. Когут [348; 464].
Труднощі відбудови повоєнних колгоспів України відображені у роботі
Пилявця Ю.Г. [468].
Серед соціально-економічних проблем повоєнної Волині особливе місце
посідає міграція*. Зрозуміти суть міграційних процесів, які проходили на
Волині у досліджуваний період, допомагають праці істориків, об’єктом
вивчення яких є еміграція міжвоєнного двадцятиріччя (1919-39 рр.). У цьому
зв’язку цікавим, на нашу думку, є збірник статей вітчизняних і зарубіжних
істориків „Українська еміграція. Історія та сучасність” про еміграційний рух із
Західної України, зокрема С.Макарчука, М.Скрипник, Ю.Сливки, В.Євтуха,
М.Швагуляка та ін. [441].
Окремі проблеми еміграційного руху стали предметом дослідження
тернопільчан Б.Лановика, М.Траф’яка, Р.Матейка [357-358] та ін. У їхніх
працях українська еміграція, що відбувалася головно з політичних мотивів,
розглядається від найдавніших часів до наших днів.
* Міграція – рух населенн, метою якого є зміна проживання на постійно чи на певний період.
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Серед праць на цю тему, що побачили світ після 1991 р., вирізняється
монографія львівського дослідника С.Качараби [342] „Еміграція з Західної
України (1919-1939)”, у якій розглядаються головні напрями еміграції з Східної
Галичини, західної Волині та Західного Полісся упродовж міжвоєнного
періоду. Автор, з одного боку, виявив спонукальні фактори, соціальноекономічні й політичні причини еміграції різних національностей, з другого –
зворотний вплив еміграції на громадсько-політичне життя і побут населення
краю, міжнаціональні стосунки.
Щодо міграції населення у повоєнні 40-50 рр., зокрема, українськопольського переселення; репатріації * чехів з Волині та, в основному, керованої
міграції східних кадрів на волинські терена, то вона, фактично, стала
розроблятися лише в останні роки XX ст. Так, В.Сергійчук у книзі „Трагедія
Волині. Причини й перебіг польсько-українського конфлікту в роки Другої
світової війни” [375], залучивши до наукового обігу велику кількість
документів, у тому числі з колишніх таємних архівів КДБ, приходить до
висновку, що протистояння між обома народами відбувалося насамперед через
несприйняття польською політичною елітою і частиною поляків прагнень
українців творити власну державність на споконвічній українській землі.
Львівський дослідник С.Макарчук у своїх публікаціях про українськопольські взаємини у новітній час зупинився на умовах розміщення українських
переселенців з Польщі в Україні. Він стверджує, що „евакуація українців з їх
етнічних земель була здійснена заходами насильства помимо волі всього
українського народу, рівно ж як і евакуація поляків із України – всупереч їх
волі”[434].

Крім

питань

переселення,

автор

докладно

розглядає

й

етнодемографічні процеси на Волині, зокрема, втрати населення у 1941-47 рр.
внаслідок війни, переселення, виселення тощо [435].
Особливості

та

специфіку

депортації,

розселення

та

соціально-

економічної адаптації українців Польщі в УРСР впродовж 1944 – 1947 рр.
об’єктивно висвітлює тернопільський дослідник Кіцак В.М. [427-428; 463; 467].
* Репатріація – повернення громадян певної країни (бранці, інтерновані цивільні особи, в’язні концентраційних
таборів, депортовані, евакуйовані) додому.
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Важливою подією для вивчення даної теми стала публікація в 19972000 рр. двох перших томів збірки документів „Депортації”. Перший том, що
побачив світ у Львові в 1996 р., складають архівні та інші матеріали періоду з
червня 1938 р. до грудня 1945 р. [286]. У другому томі „Депортацій” вміщено
164 документи, що стосуються закінчення процесу депортації українців в УРСР
у 1946 р., а також операції „Вісла”, ряд інших матеріалів [287]. Опубліковані в
цих книгах матеріали мають величезне фактичне наповнення й ілюструють
різні аспекти депортації жителів Закерзоння й поселення їх в УРСР. Вступна
стаття упорядника Ю.Сливки „Витоки і наслідки національної трагедії”
визначає переселенські процеси як вузлову центрально-східно-європейську
проблему, до якої були причетні як СРСР, так і гітлерівська Німеччина, а
пізніше й більшість членів антигітлерівської коаліції. Автор визначає й
пояснює причини поселення більшості переселених українців в областях
Східної України, акцентує увагу на масовому опорі, який чинило населення
депортації. На думку Ю.Сливки, терор Війська Польського під час виселення
1944-46 рр. і сама акція „Вісла” в 1947 р. були не тільки узгоджені, але й
ініційовані

радянським

керівництвом.

Проблема

українсько-польського

переселення а також виселення й заслання радянською владою „непокірних”
режиму, знайшла відображення у працях Г.Щерби [417] та російського історика
В.Земскова [404] та ін.
Причини та наслідки значних змін в етнонаціональній структурі
населення західноукраїнського краю, зміст та методи реалізації радянської
кадрової політики, а також зміни в життєвому рівні мешканців західних
областей України розкрито у роботі Гулая В.В. [462].
Місце

та

роль

російського

населення

у

різних

сферах

життя

західноукраїнського регіону, його особливий соціальний статус досліджує
І.Терлюк [384; 415; 439-440]. На його переконання формування чисельної
російської національної групи визначалося не тільки об’єктивними потребами
індустріалізації західних областей України, але й політикою влади щодо
формування, насамперед із числа росіян так званого радянського народу.
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Слід відмітити, що останнім часом активність у вивченні історії краю
проявляють і волинські дослідники М.Кучерепа [433], Б.Заброварний [447],
О.Гаврилюк [423-424] та інші. Крім наукових публікацій, на базі Волинського
державного університету проведено ряд конференцій про причини українськопольського конфлікту у міжвоєнний період і повоєнні роки, а також випущено
збірники наукових статей вітчизняних і зарубіжних істориків стосовно цієї
проблеми [443-445; 435].
Іншому виду міграції – репатріації чехів з Волині – присвячена книга
І.Ваната [313] „Волинська акція. Обмін населенням між Чехословаччиною і
Радянським Союзом навесні 1947 року”, яка розповідає про підготовку і
проведення переселення, а також розміщення прибулих переселенців та їх
господарсько-побутове облаштування.
Серед праць третьої групи нашу увагу привернули ті, автори яких
репрезентують українську діаспору і безпосередньо чи дотично порушують
питання економічного, соціального й культурного життя краю. Щоправда вони
написані на малозабезпеченій джерельній базі, з обмеженим залученням
фактичного матеріалу, але і вони також варті на увагу, адже у них висвітлено
власне бачення проблем розвитку Західної України, зокрема і Волині. Так,
праці І.Майстренка [361], А.Качора [343], Є.Главінського [317] присвячені
розвитку промисловості у перші повоєнні роки. Цінну інформацію, що
підкріплена певним архівним матеріалом, подає у своїй монографії В.Косик
[349], зокрема про втрати України у Другій світовій війні. У США, Канаді, ФРН
та інших країнах заходу з’явився ряд праць [319; 365], в яких до певної міри
критично проведено аналіз господарського, політичного й культурного
будівництва в західних областях УРСР, наведено чимало цінного фактичного
матеріалу.
Роботи Г.Костюка [350], Д.Лобая [359], Р.Смаль-Строцького [378],
С.Галамая [316], І.Коляски [351] порушують питання розвитку освіти в
західних областях України досліджуваного періоду. В їх працях проблеми
історії освіти, культури, мови традиційно подаються як ключові для збереження
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і розвитку нації, її історичних набутків, а тому не втратили свого значення і
сьогодні. Щоправда названим вище дослідникам, як і багатьом іншим, при всіх
ґрунтовних зауваженнях і багатьох оцінках, які можна прийняти як об’єктивні,
бракує знання атмосфери радянської дійсності, особливостей менталітету
людини, яка у надзвичайно важкий післявоєнний період вірила в те, що справді
будує нове і краще життя.
Серед праць зарубіжних істориків нас зацікавили насамперед ті, які
характеризують взаємовідносини між українцями та поляками у 1944-53 рр. У
1994 році у Польщі вийшов збірник документів, впорядкований М. Сівіцьким
„Dzieje konfliktów Polsko-Ukraińskich” [457], який складається із двох частин.
Вагомий доробок у вивченні даної теми відомого українського дослідника з
Польщі Євгена Місила [453]. На основі поданих документів автор руйнує
десятиліттями

насаджуваний

комуністичною

пропагандою

стереотип

„добровільної репатріації”. Крім того, встановлює детальну періодизацію
переселення, подає хронологічні рамки й обґрунтування кожного з них.
Аспекту

спільної

українсько-польської

історії

присвячена

книга

польських науковців Гжегожа Мотики та Рафала Внука [454-455], в якій
зроблена перша з польської сторони спроба дати опис військових стосунків
УПА та Армії Крайової, подано нарис діяльності АК й УПА та найважливіші
моменти українсько-польського конфлікту в 1943-48 рр.
Книга Анжея Леона Сови „Stosunki polsko-ukraińskie. 1939-1947. Zarys
problematyki” [458] окрім загального опису взаємовідносин українців та поляків
в період 1939-1947 рр. містить нарис стосунків двох народів на Закерзонні в
період виселенчої акції. Польський науковець детально прослідковує причини
депортації українського населення Закерзоння, перебіг виселенчих акцій 19441946 рр., а також хід акції „Вісла” (1947 р.).
У 1999 р. у Польщі вийшла спільна праця польських та українських
науковців „Ukraina-Polska. Kultura. Wartości. Zmagania Duchowne” [460]. Ряд
авторів, зокрема Р.Дрозд [448-449], І.Галагіда [451] розглядають причини та хід
депортації 1944-1946 рр., досліджують долю українців, що були виселені з
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Холмщини а також подальше життя українців на території Польщі. Проте не
завжди оцінка стосунків між сусідніми народами була реалістичною. Часто
висновки науковців містили безпідставні звинувачення на адресу української
людності Закерзоння та упереджену оцінку ролі УПА. Тому праць, що містять
науковий та виважений підхід до цієї важкої сторінки спільної історії, на жаль,
можна назвати не так багато.
В

загальному,

спираючись

на

аналіз

наведених

праць,

можна

констатувати, що вчені України і Польщі поволі скидають вантаж стереотипів
та емоційних кліше й разом шукають вирішення болісних проблем минулого.
Проведений і викладений вище історіографічний аналіз дає підстави для
певних висновків. Головний з них полягає в тому, що проблема соціальноекономічного розвитку повоєнної Волині ще дійсно не стала предметом
наукового об’єктивного аналізу. Наявна наукова література, як вітчизняна, так і
зарубіжна, лише побіжно, або ж фрагментарно відтворила окремі сторони цього
процесу. В результаті виникла велика диспропорція у висвітленні проблем
економічного, соціального і культурного розвитку в повоєнний час між
Львівською, Івано-Франківською, Закарпатською областями, з одного боку, і
Волинською, з іншого.
Практично й досі залишаються не дослідженими проблеми інтеграції
краю у загальносоюзну систему. Поза увагою дослідників залишилися важливі
питання соціального плану, а також освіти і культури. У вітчизняній історичній
літературі майже не висвітлена боротьба національно-патріотичних сил проти
тотальної радянізації краю. Хоч, загалом, є підстави говорити про те, що
багатьма дослідниками здійснена велика й плідна науково-пошукова робота,
яка свідчить про зростання інтересу до поглибленого вивчення усіх проблем
вітчизняної історії новітнього часу, зокрема, радянської доби. Опрацьовані у
процесі дослідження різноманітні джерела дозволили автору скласти докладне
уявлення про зміст, характер та ідейно-політичну зумовленість соціальноекономічних та культурних процесів на Волині у 1944-1953 рр. Підсумки його
вивчення викладені у трьох наступних розділах дисертації.
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РОЗДІЛ 2
ІНТЕГРАЦІЯ ГОСПОДАРСТВА КРАЮ В ЗАГАЛЬНОСОЮЗНУ
СИСТЕМУ
На початку лютого 1944 р. Волинська область була частково звільнена від
окупантів, зокрема 2 лютого визволений обласний центр – м. Луцьк. Станом на
7 квітня 1944 р. в області були повністю звільнені Любешівський, КаміньКаширський,

Маневицький,

Колківський,

Цуманський,

Ківерцівський,

Рожищанський, Голобський, Теремнівський, Сенкевичівський і сільський
Луцький, частково Берестечківський, Горохівський і сільський Ковельський
райони. Звільнення області від окупантів було завершено 22 липня
1944 р./297/ 1 ). Після вигнання фашистів відбулося відновлення довоєнного
адміністративно-територіального

поділу,

перейменування

та

укрупнення

районів, продовжено перерваний війною процес утвердження радянської
партійно-політичної системи.
Суть перетворень у західних областях УРСР полягала у тому, щоб
продовжити й завершити соціалістичну перебудову возз’єднаних земель, або,
як зазначає історик О.Субтельний, „привести західних українців у відповідність
з радянською системою та їхніми співвітчизниками”/382/2). З цією метою на
Волині, як і по всій Західній Україні швидкими темпами мали бути здійснені
індустріалізація, колективізація, культурна революція, утвердження органів
диктатури пролетаріату. Характер змін, що проходили на Волині, був
суперечливий і неоднозначний: область, як ніяка інша, відчула на собі тиск
інкорпорації

та

колективізації.

Край,

щойно

звільнений

від

одного

тоталітарного режиму, потрапив у руки іншого – владного й не менш
жорстокого.
Маючи досвід гіркого 1939 року, коли місцеве населення з перших днів
після визволення з-під гніту Польщі відразу відчуло на собі весь тягар

/297/1) стор. 57-58, 255.
/382/2) стор. 598.
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примусової радянізації (масові репресії, арешти, розстріли, вивезення до
Сибіру, повну зневагу до національних традицій і звичаїв), другий прихід
радянської влади був зустрінутий з насторогою. Розуміючи, що саме українські
націоналісти є найбільш послідовними борцями за відродження Української
Самостійної держави, комуністична влада з перших днів взяла курс на нещадну
війну проти сил ОУН-УПА, які чинили впертий опір насадженню радянського
тоталітарного режиму. Розпочалася по суті війна після війни, на щойно
визволених територіях.
15 листопада 1944 р. М.С. Хрущов звернувся до Сталіна з пропозицією
створити у західних областях при управліннях НКВС спеціальні трійки та
надати їм право „застосовувати до винних вищу міру покарання – розстріл з
виконанням вироку негайно”. Крім того, український вождь рекомендував „для
залякування

бандитів,...засуджених

до

знищення,

не

розстрілювати,

а

вішати”/435/3). В Ровенську і Волинську області були направлені 2 бригади
військ НКВС і оперативні групи НКВС і НКДБ, що організували цілу агентурну
сітку із своїх людей з метою ліквідації банд націоналістів/297/4).
Отже, у хід було пущено весь арсенал „таємної війни” органів
держбезпеки, який похитнув міць національних сил. Тоталітарний режим,
утверджуючись

в

Західній

Україні,

терором

знищував

„політично

неблагонадійних” і „соціально небезпечних”. Військова сила, зміцнена
репресивно-каральними органами, стала вирішальним фактором радянізації
Волині, ліквідації опору ОУН-УПА.
Враховуючи складність і суперечливість повоєнних перетворень на
Волині й недостатнє вивчення теми, метою розділу є проаналізувати основні
напрями інтеграції економіки Волині в загальносоюзну систему; простежити
особливості й темпи становлення промислового потенціалу, виявити умови
розвитку галузевої палітри та місцевої виробничої інфраструктури; дослідити
зміст, шляхи і методи колективізації сільського господарства.

/435/3) стор. 201.
/297/4) стор. 256.
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2.1. Промисловість
Складність

відбудовчих

процесів

в

області

повоєнного

часу

пояснювалась, насамперед, важким її становищем у міжвоєнний період (19191939 рр.). Насильне включення Волині до середньо розвинутої Польщі привело
до штучного стримування розвитку цих земель, перетворення їх на сировинний
придаток Другої Речі Посполитої, уряд якої проводив відверту грабіжницьку
політику щодо західноукраїнських земель.
За даними перепису 1921 р. робітники промисловості складали 1,4
відсотка всього населення Волині. Економічна криза призвела до того, що на
1938 р. кількість промислових підприємств скоротилось майже на половину. У
1938 р. на підприємствах Волинського воєводства працювало всього 17,5 тисяч
робітників. Ремеслом на Волині займались 75 тисяч осіб, вони щорічно давали
продукції на суму 100 мільйонів злотих – стільки, скільки вся фабричнозаводська промисловість /446/5). У 1940 р. в області працювало 185 державних
підприємств, в яких було зайнято в середньому 8394 робітники і 139
підприємств кооперативної промисловості, де працювало 6124 робітники
/285/6). Див. Додаток А.
До моменту визволення краю від німецьких окупантів всі підприємства
місцевої й кооперативної* промисловості були виведені з ладу. Більшість
підприємств майже повністю знищенні й зруйновані, а ті, що уціліли, були
позбавлені виробничо-технічної бази, устаткування, інструментів.
Усі 69 підприємств республіканського підпорядкування були піддані
повному або частковому руйнуванню: повністю знищено 127 підприємств
облмісцевпрому, 27 пошкоджено частково. Вивезено до Німеччини 748
одиниць різного роду машин і обладнання. Всього в області знищено 166

/446/5) стор. 68.
/285/6) стор. 194.
* Кооперативна промисловість включала облпромраду (обласну раду промислової кооперації),
облспоживспілку (обласну спілку споживчих товариств), облліспромспілку (обласну лісопромислову
кооперативну спілку), облкоопінспілку (обласну спілку кооперації інвалідів).
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підприємств, 36 частково пошкоджено, не рахуючи республіканську й
кооперативну промисловість /81/7).
Під час окупації знищено 3 лісозаводи (Маневицький, Заболоттівський,
Звірокотовський),

Ковельський

Володимир-Волинський),

3

м’ясокомбінат,

спиртзаводи

2

хлібзаводи

(Ковельський,

(Луцький,

Озютичівський,

Локачинський), 3 пивзаводи (Порицький, Олицький, Луцький), Ковельську
меблеву фабрику, 12 держмлинів, оцтовий завод, ливарно-механічний завод у
Луцьку, кахельний завод, 2 смолокурних заводи і багато інших об’єктів. Крім
того, німці повністю знищили 30 районних і 3 міських промкомбінати, 56
підприємств облхарчопрому, 140 артілей промкооперації, вивели з ладу 11
цегляних заводів і крейдяний комбінат /285/ 8 ). Сума матеріальних збитків,
завданих німецькими окупантами різним галузям господарства, складала майже
300 тис. крб. /81/9). Див. Додаток Б.
Особливістю розвитку промисловості Волині, як і республіканської
загалом, у повоєнний час було те, що вона відбудовувалась і добудовувалась не
як

самостійний

замкнутий

і

самодостатній

комплекс,

а

як

частина

загальносоюзної економічної системи. Ставка робилась, насамперед, на
відновлення роботи важкої промисловості – основи воєнно-промислового
комплексу, на економію і накопичення фінансів та ресурсів за рахунок
сільського господарства, легкої промисловості та соціальної сфери.
Програма

індустріалізації

західного

регіону

здійснювалась

двома

напрямами: відбудова, реконструкція та удосконалення традиційних для краю
галузей промисловості й розвиток нових – кам’яновугільної, машинобудівної,
приладобудівної, металообробної, верстатобудівельної, електротехнічної та
інших. Таким чином, розширювались старі й планувались нові галузі
промисловості.
Як і слід було чекати, радянська влада почала відбудовувати своє
господарство зі складання четвертого п’ятирічного плану (1946-1950 рр.).
/81/7) оп. 1, спр. 349, арк. 5.
/285/8) стор. С.195, 180.
/81/9) оп. 1, спр. 349, арк. 8.
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Тепер до нього були включені й західні області УРСР. І знову цей план
базувався на характерній особливості тоталітарної системи: можливістю
розпоряджатися ресурсами без огляду на бажання й потреби людей. Звідси і її
амбітні вимоги: влада і особисто Сталін закликали відбудувати розорені
регіони, підняти промисловість і сільське господарство на довоєнний рівень і
навіть перевершити його – і все це менш ніж за п’ять років /382/10).
Такі наміри знайшли своє відображення в „Законі про п’ятирічний план
відбудови і дальшого розвитку народного господарства УРСР на 1946-1950 рр.”
/362/11). Велика увага в ньому зверталась на відбудову та розвиток західних
областей, які набагато більше постраждали в економічному й демографічному
плані порівняно зі східними районами. Уряд УРСР і ЦК КП(б)У були змушені
прийняли постанову „Про заходи по відбудові та дальшому розвитку
господарства у Львівській, Станіславській, Дрогобицькій, Тернопільській,
Ровенській, Волинській і Чернівецькій областях УРСР на 1945 рік”, згідно з
якою їм виділялися додаткові матеріально-технічні засоби /395/12).
Завдання, поставлені партією і урядом були великі, однак вже у перші
роки п’ятирічки виявились значні труднощі у їх виконанні, намітились
відставання від визначених показників. Характерною особливістю розвитку
промисловості була надмірна централізація в керівництві усіх її галузей, в той
час як на місцевому рівні майже нічого не вирішувалось. У роботі державного
апарату переважали бюрократизм, надмірність штату управлінців, захоплення
складанням найрізноманітніших резолюцій, довідок.
Інтеграція Волині, традиційно аграрної області, в загальносоюзну
економічну систему, де ставка робилась, насамперед, на важку промисловість,
проходила надто складно. Відбудовувались і реконструювались лише окремі
галузі господарства, а основні кошти були спрямовані на надмірну
індустріалізацію краю, що зумовило відставання в соціальній сфері й низький
рівень життя людей.
/382/10) розділ 5. Україна у XX ст., стор. 422.
/362/11) стор. 103.
/395/12) розділ VIII. Промисловість стає соціалістичною, стор. 93.
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Проте будь-яких суттєвих змін у політиці тоталітарного режиму не
передбачалося. Це стало чітко зрозумілим з промови Й.Сталіна у лютому 1946
р. перед виборцями Москви. У ній зазначалося, що перемога у війні
продемонструвала досконалість радянського суспільного ладу, який є кращою
формою організації суспільства, ніж будь-який нерадянський лад. Крім того,
вказувалось, що й надалі буде неухильно здійснюватися обраний перед війною
курс /300/13).
У

перші

Цуманського,

повоєнні

роки

Ківерцівського

на

Волині

було

деревообробних

завершено
комбінатів,

відбудову
збудовано

Володимир-Волинський ДОК. У квітні 1947р. в області вже працювали й
давали продукцію промислові підприємства, відновлені та побудовані у
післявоєнні

роки.

торфопідприємств,

Серед

них

7

ливарно-механічний,

комунальних
тарний

та

електростанцій,
3

цегельні

8

заводи,

Заболоттівський та Маневицький лісопильні заводи. Було побудовано
Ківерцівський обозобудівний завод, Володимир-Волинський та Луцький
м’ясокомбінати, частково відновлено Ковельський м’ясокомбінат, побудовано
Луцький та Володимир-Волинський плодозаводи, птахокомбінати в Ковелі,
Володимирі-Волинському, Горохові, Луцьку. Стали до ладу ВолодимирВолинська та Луцька швейні фабрики, майстерні в Ковелі, взуттєва фабрика в
Луцьку та цехи у Володимирі-Волинському й Ковелі. У 1949 р. промислові
підприємства Волині досягли довоєнного рівня по випуску валової продукції.
Слід відмітити, що темпи її зростання західними областями України
значно перевищували середні показники по УРСР. Якщо рівень виробництва
промисловості в 1950 році в республіці перевищував довоєнний на 15 відсотків,
то у Волинській області - на 32 відсотки. Протягом 1950 року промисловість
області випустила продукції в чотири з лишком рази більше, ніж в 1945 році.
Однак 50% промислової продукції постачали промислові артілі, в які
об’єдналися дрібні ремісники.

/300/13) стор. 20-25.
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Незадовільною була галузева структура промисловості. Основну частку
промислової продукції давали лісозаготівельна, деревообробна та харчова
галузі. На всі інші галузі промисловості припадало 25,9 відсотки. Зовсім не
було металообробної й машинобудівної галузей, а виробництво будівельних
матеріалів лише почало розвиватися. Відставав розвиток енергетичної бази.
Низькою була трудова дисципліна, резерви виробництва використовувалися
недостатньо.
Ситуація в зруйнованому господарстві області ускладнювалась ще й тим,
що не вистачало людей, особливо спеціалістів. Аналізуючи людські втрати
Волині за роки війни, слід відмітити, що скорочення кількості працюючих у
народному господарстві відбулося більше, ніж на половину, і, зокрема, в
промисловості на 66 відсотків /81/14). Див. Додаток В. Крім того, давало про
себе знати й скорочення чисельності населення у міжвоєнний період (1919-1939
рр.), коли велике безробіття заставляло волинян шукати роботу за кордоном. У
1920-1929 роках із трьох галицьких воєводств виїхало на постійну роботу за
кордон 227 тисяч осіб, з Волинського – 223 тисячі /396/15).
Таким чином, у перші повоєнні роки на Волині гостро стояло питання
недостачі робочої сили. На деяких місцевих підприємствах працювало всього
по 2-3 робітники. Так, у Любомльському районі на 1946 р. працював цегляний
завод у с. Борки, де було зайнято лише 12 чоловік, гончарний цех у с. Радехів,
де працювало лише троє чоловіків. У Локачинському районі працював один
маслозавод, який випускав 500 кг масла і 300 кг сиру за добу, і на якому було
зайнято лише шестеро робітників /146/16).
Радянська влада намагалася вирішити забезпечення кількісного показника
робітництва в західноукраїнському регіоні такими основними шляхами:
засобом насильних оргнаборів серед сільського, а пізніше й міського населення;
переведенням сюди на постійну роботу та в довготривалі відрядження великої
кількості робітників, інженерно-технічних працівників та службовців із східних
/81/14) оп. 1, спр. 349, арк. 9.
/396/15) розділ 4. Зміни в економічному і соціальному житті, стор. 106.
/146/16) оп.1,спр.21, арк. 53-55, 56.
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областей

УРСР,

а

також

з

усіх

регіонів

СРСР;

демобілізації

військовослужбовців; за рахунок випускників закладів профтехосвіти. Велика
кількість робітників направлялася зі сходу. Вони були потрібні не стільки
галузям господарства, скільки радянським політичним структурам для
управління промисловістю західних областей УРСР, тепер уже складової
одиниці великого народногосподарського комплексу СРСР.
Кадрові питання регулювалися республіканськими міністерствами. Так,
станом на 1 липня 1946 р., Міністерство фінансів відрядило в західні області
2008 своїх працівників, працівників легкої промисловості – 1053, харчової –
1829, сільського господарства – 3707, охорони здоров’я – 10145, народної
освіти – 24540. Всього на 1 липня 1946 р. в західні області було тимчасово
делеговано 86363 чоловіки /33/ 17 ). Радянська влада не довіряла місцевим
фахівцям, хоча і змушена була подекуди допускати їх до керівництва. Так,
станом на 1 січня 1949 р. по облмісцевпрому із 33 чоловік директорів
підприємств місцевих було лише семеро. З 16 чол. інженерів – місцевих 3 чол.,
відповідно бухгалтерів – з 33 чол. – 7, техніків – з 25 чол. – четверо /113/18). Як
бачимо, чим вищі керівні посади, тим менше було вихідців із регіону.
Отже, вирішити питання робочої сили радянське керівництво намагалось
через оргнабори, в основному з сільського населення та за допомогою
скерованих зі сходу кадрів, які й мали розчинити місцеве населення, зайняти
керівні посади й стати опорою радянської влади на місцях при вирішенні
соціально-політичних і економічних проблем за визначеними заздалегідь
планами суцільної радянізації регіону.
Однією із найбільш старих і традиційних на Волині є лісова й
деревообробна промисловість. Саме її продукція (ділова деревина, будівельний
і кріпильний ліс) була необхідна для відбудови усіх галузей народного
господарства. Загальна площа, зайнята лісом на Волині на 1944 рік становила

/33/17) оп. 75, спр. 669, арк. 2.
/113/18) оп. 3, спр. 4, арк. 2.
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324 тис га. Розмір річних рубок головного користування дозволяв організувати
деревообробні підприємства.
Великих збитків лісовому господарству Волині нанесла німецька
окупація: було знищено тисячі гектарів лісових насаджень. Цінний матеріал і
обладнання вивезено до Німеччини. Тільки в чотирьох лісгоспах (із семи)
знищено 32500 га державного лісу, чим нанесено збитків на суму 22447,2 тис.
крб. Крім того, знищено 2 тис. га лісу місцевого значення на суму 4515,2 тис.
крб. /81/19).
У перші повоєнні роки центрами лісопилень стають Ківерці, Цумань,
Нововолинськ, Заболоття, Маневичі, Камінь-Каширськ. Ці та інші підприємства
і повинні були забезпечити внутрішні потреби області у лісосировині і дати
якнайбільше її для потреб новобудов повоєнної п’ятирічки.
У проекті п’ятирічного плану по відбудові й розвитку народного
господарства УРСР на 1946-1950 рр. у Міністерстві лісової промисловості було
заплановано вивезти 500,0 тис. м3 лісу, у тому числі ділової деревини 426,0 тис.
м3, пиломатеріалів – 150,0 тис. м3, будівельних деталей 40,0 тис. м3 /143/20).
Таким чином, наприкінці 40-их – на початку 50-их років лісозаготівельна
та деревообробна галузі у структурі промисловості області посідали вже
близько 50 %. Лісоматеріали були вкрай необхідні не лише для відбудови
народного господарства Волині, а й використовувались як сировинна база для
інших промислових центрів країни – Донбасу, Харкова, Києва.
На 1945 р. в області було 8 ліспромгоспів, які займалися лісозаготівлями.
На їх базі існувало 2 ліспромкомбінати, де в основному вироблялася незначна
кількість пиломатеріалів і деякі товари широкого вжитку. У четвертій
п’ятирічці

планувалось

відбудувати

й

почати

будівництво

нових

ліспромкомбінатів, які, крім виготовлення пиломатеріалу, випускали б значну
кількість товарів широкого вжитку: меблі, паркет, столярні вироби, бочки,
ящичну тару, дубильні екстракти, деревний спирт, інші предмети домашнього

/81/19) оп. 1, спр. 349, арк. 6.
/143/20) оп. 1, спр. 17, арк. 3-4.
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вжитку. Крім того, в деревообробній промисловості в новій п’ятирічці
передбачалося будівництво меблевої фабрики, суднобудівельно-ремонтних
майстерень, сірникової фабрики й ряду підприємств лісохімії, на яких мали
виготовляти скипидар, галіпод, смолу, деревне вугілля, колісну мазь, дьоготь
/207/21).
Особливістю природного лісового багатства Волині було те, що породи й
характер дерев, що ростуть на волинській землі, давали можливість
використовувати їх як матеріал для авіаційної і суднобудівної промисловості.
Крім того, в цих лісах йшла масова заготівля рудничної стійки для шахт
Донбасу.
Слід відзначити активність робітників усіх спеціальностей (машиністів,
лісорубів, трелювальників, шоферів), які докладали найбільших зусиль, щоб
дати вдосталь високоякісного лісу новобудовам. Неабияку роль тут зіграло
трудове соцзмагання, яке розгорнулося у кінці 40-х – на початку 50-х років
майже на кожному підприємстві. Нині серед істориків і політологів немає
єдиної думки щодо його оцінки, адже формалізму, бюрократії й недоліків тут
було чимало. Але слід віддати належне тому, що змагання жило й
результативно діяло залежно від того, яку мету переслідували його
натхненники

й

організатори.

Штучно

викликану

трудову

активність

робітництва держава використовувала сповна.
Велика пропагандистська роль у цій справі відводилася засобам масової
інформації. Зокрема, передова обласної газети „Радянська Волинь” постійно
нагадувала, що заготівля лісу – важлива державна справа, а почесним і
відповідальним завданням усіх радянських і партійних організацій є заготовити
вдосталь лісу і вчасно відправити його у визначені місця /209/22).
Безперечно, відбудувати зруйноване війною господарство спільними
зусиллями набагато легше і волинські лісоруби проявили неабияку активність.
Проте заплановані темпи розвитку лісової і лісопереробної промисловості

/207/21) стор. 2.
/209/22) стор. 1.
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вимагали значного напруження, а його інтенсивності перешкоджали зношене й
не комплексне устаткування, часті поломки та простої, недостатній фаховий
рівень робітників, низька дисципліна, значна доля браку, не регламентованість
собівартості продукції, інколи простої техніки, а найчастіше – її нестача.
Заважали

прояви

зловживання

службовим

становищем,

розкрадання

державного майна. Партійне і радянське керівництво республіки та на місцях,
беззастережно виконуючи вказівки центру, не брали до уваги або й зовсім
ігнорували екологічний фактор – лісові насадження не завжди відновлювались.
Так, станом на грудень 1945 р. Ковельський ліспромгосп план четвертого
кварталу по заготівлі лісу виконав лише на 2 відсотки, а по вивозу на 1,9.
Любомльський відповідно 11 і 2 відсотки /209/23).
У наступні роки ці показники значно збільшилися. Так, у 1947 р. трест
„Волиньліспром” звітувався, що за серпень місяць випустив продукції у
відсотках (145) до місячного плану. Зокрема, місячний план лісозаготівлі
виконано на 29%, деревообробки – 85% /234/24).
За планом 4 п’ятирічки було передбачено збільшення заготівлі
лісоматеріалів для потреб промисловості й залізничного транспорту, зокрема
вугільного Донбасу. З Ківерцівського ліспромгоспу ешелони з лісоматеріалом
періодично відправлялися на шахти Горлівки /214/25). У 1950 р. розгорнулось
соцзмагання між лісорубами Камінь-Каширського району. Як наслідок – понад
130

відсотків

змінного

завдання.

Колектив

деревообробного

цеху

Маневицького лісозаводу взяв зобов’язання виконати план грудня 1953 р. на
112% і свого слова дотримав. На 1 січня 1954 р. намічену виробничу програму
він виконав на 114% а 29 грудня відвантажив понад план два вагони фризи для
паркету, яка призначалась Ленінградському паркетному заводу /285/26).
Як бачимо, всі зусилля були спрямовані на виконання завдань центру:
більше лісу державі, п’ятирічку за чотири роки і таке інше. Замість того, щоб
використовувати ліс на місці, виготовляти меблі, товари широкого вжитку, він
/209/23) стор.1.
/234/24) стор. 1.
/214/25) стор. 1.
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масово вивозився у великі промислові центри, завдаючи великої шкоди
розвитку місцевої промисловості. З іншого боку, у перші повоєнні роки було
завершено відбудову Цуманського, Ківерцівського деревообробних комбінатів,
збудовано Володимир-Волинський ДОК, налагоджено роботу лісгоспів у
Луцьку, Любомлі, Заболотті та інших районах.
На Волині, де значна територія припадала на ліси, 113,4 тис га землі було
зайнято під чагарниками і болотами. Тут росла велика кількість лози, що
дозволило організувати лозо- і рогозоплетення у широких розмірах. В області
також були значні запаси осмолу (соснового пня), на базі яких був можливий
розвиток лісохімічних підприємств. Так, колектив Луцького хімлісгоспу
успішно працював над виконанням планів добування живиці, скипидару,
смоли, вугілля, дьогтю. План добування живиці, зокрема, виконав у 1946 р. на
163 відсотки, а вивозу на 181 відсоток /230/27).
За час четвертої повоєнної п’ятирічки в результаті такого бездумного
господарювання на Волині значно скоротились лісові насадження, тому на
початку 50-х гостро постало питання їх відновлення. Так, станом на 10 квітня
1953 р. по восьми лісгоспах області був виконаний річний план посіву і посадки
лісу, всього 743,6 га. /285/ 28 ). Див. Додаток Д. Крім того, в лісгоспах
проводились сушіння і лущіння соснових шишок. Зокрема, у Любомльському
лісгоспі станом на 1953 р. було зібрано 300 кг насіння для лісозахисних станцій
/259/ 29 ). Хороші починання у справі відродження лісових багатств краю
знайшли відгук і в інших лісових господарствах, але вони, звичайно ж, не
могли навіть за тривалий час відшкодувати або надолужити те, що було похижацькому знищено за кілька повоєнних років. Як бачимо, плани радянських
п’ятирічок спрямовувались, у першу чергу, на використання та споживання, а
не на збереження й відновлення природних багатств. А отже причини сучасної
екологічної кризи в Україні коріняться в наслідках необдуманої індустріалізації
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та безмежної експлуатації природних ресурсів упродовж багатьох минулих
десятиліть.
За роки четвертої п’ятирічки створювались передумови для подолання
економічної відсталості. Індустріалізація західних областей України, в тому
числі Волині, як генеральна лінія економічної політики, передбачала створення
тут важкої індустрії і найважливіших її галузей – кам’яновугільної та
машинобудівної.
Початком широкого розгортання робіт з освоєння в західних областях
України кам’яновугільного басейну можна вважати лютий 1948, коли на основі
Постанови Ради Міністрів СРСР № 80 від 31 січня в системі Міністерства
вугільної промисловості був створений трест „Волиньвуглерозвідка” у складі
п’яти геологорозвідувальних партій. Тоді ж і були відкриті перші поклади
кам’яного

вугілля під Володимиром-Волинським. Для освоєння природних

запасів вугілля у грудні 1949 р. був створений трест „Західшахтобут”, який
розгорнув широкий фронт робіт по розробці басейну /273/30).
3 липня 1947 р. о 12 годині дня геологами свердловини № 46, яка
знаходилась в п’яти кілометрах на північний схід від міста ВолодимираВолинського, виявлено на глибині 286,3 метра від поверхні кам’яновугільний
пласт потужністю 64 сантиметри – перше кам’яне вугілля на Волині.
Продовжуючи буріння, 4 липня на глибині 288,5 метра геологами виявлено ще
один пласт потужністю 87 сантиметрів. Геологорозвідувальні і науководослідні роботи, проведені трестом „Волиньвуглерозвідка” протягом 1948-1951
рр. виявили значні запаси кам’яного вугілля, що мали робочу потужність від 50
до 200 см на глибині, цілком придатній для будівництва шахт. Запаси вугілля у
Львівсько-Волинському басейні були визначені в 1,75 млрд. тонн, з них близько
23 % – на території Волині /362/31).
Слід відмітити, що для Волині це була нова галузь промисловості, тому
на час її становлення тут не було ні власної будіндустрії, ні кваліфікованих

/273/30) стор. 3.
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робітників. Тому, у березні 1948 р. на станцію Ковель з Луганської області
прибув потяг з устаткуванням і особовим складом Лисичанської геологічної
партії, на базі особового складу якої та місцевого населення в тресті
„Волиньвуглерозвідка” були створені Володимир-Волинська, Любомльська,
Турійська,

Торчинська,

Брест-Бубнівська

геологорозвідувальні

партії,

геологічна й гідрогеологічна партії в Луцьку /273/32).
У наступні роки на Волинь прибували великі групи спеціалістів із східних
областей, зокрема з вугільних родовищ Донбасу, Кузбасу, Підмосков’я, щоб
поділитись досвідом роботи у такій новій для області галузі, як вугільна. Крім
того, в райони будівництва почали

надходити різноманітні машини,

устаткування, будівельні матеріали, збірні житлові будинки тощо. Понад
тисячу вантажних автомашин прибули сюди з Горького, Москви, Ярославля,
Мінська і Львова. Крім місцевих матеріалів, у будівництві шахт і надшахтних
споруд використовувались і завізні, які доставлялися навіть з віддалених
районів. Так, з Кам’янець-Подільського алебастрового заводу завозилася значна
кількість алебастру і гіпсошлакоблоків. Для спорудження вугільних шахт,
промислових підприємств, залізничних шляхів і житлових будинків надходив
ліс з Карельської АРСР, Вологодської, Костромської та інших областей
Російської федерації.
З кожним роком обсяг будівельних робіт невпинно зростав. Тресту
„Західшахтобуд” було вже не під силу впоратися із зростаючими вимогами
будівництва.

Тому

в

грудні

1954

р.

був

організований

комбінат

„Укрзахідшахтобуд” із значно міцнішою матеріально-технічною і фінансовою
базою /274/33).
Перші шахти в басейні почали будувати 1950 р. в Нововолинському
геолого-промисловому районі. Через деякий час вони стали зводитися і в
Червоноградському районі. Однак, на спорудженні шахтних стволів гірники
зустрілися з набагато більшими труднощами, ніж у ряді інших вугільних
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родовищ Радянського Союзу. У Донбасі, Кузбасі, Караганді шахтні стволи
проходили, як правило, по твердих гірських породах. У Львівсько-Волинському
ж басейні їх доводилось прокладати по щедро насичених водою м’яких
породах, які зустрічались не лише близько від поверхні, а й на значних
глибинах. Для боротьби з такими природними явищами при будівництві шахт
1951 року було створено відділення „Шахтосушення”, яке 1952 року
перейменовано у Волинське відділення московського тресту „Спецшахтобуд”
/274/34).
На будівництві впроваджувалися й нові методи шахтобудування.
Зокрема, під час роботи у верхніх породах, коли був великий приплив
підземних вод, проводились заморожування грунтів. На шахті № 5
Нововолинська вперше у вітчизняній вугільній галузі була випробувана
спеціальна бурильна машина конструкції Маньковського, яка проходила ствол
діаметром 6,2 метри. Широкого застосовувався також метод нагнітання
цементного розчину в затюбінговий простір. У процесі експлуатації шахт
виникла необхідність буріння великого діаметра свердловин технічного
призначення – для водовідливу, гасіння пожеж та інших цілей. Ці надзвичайно
відповідальні роботи проводили бурові майстри і геологи Львівсько-Волинської
Геологорозвідувальної експедиції (ГРЕ) /274/35).
Будівництво басейну з самого початку набрало високого темпу, проте
повоєнні труднощі давали про себе знати. Це виявилось у нестачі
кваліфікованої робочої сили й обладнання, слабкій місцевій будіндустрії.
Бракувало досвіду роботи у вугільній галузі. Лише у 1954 р. і наступних роках
у Нововолинському геолого-промисловому басейні було споруджено й
передано в експлуатацію перші сім шахт. Таким чином, за короткий повоєнний
час на заході УРСР був утворений третій по величині після Донбасу і Воркути
новий Львівсько-Волинський кам’яновугільний басейн.
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Машинобудівна промисловість на території Волині в довоєнний час була
зовсім відсутня. Тут переважали дрібні ремонтно-механічні майстерні й
кустарні промисли по обробці заліза, які займались ремонтом і виготовленням
сільськогосподарського інвентаря й випуском нескладного обладнання для
сільського і лісового господарства та задоволення потреб населення.
У післявоєнний період машинобудування спочатку формувалось як
галузь внутрішнього значення, що обслуговувала головним чином потреби
інших галузей народного господарства і здійснювала ремонт машин і
обладнання. Суттєві зміни в кількісному і якісному плані пройшли в
машинобудуванні області значно пізніше. Лише у 50-х роках з невеличких
луцьких майстерень на 238 робітників виріс сучасний машинобудівний завод.
Спочатку він спеціалізувався на виробництві кузовів до автолавок, авто
рефрижераторів, а в кінці 60-х років підприємство було реорганізовано в
автомобільний завод.
Відбудова різних галузей промисловості та широкі масштаби житлового
будівництва

настійливо

вимагала

розвитку

в

області

промисловості

будівельних матеріалів. Тим більше, що сама природа сприяла цьому. Волинь
мала великі запаси глини, вапна і крейди, придатних для виготовлення цегли,
черепиці, керамічних блоків, кахлів, паркету і цементу. Наявність місцевої
сировини дало можливість у перші повоєнні роки ставити питання побудови
ряду цегельних і черепичних заводів, заводу керамічних пустотілих блоків,
паркетно-кафельного заводу та інших підприємств.
Промисловість будівельних матеріалів на Волині до Великої Вітчизняної
війни об’єднувала 11 цегельних заводів, що виробляли 32 млн. штук цегли і
крейдового комбінату, який продукував продукцію 60 тис. тонн крейди на рік.
На цегельних заводах і комбінаті працювало більше тисячі робітників /222/36).
За час німецької окупації всі 11 цегляних заводів і крейдяних комбінат
вийшли з ладу. У перші повоєнні роки лише 3 з них вдалось швидко
відбудувати, проте цього було недостатньо для області. Відчувалась гостра
/222/36) стор. 2.
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потреба у будівельній продукції. Щоб довести випуск будматеріалів до
довоєнного рівня, необхідно було відновити ще 8 цегельних заводів і
крейдяний комбінат. Попередні підрахунки показали, що на ці роботи треба
витратити не менше 2 млн. крб. Тому відбудовчі роботи на заводах почались
тільки в кінці 1945 р. В результаті річні завдання по валовій продукції в 1945 р.
було виконано лише на 31%, по цеглі-сирцю на 34%, по крейді на 29%, по
вапну – 78% /222/37). У 1946 р. в області планувалось розпочати будівництво 8
цегельних заводів, які давали б 2 млн. 400 тис. штук цегли за рік. Крім того,
мали бути відбудовані 4 вапняних заводи /210/38).
Зрозуміло,

продукція

будівельної

промисловості

була

чи

не

найнеобхіднішою у зруйнованому війною господарстві. Проте частими були
випадки, коли місцеве керівництво, беззастережно виконуючи вказівки зверху, і
не володіючи ситуацією в окремих підприємствах, вимагало від робітників і їх
керівників неможливого. Так, наприклад, Луцьким цегельним заводом № 3 до 1
липня 1945 р. було витрачено 225 тис. крб., продукції ж вироблено лише 13 тис.
штук /201/39). За таке безгосподарне використання грошей лунала критика в
адресу керівництва заводу, хоча воно й пояснювало, що гроші пішли на
відбудовні роботи і саме тому малі показники виробленої продукції.
Більше того, керівники зверху наголошували, що все необхідне є:
сировина, гофманська піч, місткістю 257 тис. цеглин, сушильні сараї, дизельдвигун, потужністю 120 кінських сил і таке інше. А, отже, погано налагоджену
роботу вбачали лише у відсутній масово-роз’яснювальній роботі, не
налагодженим соцзмаганням і низькою трудовою дисципліною.
Насправді ж ситуація була досить складною. Щоб покращити роботу
потрібно було відбудувати на діючих заводах 2 тис. м2 сушильних сараїв, на
цегельному заводі № 3 механізувати процес виробництва, збудувати й
відремонтувати 5884 м2 житлової площі для робітників /222/40).
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Особливо гостро стояло питання робочої сили. В основному тільки через
те, що обласне управління будівельних матеріалів своєчасно не забезпечило
робітників житловою площею, на 1946 р. не було розпочато відбудовчі роботи
на цегельних заводах № 2, 4 і 5 у Луцьку, № 6 в Торчині, № 10 в Горохові, а
також заводи № 8, 9 у Володимирі-Волинському.
Статистика свідчить, що станом на 1947 рік в області працювали Луцький
цегельний завод № 1 і № 3, Торчинський № 6 і Горохівський № 1, які за 20 днів
серпня 1947 р. дали 61,1 відсоток місячного плану цегли-сирцю і 42,3 відсотки
від місячного плану обпаленої цегли. Крім того, виробляв продукцію
Луківський крейдокомбінат, який план місяця за 20 днів виконав по крейді на
226% і по вапну на 15% /233/41).
Важливим будівельним матеріалом, крім цегли, була покрівельна
черепиця, виробництво якої почало налагоджуватися на початку 50-х років. Але
тут теж були свої проблеми: в черепичних цехах на трьох заводах обласного
управління в заводських кар’єрах залягали лише пісні суглинки. Пластичні ж
глини, які зазвичай використовувались для виробництва, потрібно було
завозити за 16-46 км. Крім того, сам процес виготовлення був економічно
невигідним і довготривалим.
Щоб вияснити, чи можливе виготовлення стрічкової пазової черепиці з
пісних суглинків, майстри Луцького заводу № 1 і № 3, Торчинського № 6
звернулись у Львівський філіал центрального науково-дослідного інституту
будівельних матеріалів. Після лабораторних досліджень суглинки були
визначені як пісна сировина, з якої без добавки пластичних глин не можливе
виготовлення черепиці. Проте науковці запропонували змінити технологічний
процес: вогнетривку глину рекомендовано було вводити в шихту у формі
шлікеру.

Виробничі

дослідження,

проведені

на

Луцькому

цегельно-

черепичному заводі № 3 повністю підтвердили можливість виготовлення
черепиці з пісних суглинків /254/42).

/233/41) стор. 2.
/254/42) стор. 3.
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Щоб налагодити виробництво черепиці за новою технологією потрібно
було дообладнати цехи мішалками для підготовки шлікера. При цьому
відпадала потреба у бучильних ямах а також скорочувався сам цикл переробки,
поліпшувалась якість черепиці.
Крім того, застосування нової технології дало змогу збільшити обсяг
випуску даного покрівельного матеріалу і при цьому знизилась її собівартість.
За 1950 р. випущено в області 44 тис. м2 поверхні покрівлі черепиці, у 1955 –
183 тис. м2 /284/43). Див. Додаток Е.
Наведені вище подробиці в описі виробничих процесів дають можливість,
по-перше, глибше усвідомити всю складність початкового процесу становлення
цієї важливої народногосподарської галузі, по-друге, обґрунтувати висновок
про те, що за перше повоєнне десятиріччя на Волині відбудовувалися і
налагоджували свою роботу цегельно-черепичні заводи, проте через вказані
вище причини вони не могли в достатній мірі забезпечити своєю продукцією
навіть внутрішні потреби області.
Новим п’ятирічним планом (1946-1950 рр.) передбачалось налагодити
роботу харчової промисловості і, зокрема, таких її галузей як м’ясомолочної,
молочноконсервної, сироробної, маслоробної, цукрової та інших. Для Волині це
була не нова галузь, бо ще за часів Польщі лише маслоробна промисловість
складалася з 58 дрібних молочарень, які були в більшості власністю приватних
господарів і трьох механізованих кооперативних маслозаводів. Щорічний
випуск масла дорівнював 800-900 тонн /212/44). З м’ясної промисловості були
Ковельський м’ясокомбінат, дві так звані „м’ясарні” з бойнями в м. Луцьку і м.
Володимирі-Волинському. Виробництв, які б займалися переробкою птиці,
зовсім

не

було.

За

роки

окупації

ця

промисловість

по-хижацьки

експлуатувалась німцями, які реквізували практично все: м’ясо, худобу, масло.
Більшість маслозаводів було зруйновано, обладнання, інвентар та посуд
розкрадені. Висаджено в повітря м’ясокомбінат у Ковелі.

/284/43) стор. 25.
/212/44) стор. 2.
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У новому післявоєнному п’ятирічному плані, розвиваючи тваринництво,
передбачалось на його основі створення достатньої бази для організації й
будівництва м’ясокомбінатів і молочних заводів. Розвиток мукомольної,
цукрової та спиртової промисловості мав збагатити кормовий баланс цінними
відходами, які б використовувалися для відгодівлі худоби.
Так, на 1946 р. в області було 7 тис. голів корів високопродуктивних
порід (голландська, симентальська, червоно-польська, шведська та червоностепова). Саме їх і передбачалось розвивати, причому перевага надавалась
симентальській як найбільш вигідній і в м’ясопродуктивному, і молочному
відношеннях. По м’ясній промисловості у 4 п’ятирічці обсяг капіталовкладень
планувалось довести до 8 млн. крб. /212/45). А для цього збудувати у м. Ковелі
м’ясокомбінат, забезпечити його холодильними камерами, місткістю до 500
тонн м’яса, побудувати свою електростанцію. Крім основних цехів, на
комбінаті мали відкрити цех по виробленню тваринного клею, медичних
препаратів та ферментів, цех ширвжитку та цех повторного використання солі,
яка б пішла на вироблення каустичної соди для варіння мила.
Луцький

м’ясокомбінат

теж

підлягав

реконструкції.

Планувалось

збільшити його потужність до 16 тонн м’яса і однієї тонни ковбаси на добу.
Вартість таких робіт вимагала 600 тис. крб., річна потужність – 4500 тонн
м’яса і 300 тонн ковбаси. Загальна потужність Ковельського і Луцького
м’ясокомбінатів – 9 тис. тонн м’яса і 1200 тонн ковбаси /212/46).
Крім

відбудови

вказаних

підприємств,

планувалось

розвивати

промисловість по переробці домашньої птиці. Запроектовані птахокомбінати з
кулінарними цехами при них. Вони мали займатися не лише переробкою, а й
відгодівлею птиці на птахофермах та відгодівельних базах.
Перед молочною та маслоробною промисловістю теж стояли важливі
завдання: введення нового технічного устаткування на підприємствах,
збільшення заготованої мережі сепараторних та зливних пунктів, будівництво

/212/45) стор. 2.
/212/46) стор. 2.
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нових маслозаводів з високим технічним обладнанням. Так, в Локачинському
районі на 1946 р. був лише один маслозавод, який випускав за добу 500 кг
масла і 300 кг сиру, де було зайнято всього 6 чол. У планах було передбачено
до 1949 р. побудувати новий механізований маслозавод на 3 млн. літрів
/146/47). У 1947 р. розпочалося будівництво маслозаводів у Камінь-Каширську,
Володимирі-Волинському, Горохові. Кожен з них мав виробляти за рік 225
тонн масла, 125 тонн сухого молока і 32 тонни сухої пасти /263/48).
Крім того, в Луцьку планувалось збудувати молочний завод з потужністю
переробки 10 тонн молока на добу, який випускав би пастеризоване молоко,
великий асортимент морозива, кисломолочних та дієтичних продуктів. На його
будівництво передбачалось витратити 2 млн. крб. Завод планувалось запустити
у 1950 р. /212/49).
По молочноконсервній та сироробній промисловості у четвертій
п’ятирічці мали відкритися ряд сирзаводів і цехів. Так, у Берестечківському
районі (с. Лобачівка) – маслосирзавод, річною потужністю 300 центнерів сиру в
рік. У м. Горохові – сирмаслозавод, річною потужністю 500 центнерів сиру в
рік, маслосирзаводи у с. Воротнів, м. Порицьк, м. Олика відповідно по 150, 300,
150 центнерів сиру в рік /141/50).
Молочноконсервні

заводи

планувалися

відкрити

Волинську, Ковелі, Камінь-Каширську, Любомлі. Сировинна

у

Володимирібаза, зокрема,

Камінь-Каширського району по поголів’ю худоби була однією з перших в
області і давала змогу навіть при 30-відсотковому використанні її отримати
понад 1500 центнерів в рік згущеного обрату. Крім того, завод міг виробляти до
600 центнерів масла в рік /141/51).
Розширення й реконструкція старих і побудова нових підприємств даної
галузі дозволяли використовувати молочні відходи виробництва для переробки
їх на харчові продукти. Наприклад, сухе знежирене молоко мало велике
/146/47) оп. 1,спр. 21,арк. 67.
/263/48) стор. 1.
/212/49) стор. 2.
/141/50) оп. 1,спр. 6, арк. 12.
/141/51) оп. 1, спр. 6, арк. 2.
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застосування у кондитерській промисловості. Казеїн використовувався як
сировина для виготовлення ґудзиків, гребінців, посуду, авіаційного клею,
лікарських речовин і навіть штучного волокна (шерсті). Казеїн та сухе молоко
на Волині мали виробляти вперше. На окремих заводах планувалось виробляти
жирний твердий сир – „тільзіт”, „голландський” та „бакштейн”, яких у 1946 р.
було виготовлено 600 центнерів. Капіталовкладення по молочній і маслоробній
промисловості складали 6 млн. крб. /212/ 52 ). На кінець п’ятирічки випуск
молочної продукції проти довоєнного рівня мав збільшитися удвічі.
Наявність в області розвиненого садівництва і городництва, а також
достатня кількість природних водойм створювали багату сировинну базу для
харчової промисловості. Щоб забезпечити зростання виробництва у ній були
зроблені вкладення на капітальне будівництво з республіканського й обласного
бюджетів – близько 3 млн. крб. Крім того, для відбудови і організації дрібних
цехів по виготовленню кондитерських виробів, квашенню і засолі овочів,
консервуванню фруктів, виробництва іншої фруктової продукції, організації
рибних господарств і цехів по переробці риби, по виробництву морсу і
газованих вод – передбачалося задіяти кошти короткотермінового кредиту
держбанку, які по районній промисловості становили до 1 млн. крб. /215/53).
Харчову промисловість Волині неможливо уявити без млинарного
господарства. Незважаючи на велику шкоду, заподіяну фашистами, вже на 1944
р. в області діяло 83 млини системи млинарного тресту і 20 млинів системи
облмісцевпрому /194/54). Найближчим часом мали бути відбудовані всі млини,
а там, де їх не було, спорудити нові з таким розрахунком, щоб млин був на
відстані через кожних 10-15 км.
Звичайно, все це не могло в повному обсязі забезпечити потреби області.
Крім того, на ряді млинів селянам відмовлялися надавати послуги, якщо вони
не привезуть з собою дров, мастил. Були й інші недоліки – черга, тяганина.

/212/52) стор. 2.
/215/53) стор. 2.
/194/54) стор. 1.
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Таким чином, харчова промисловість Волині в досліджуваний період
знаходилась у стані відбудови й становлення. Основу її складали традиційні
галузі, що розвивались здебільшого на основі тваринництва, проте багата
сировинна база у повній мірі не використовувалася. Див. Додаток Ж.
Однією із найбільш занедбаних на Волині була легка промисловість. Це
пояснювалось тим, що до війни на цих теренах вона була зовсім відсутня, а
після звільнення союзне керівництво не приділяло належної уваги для її
розвитку. Легка промисловість, як галузь, на Волині розпочала по суті своє
існування лише у 1945 р. На 1946 р. вже існували невеликі фабрики в м.
Луцьку, Володимирі-Волинську та майстерні „Індпошиву” в м. Ковелі. Ці
підприємства працювали переважно із застосуванням ручної праці, а тому
вимагали

відповідної

реконструкції

й

реорганізації.

Як

і

на

інших

підприємствах тут існувала проблема нестачі досвідчених кадрів, що негативно
позначалося на якості продукції.
В галузі

взуттєвого

виробництва намічено було

збудувати

три

механізованих фабрики, і довести щорічний випуск до 600 тис. пар взуття
/213/55). Для забезпечення сировиною взуттєвих фабрик планувалося збудувати
2 шкіряних заводи для вироблення м’якої і твердої шкіри. Крім того,
встановити ряд спеціальних взуттєвопошивних машин.
В кравецькій галузі почали діяти механізовані швейні фабрики в м.
Луцьку, Володимир-Волинську, Ковелі. Спеціалізація цих підприємств,
здійснена дещо пізніше, дала можливість збільшити випуск товарів народного
споживання. Так, Луцька, Володимир-Волинська та Ковельська швейні
фабрики налагодили випуск шерстяних та бавовняних виробів. У квартальному
статистичному звіті по всіх галузях діяльності підприємств за 1953 р.
вказується, що виробничі плани були виконані на 80-90 відсотків, а на деяких
досягнуто і їх стовідсоткове виконання. У 1956 р. порівняно з 1940 р., випуск
швейних виробів зріс майже в 5 разів, а шкіряного взуття майже в 4 рази
/144/ 56 ). Продукція цих підприємств (чоловічі шерстяні костюми, пальта,
/213/55) стор. 3.
/144/56) оп. 1, спр. 19, арк. 54.
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білизна, взуття) не тільки споживалася на місці, але й вивозилася за межі
області (Київ, Ленінград, Москва та ін.). Крім того, на Волині створювалась
густа мережа кравецьких і взуттєвих майстерень, а також ательє в кожному
районі області, які обслуговували місцеве населення.
Як бачимо, загальна оцінка становлення й розвитку промислового сектора
Волинської області неоднозначна. З одного боку, спостерігається значне
розширення галузевої сітки підприємств за рахунок реконструкції старих і
створення нових, з врахуванням можливостей використання місцевої сировини,
а також більш чітка структуризація галузей легкої промисловості, зокрема,
місцевої, харчової, деревообробної і інших. Це, безперечно, позитивний факт.
Він, крім того, засвідчує важливу тенденцію – нарощування економічного
потенціалу області за рахунок нетрадиційної для Волині промислової галузі і,
отже, виведення її господарства на новий аграрно-промисловий рівень:
механізацію і автоматизацію виробництва, зменшення кількості виробничих
процесів із використанням важкої ручної праці, застосування технічних засобів
по переробці промислової сировини і сільськогосподарської продукції тощо.
Тобто, з колишнього аграрного придатка область поступово перетворюється у
самостійну

господарську

одиницю,

займаючи

відповідну

нішу

у

республіканській і союзній господарській системі.
На початку 50-х років тут активно розвивався місцевий робітничий клас.
З’явився також новий для цього краю прошарок українських інженерів і
техніків.
З іншого боку, керівництво держави за відпрацьованою в інших регіонах
схемою намагалося форсованими темпами „індустріалізувати” цей край за
рахунок створення нових галузей промислового виробництва, без врахування їх
потреби для економіки області, де переважав аграрний сектор, в якому була
зайнята переважна більшість місцевого населення, і який по суті вирішував всі
основні проблеми його життєдіяльності. Відтак під егідою радянської влади
давно запізніла соціально-економічна модернізація цього краю набирала
темпів.
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2.2. Cільське господарство.
У перші повоєнні роки сільське господарство Волині перебувало у вкрай
складному становищі. З одного боку, воно зазнало значних втрат, нанесених
війною, з іншого, потрапило у повну економічну залежність від центру, який і
скеровував увесь відбудовчий процес щойно звільненого від фашистської
окупації краю.
Реалізацію швидкісних планів радянської влади стосовно аграрного
сектора – колективізацію – гальмувала ситуація, що склалася тут після
вигнання фашистів: село було повністю виснажене й зруйноване окупантами.
Як відомо, фашисти запровадили нещадний терор і грабунок по всій
Україні. Лише за період з 1943 року по 31 березня 1944 року в Німеччину було
вивезено: зернових – 9200 тис. тонн, м’яса і м’ясних продуктів – 622 тис. тонн,
тваринного масла – 208 тис. тонн, цукру – 400 тис. тонн, фуражу – 2500 тис.
тонн, картоплі – 3200 тис. тонн, інших сільськогосподарських продуктів – 2291
тис. тонн. Апетити гітлерівців були настільки великими, що це викликало
занепокоєння навіть у їхньому середовищі. Так, інспектор щодо озброєння в
Україні, доповідав начальнику управління воєнної економіки, що „...вилучення
з України сільськогосподарських продуктів з метою постачання рейху…
можливе за умови, що внутрішнє споживання в Україні буде доведене до
мінімуму” /310/57).
Окупанти сповна використали аграрний потенціал України. На базі
багатьох колишніх колгоспів німецька влада створила сільськогосподарські
підприємства – лігеншафти, які працювали на користь рейху. На Волині таких
підприємств було створено 312 /396/58), у Львівській області – 214 /167/59). Їх
продовольчі ресурси спрямовувались виключно на потреби війни. За три роки
окупації фашисти нанесли народному господарству західних областей збитків

/310/57) розділ 2. Україна у Великій Вітчизняній війні, стор. 58-59.
/396/58) розділ 4. Зміни в економічному і соціальному житті, стор. 121.
/167/59) оп. 2, спр. 17, арк. 1.
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на суму 29,2 млрд. крб./396/60). На Волині ці втрати були особливо помітні.
Практично було пограбовано й знищено майже 378 колгоспів, в тому числі:
1087 виробничих, 545 тваринницьких, 1365 інших господарських приміщень,
708 житлових будівель. Повністю зруйновані 30 МТС, а належні їм 348
тракторів, 23 комбайни, 2 тис. одиниць сільгоспмашин – знищені або вивезені
до Німеччини /81/61).
Найбільше постраждали особисті господарства селян, де загальна сума
збитків сягала понад 6,5 млрд. крб. Колгоспному господарству завдано шкоди
на суму 836 млн. крб. Див. Додаток З.
Процес відбудови сільського господарства потрібно було починати
практично з нуля. Непоправних втрат зазнали всі райони області. Та особливо
важкою була ситуація у західному регіоні, де збройні формування ОУН-УПА
чинили впертий опір утвердженню в краї тоталітарного режиму. Їх збройні
„боївки” (10-15 чол.) контролювали значні території у сільській місцевості,
створювали тут нелегальні національно-державні структури, альтернативні
органам більшовицької влади. Це було криваве протистояння. За офіційними
даними, українське підпілля вчинило 14,5 тис. диверсій і терористичних акцій,
в яких загинуло не менш як 30 тис. представників комуністичного режиму,
військовослужбовців, місцевих жителів /334/62).
Однак радянська військова сила, примножена силою репресивнокаральних органів, стала вирішальним фактором „радянізації” краю, ліквідації
опору ОУН-УПА. Арешти, розстріли й вивезення сотень і тисяч підозрюваних в
активному чи пасивному опорі радянській владі – лише деякі штрихи до
повоєнної дійсності на цих землях.
У 1952 р. УПА практично припинила своє існування. На останньому етапі
(1950 – середина 50-х рр.) діяли лише дрібні групи повстанців та окремі
підпільні осередки. Останній факт опору на Волині зафіксовано в жовтні 1953

/396/60) розділ 4. Зміни в економічному і соціальному житті, стор. 121.
/81/61) оп. 1, спр. 349, арк. 5.
/334/62) стор. 333.
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року в Любомльському районі поблизу с. Городно /431/ 63 ). Отже, фінал
згаданого протистояння завершився на користь радянської влади, яка виявилася
міцнішою.
Паралельно з боротьбою проти ОУН-УПА в регіоні почали ефективно
здійснюватись

примусові

економічні

заходи

щодо

колективізації

за

випробуваними у Східній Україні більшовицькими стандартами: доведення
обов’язкового плану колективних господарств, швидкі темпи, каральна
активність (масове виселення так званих куркулів та їх сімей), залякування,
тотальна більшовицька пропаганда про переваги колективного господарювання
і ін.
При цьому враховувалась також суть політики радянської влади щодо
селянства, взагалі, і західноукраїнського, зокрема. В останньому радянська
влада вбачала свого класового ворога, бо воно, у своїй переважній більшості і
на відміну від пролетаріату, було матеріально забезпеченіше, мало вкорінену
традицію недоторканості приватної власності та дрібнотоварного виробництва,
було тісно пов’язане із засобами виробництва, а тому важче піддавалось
контролю з боку держави.
З огляду на це, протягом 1944-1945 рр. влада ще не ставила питання про
негайне відновлення довоєнних колгоспів і про широку роботу із створення
нових. Вона змушена була враховувати прихильність селян до індивідуального
господарювання, бо саме в руках селян-одноосібників зосереджувалась більша
частина земель, худоби, сільськогосподарського інвентаря.
Так, у Локачинському районі на 1946 р. колгоспів ще не було, а
одноосібних

господарств

нараховувалось

5802,

в

користуванні

яких

знаходилось 46965 га землі, з них: орних земель – 36241 га (77,18%), сінокосу
4227 га (9,01%), пасовищ 39 га (0,09%), під городами – 1245 га (2,7%). У
Любомльському районі на 1946 р. було організовано 2 колгоспи: ім. Сталіна у
с. Скиби, який об’єднував 39 дворів загальною площею земельного масиву 347
га (27%), і колгосп ім. Леніна у с. Штунь, що об’єднував 17 дворів, загальною
/431/63) стор. 55.
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площею приблизно 100 га, що становило 1% від загального масиву району.
Обидва колгоспи користувалися лише 292 га орної землі, що становило 1,7%,
під сіножатями було 44 га (0,5%) /146/64).
Переважна більшість робочої худоби на 1946 р. у Любомльському районі
була зосереджена в руках одноосібників. Наприклад, вони мали 2580 коней, в
той час як колгоспники лише 21 коня. Відповідно ВРХ – 5550 одиниць і
колгоспи – 30 од., свиней 5257 і 26 одиниць /146/65).
Про те, як змінилося поголів’я худоби в колгоспах, радгоспах та
одноосібних господарствах області за досліджуваний період див. Додаток К. Як
бачимо, якщо у 1946 р. поголів’я ВРХ в одноосібних господарствах складало
195,2 тис. голів, свиней – 74,2 тис. голів, овець та кіз – 100 тис. голів, коней –
119,2 тис. голів, то у 1953 р. відповідно 200,9; 97,6; 70,5; 0,7 тис. гол. Колгоспи
ж у 1946 р. володіли 0,2 тис. голів ВРХ, у 1953 р. – 154,4 тис. гол.; свиней у
1946 р. мали 0,1 тис. голів, у 1953 р. – 96, 0 тис. гол. /284/66).
Крім значної частини худоби одноосібники мали в користуванні великі
земельні площі. Так, в Іваничівському районі на 1946 р. був лише один колгосп,
який об’єднував 44 господарства, які володіли лише 0,7% земельної площі і
7280 одноосібних господарств, у користуванні яких знаходилося 71,6 % від
загальної кількості земель /146/67).
Таким чином, у перші повоєнні роки (1944-1947) на Волині земля й
худоба були зосереджені в руках селян-одноосібників, а колгоспи лише
починали організовуватись і ще не набули масового характеру. Радянська влада
очікувала, сподіваючись, що селянство добровільно прийде до колгоспної
системи господарювання. Але так не сталося, і тоді було взято курс на суцільну
колективізацію, з усіма її наслідками.
Однак, процес колективізації західноукраїнського села, розпочатий ще до
війни

довелось

починати

практично

заново.

Організовані

формально,

насильницькими методами, організаційно й економічно слабкі колгоспи свою
/146/64) оп. 1, спр. 21, арк. 68, 56.
/146/65) оп. 1, спр. 21, арк. 56.
/284/66) стор. 99-100, 102.
/146/67) оп. 1, спр. 21, арк .35.
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діяльність після війни самостійно відновити не могли. На відміну від
довоєнного часу, цей процес відбувався не тільки у важких умовах відбудови
зруйнованого господарства, а й, як уже відзначалося вище, за наявності гострої
політичної і збройної боротьби.
Негативний досвід колгоспного будівництва в 1940-1941 рр. посилював
недовіру селянства до колективізації. Ці обставини навіть для влади ставили під
сумнів доцільність негайного проведення колективізації, яка загрожувала
зниженням рівня товарності сільськогосподарського виробництва взагалі. У той
час економічні інтереси радянської системи тимчасово були поставлені вище за
політичні /405/68).
Причиною негативного ставлення до колгоспів стала й масова поява на
Волині, як і в інших західних областях, жертв голодомору 1946-1947 років зі
сходу. Голодуючі були наочним свідченням так званих „переваг” колгоспного
ладу. Оцінюючи ситуацію, що склалась, радянська влада все ж не відмовилась
від наміченого курсу суцільної колективізації, а вирішити її взялась з
допомогою надійних і перевірених партією кадрів. Авторитетні та визнані
особи з числа місцевого населення не бажали співпрацювати з тоталітарним
режимом, тому до владних органів на місцях потрапляли переважно лояльні до
режиму люди. В умовах пануючої в УРСР управлінської надцентралізації, такі
явища спостерігалися повсюдно. Разом з тим, проходило ще більше
зосередження керівництва й контролю суспільно-політичним життям низової
сільської ланки в районних та обласних партійних і радянських органах. До
відання ж сільрад належало вирішення простих, переважно поточних,
організаційних питань, зокрема: наділення селян землею (згідно визначеного
державою

паю),

підготовка

й

проведення

польових

робіт,

ремонт

сільгоспінвентаря, своєчасне виконання планів державних поставок тощо. Ця
робота носила лише виконавчий характер. До того ж практично кожен крок
сільрад узгоджувався з вищепоставленими партійними й радянськими
органами.
/405/68) стор. 95.
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Радянізація

Волині

повоєнної

доби

супроводжувалася

повним

нехтуванням її історичних особливостей. Стратегічна мета перетворень у
сільському господарстві передбачала ліквідацію приватної власності на землю,
суцільне кооперування – через колгоспи – селянських господарств для
утвердження тоталітарних виробничих відносин і викачування ресурсів з села,
переборення „приватновласницької психології” селянина та перетворення його
у наймита держави. Отже, будь-якої альтернативи економічним змінам на селі
не висувалося: партійні та радянські органи дотримувалися курсу на неодмінну
колективізацію. Тоталітарній системі вона служила зручним і до того ж
випробуваним засобом економічного та політичного закабалення сільських
трудівників.
Форсоване кооперування селянства західних областей розпочалося лише
з другої половини 1947 р. У перший повоєнний час (1945-1947 рр.), як
зазначалося вище, радянська влада, зважаючи на сильне протистояння ОУНУПА, певною мірою намагалася завоювати у селян авторитет, враховуючи їх
прихильність до індивідуального господарювання. Лише в 1947-48 рр., після
того, як радянський режим подолав опір ОУН-УПА він міг на повну силу
розпочати колективізацію. Для привернення на свій бік селянства, насамперед,
його бідняцьких і середняцьких верств, радянські та партійні органи в аграрній
політиці вдавалися спочатку до незначних тактичних поступок. Так, відразу
після остаточного завершення війни земля, відібрана гітлерівцями у селян,
знову поверталася селянським господарствам. Такий крок, безперечно, був
позитивно зустрінутий більшістю селян.
На Волині німецькими окупантами було відібрано 981633 га землі. У
1944 р. вона поверталась селянам. При цьому була встановлена гранична норма
землекористування на один селянський двір 10 га у всіх районах Волинської
області, за винятком Головнянського, Заболоттівського, Камінь-Каширського,
Колківського, Любешівського, Любомльського, Маневицького, Ратнівського,
Седлищанського

і

Шацького

районів,

в

яких

граничні

норми

землекористування становили 15 га. Всі лишки землі селянських дворів, поверх
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встановленої норми, відрізались і передавались у земельний фонд для
наділення землею безземельних і малоземельних селянських дворів /284/69).
Ще одним кроком держави щодо завоювання симпатій у частини
західноукраїнських

селян

була

й

така

акція,

як

надання

безкінним

господарствам на пільгових умовах певної кількості коней. Зокрема, на Волині
таким господарствам було передано 4 тис. коней /49/70).
На пільгових умовах надавався й кредит. Він виділявся на тривалий
термін селянам, інвалідам війни, робітникам і службовцям МТС для
будівництва

житла

та

господарських

будівель,

придбання

худоби

й

сільськогосподарського реманенту та ін. Кредит до 5 тис. крб. на одне
господарство під низький відсоток з терміном виплати через 5 років надавався
на відбудову житла та господарських будівель; до 3 тис. крб. – для купівлі
робочої худоби; до 2 тис. крб. – для придбання продуктивної худоби, до 500
крб. – для купівлі найпростішого реманенту /285/71). Так, районний відділ
Держбанку Горохова у першому кварталі 1948 р. відпустив для новостворених
колгоспів 16 тис. крб. кредиту на придбання сільськогосподарських машин,
мінеральних добрив тощо. Зокрема, колгосп „Шлях Леніна” на одержаний
кредит закупив 3 сівалки і 2 сінокосилки /237/72).
Як бачимо, держава всіляко допомагала щойно організованим колгоспам,
щоправда, пізніше ці гроші були з надлишком стягнуті державою у селян через
різноманітні державні поставки, позики, примусові закупки тощо.
У зазначений період держава здійснювала допомогу селянам і шляхом
надання насінневої позики. У 1945 р. селянським господарствам, що найбільше
потерпіли у війну, а також поодиноким колгоспам, що відновили роботу, було
надано 25,6 тис. тонн насінневої позики, у 1946 р. – 34,3 тис. тонн /331/73).
У перші повоєнні роки радянська влада розвивала в західних областях
України традиційні, хоч і надзвичайно примітивні, форми виробничої
/285/69) стор. 167.
/49/70) оп. 2, спр. 3, арк. 189.
/285/71) стор. 186.
/237/72) стор. 2.
/331/73) стор. 92.
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селянської взаємодопомоги. В постанові ЦК КП(б)У і Раднаркому УРСР з
питання про державний план розвитку сільського господарства республіки на
1945р. (а також у зверненнях до трудящих республіки від 23 березня і до селян
західних областей від 31 березня 1945 р.) бідняцько-середняцьким селянським
господарствам західних областей пропонувалось створювати

супряги,

громадські кузні, пункти очищення і протруювання зерна, насінневі фонди,
спільними зусиллями вирішувати інші господарські питання /270/74).
Згодом у постанові ЦК КП(б)У і РНК УРСР від 7 травня цього ж року
„Про заходи по відбудові та дальшому розвитку господарства у Львівській,
Станіславській, Дрогобицькій, Тернопільській, Ровенській, Волинській і
Чернівецькій областях УРСР на 1945 рік” основною формою найпростішої
виробничої кооперації в селі були визнані земельні громади. Вони
утворювалися в селах, де нараховувалось не менше 25 господарств. У великих
населених пунктах їх могло бути декілька. Порядок роботи громад визначався
статутом, за яким усіма справами керували загальні збори, а у проміжках між
ними – вибрана на таких зборах рада /288; 399/75).
На Волині станом на липень 1946 р. було організовано 1053 земельні
громади. Важливим напрямком їх діяльності стало створення й використання у
важкі повоєнні роки супряжних груп та супряжної організації праці. Це була
одна із старовинних і простих форм колективного господарювання, коли земля,
залишаючись у приватній власності селян, оброблялася спільними силами,
сільськогосподарським реманентом та тяглом. Супряги допомагали обсіятись і
зібрати урожай навіть тоді, коли не вистачало коней і реманенту. У 1945 р. у
західних областей було організовано 240 тис. супряг, що обробляли понад 980
тис. га землі /329/76). У 1947 р. діяло уже 251 тис. таких товариств /331/77).

/270/74) стор. 3.
/288; 399/75) стор. 48-51; стор. 114-115.
/329/76) стор. 44.
/331/77) стор. 93.
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На Волині, зокрема на 1944 р., було організовано 29315 кінних супряг, які
надавали допомогу сім’ям військовослужбовців, інвалідам війни, старикам і
сиротам у 35833 господарствах загальною площею 36864 га. /285/78).
Такі супряги були створені в кожному районі області. Так, у селах
Ківерцівського району станом на 1945 р. було створено 600 супряг і 88
молотильних бригад, які допомагали сім’ям військовослужбовців, інвалідам
війни та селянам-біднякам у зборі врожаю /199/79). У селі Полонка Луцького
району 14 супряг, створених у 1948 р., допомогли у проведенні польових робіт
22 безкінним господарствам /237/ 80 ). У селі Сенкевичівка на 1945 р.
нараховувалось до тисячі безкінних господарств, жодне з них не залишилось
без допомоги з боку супряг /204/ 81 ). Отже, супряжна форма роботи
підтримувалася владою як один з найважливіших засобів виховання селян у
дусі колективізму та взаємодопомоги. Крім того, земельні громади організували
622 кузні, якими було відремонтовано 57357 плугів, 63439 борін, 209 сівалок,
10749 культиваторів і 28933 вози; допомагали селянським господарствам в
очищенні зерна (організовано по області 1085 таких пунктів, на яких очищено
177135 центнери насіння). У тваринництві було організовано ряд злучних
пунктів: великої рогатої худоби – 421 (505 плідників), коней – 321 (450
плідників), свиней – 236 (356 плідників).
Окрім земельних громад, як основного і найбільш поширеного способу
об’єднання селянства, на місцях використовувались й інші, здебільшого
тимчасові форми праці, в основному для громадських потреб: догляду за
ставками, садами, лісами, луками, будівництва доріг, мостів, громадських
приміщень тощо. Так, на 1946 р. силами волинських земельних громад було
відремонтовано й побудовано заново житлових будинків – 667, клубів – 7, шкіл
– 11; відремонтовано 88 км шляхів, 28 мостів; упорядковано 4759 га пасовищ,
зарибнено ставків на площі 37 га. /285/82).
/285/78) стор. 191.
/199/79) стор. 1.
/237/80) стор. 2.
/204/81) стор. 2.
/285/82) стор. 191.
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Як бачимо, земельні громади та інші найпростіші форми кооперування
селянства відіграли певну позитивну роль у розвитку сільськогосподарського
виробництва. Але існування земельних громад та інших форм виробничого
об’єднання на селі було тимчасовим явищем. Вони дозволялися державною
владою лишез огляду на те, що повинні були відіграти роль перехідної ланки до
єдиної і всеохоплюючої форми тогочасного об’єднання селянства – колгоспів.
Створені громадами матеріальні цінності використовувалися пізніше для
формування і зміцнення економічної основи колгоспного виробництва.
Радянське керівництво вважало колгоспи найвищою формою кооперування
селян, тому будь-якої іншої альтернативи існувати не могло. Всі інші форм
кооперування оцінювались лише як окремі стадії підготовки до колективізації.
Таким чином, у перші повоєнні роки партійні та радянські органи в
аграрній політиці вдавалися до окремих тактичних заходів, які, позитивно, хоча
й не без застережень, сприймалися західноукраїнським селянством, зокрема,
бідняцьким та середняцьким. Проте в цілому у післявоєнний період тут було
закладено однобокий, безальтернативний та безперспективний шлях розвитку
сільського господарства. Водночас з такими поміркованими кроками, влада,
відразу ж після свого утвердження, почала здійснювати низку рішучих дій, які
незабаром показали справжнє ставлення тоталітарної системи до селянства.
Першочерговим завданням було створення елементарної економічної
основи колгоспів. Однак, селянство, з якого формувались колективні
господарства, було надзвичайно слабким. Колгоспи поповнювались сільською
біднотою, яка практично не володіла належним майном виробничого
сільськогосподарського призначення, а отже і не мала особливо що втрачати
при вступі в колгосп.
Коротка історична довідка: перший колгосп на Волині з’явився у січні
1940 р. у селі Уховецьк Ковельського району. На 1941 р. у цьому ж районі було
організовано 28 колгоспів, які об’єднували 2790 господарств /43/ 83 ). На 1
квітня 1941 р. у Волинській області функціонувало 616 колгоспів, в яких
/43/83) оп. 1, спр. 3а, арк. 121-122, 157.
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об’єднувалось 38015 господарств, або 20,3 відсотки, усуспільнено 228178 га
землі, в тому числі ріллі – 138208 га, або 19,4 відсотки. Соціальною базою
колгоспів була біднота. І хоч держава підтримувала колгоспний рух
організаційно й фінансово, селяни не бажали до них вступати /42/84).
На початкових етапах колективізації села певна незначна частина
біднішого селянства сподівалась, що колективна форма господарювання при
державній підтримці стане економічно вигіднішою, ніж їх власне індивідуальне
господарство, у якому через економічну слабкість та відсталість часто
неможливим було успішне ведення справ. Однак в основі цієї тенденції лежала
традиційна неспроможність частини бідняків вести справи у власному
господарстві. Результатом такої неспроможності було прагнення приєднатись,
навіть не зважаючи на часткову втрату господарської самостійності, до
сильнішої структури, яка б взяла на себе організаційно-виробничі турботи,
відповідальність за кінцеві результати господарювання та забезпечила їх
прожитковий мінімум.
В організаційному відношенні процесові утворення колгоспів у багатьох
випадках передувало створення підготовчих структур – ініціативних груп.
Часто колгоспи створювались і без них. На Волині, як і на інших
західноукраїнських землях, переваги колгоспного ладу більшістю селян не
сприймалися, тому влада з допомогою масово-політичної роботи прагнула
створити

певний

міфологізований

образ

щасливої

перспективи

колективізованого села. З розгортанням масової колективізації агітаційнопропагандистська робота посилювалась. Її осередками в багатьох селах стали
лекторії. Так, на Волині за період з січня 1949 до лютого 1951 р. число
сільських лекторіїв зросло з 188 до 344, а кількість лекторів у них відповідно з
1045 до 2800 осіб /39; 41/85). На Львівщині у середині 1948 р. вони діяли в 47
селах і нараховували 392 лектори, а на початок 1949 р. число їх виросло до 235,
для читання лекцій було залучено 1700 осіб /166/86).
/42/84) оп. 1, спр. 1а, арк. 34.
/39;41/85) оп. 1, спр. 154, арк. 38; оп. 1, спр. 219, арк. 64.
/166/86) оп. 2, спр. 419, арк. 71.
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З метою роз’яснення селянам переваг колгоспного господарювання над
одноосібним, проводились екскурсії селян в інші області. Так, з 18 по 23
листопада 1948 р. була організована екскурсія колгоспників і селянодноосібників Волині в колгоспи Київської області /299/ 87 ). Такі екскурсії
планувалось організувати і в інших районах, адже це служило поштовхом до
суцільної колективізації. Вважалось, що саме жінки, на власних очах
переконавшись у перевагах колгоспного господарювання, стануть ініціаторами
створення колгоспів. Учасники таких екскурсій пізніше активно залучались до
виступів як пропагандисти колгоспного ладу. При цьому владні структури
сподівалися, що селяни західних областей матимуть більше довір’я до своїх
земляків, ніж до будь-яких інших агітаторів. І вони не помилялися – обмін
досвідом приносив бажані результати. Але, крім активної пропаганди переваг
колгоспного ладу, використовувались і методи прямого адміністративного
тиску й збільшення податків на одноосібників.
У виступах на республіканських нарадах передовиків сільського
господарства, у зверненні Президії Верховної Ради УРСР, Раднаркому
республіки і ЦК КП(б)У до населення західних областей та інших документах
підкреслювалось, що принцип добровільності є основним при будівництві
колгоспів і примус до вступу у них є недопустимим. Крім того, Конституція
УРСР гарантувала „право особистої власності громадян на їх трудові доходи і
заощадження, на житловий будинок і підсобне домашнє господарство”,
„недоторканість житла громадян” (ст. ст. 6, 127) /292/88). Проте у реальній
роботі досить часто траплялись випадки порушення проголошуваних засад.
Так, у Волинській області під час проведення колективізації тільки за перше
півріччя 1947 р. офіційно зареєстровано 32 випадки таких порушень (побиття
громадян, вилучення в них майна, незаконні арешти, загроза зброєю тощо).
Ситуація ускладнювалась тим, що процесу колективізації із зброєю в
руках протидіяли УПА і підпілля ОУН. Крім того, селянство зіткнулося з

/299/87) стор. 170.
/292/88) стор. 6, 26.
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проблемою оплати праці. Наприклад, у 1947 р. середня виплата на трудодень у
західних областях УРСР, включаючи додаткову оплату, становила всього 2 крб.
88 коп. грошима, 3,2 кг. зерном, 0,7 кг. картоплею /348/89). У 1949 р. у 87
колгоспах (4 %) не видавали зовсім зерна на трудодні, грошей не видавали 504
(21 %) господарствам /334/90). Тоді як стаття 117 Конституції „давала право на
одержання гарантованої роботи з оплатою їх праці у відповідності з їх
кількістю і якістю” /292/91). Низька оплата праці колгоспників зберігалася і
впродовж 50-х років. Так, у 1955 р. в колгоспі „Пролетар” Камінь-Каширського
району Волинської області за один трудодень платили 33 копійки, у колгоспі
ім. Леніна Головнянського району – 53 коп, у колгоспі ім. Хрущова
Заболотівського району – 79 коп. Не менш мізерними були розміри натуральної
оплати. Так, у колгоспі ім. Котовського Маневицького району на один
трудодень селянам було нараховано 100 г. зерна, у колгоспі ім. Мічуріна
Головнянського району – 170 г., колгоспі „Вільний шлях” Луцького району –
200 г. /395/92).
Щоб уникнути тиску або великих податків, деякі селяни старалися
першими вступати у колгоспи. Так, заможний селянин села Біляшів
Ковельського району Тихон Антонюк після того, як йому призначили податок
майже 2000 крб., подав заяву до колгоспу. Він мав 16 га землі, троє коней, п’ять
корів, кінну молотарку та інший інвентар, який змушений був передати
колгоспу. Голова сільської ради села Медвеже Колківського району виголосив
промову перед заможними селянами, в якій закликав їх до створення колгоспу.
При цьому відмітив, що потрібно спочатку розгромити куркулів, а потім
прийняти їх в колгосп. Якщо ж хтось буде опиратись, то добитися, щоб він
першим подав заяву /396/93).
Спогади жителів селища Головно Любомльського району підтверджують
примус у проведенні колективізації: „Заяву на вступ до колгоспу пропонували
/348/89) стор. 61.
/334/90) стор. 335.
/292/91) стор. 24.
/395/92) розділ IX. Насильницька колективізація села, стор. 124.
/396/93) розділ IV. Зміни в економічному та соціальному житті, стор. 123.
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писати під прицілом пістолета, забирали коні, плуги, борони, худобу. Першими
вступали у колгосп найбідніші, їм нічого було втрачати, заможніші довго
противились, але після того як забрали землю і вони вимушені були стати
колгоспниками. На трудодень давали зерно (по 1, 2-3 кг за трудодень), залежно
від урожаю, грошей не давали” /181/94).
Партійними організаціями, окремими комуністами засуджувались такі дії.
Так, виступаючи на Волинській обласній парторганізації в 1949 р., заступник
завідуючого сільськогосподарським відділом ЦК КП(б)У Д.О. Мальцев назвав
осіб, які допускали викривлення принципу добровільності, „політичними
сліпцями” /39/ 95 ). У Львівській області за застосування насильства у с.
Миколаїв Лопатинського району був виключений з партії і засуджений на 3
роки позбавлення волі другий секретар райкому Жук І.І. /166/ 96 ). Однак
розгортання серйозної роботи з ліквідації масового насильства при заснуванні
колгоспів у західних областях України суперечило поставленому завданню про
якнайшвидше

завершення

колективізації

в

регіоні.

Без

застосування

насильницьких методів примусу виконати б його було неможливо. Що ж до
фактів „осуду викривлень”, то вони мали на меті не стільки приборкати
особливо „активних” колективізаторів, скільки створити пропагандистський
міф – піклування про суворе дотримання радянської законності.
Проведення

колективізації

супроводжувалось

активізацією

контрпропагандистської діяльності та збройного опору ОУН-УПА. Як згадують
жителі села Підгайці, за селом бандерівці лопатами зарубали чоловіка, жінку і
їх дітей за те, що дорослі члени сім’ї вирішили вступити в колгосп. Побиття та
нищення прихильників радянської влади, зокрема, активістів колгоспного руху
боївками ОУН-УПА були поширеним явищем. Так було повішено першого
голову колгоспу с. Верба М.Роя та ін. /179/97).

/181/94) спогади Богачевського Н. Д.
/39/95) оп. 1, спр. 154, арк. 111.
/166/96) оп. 3, спр. 2, арк. 106, 107.
/179/97) стор. 96.
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Як бачимо, селяни опинилися перед складною дилемою: добровільно
вступити в колгосп і, можливо, загинути від рук національних сил, чи активно
противитись вступу в колгосп, що теж загрожувало засланням, а то й смертю.
Ситуація на селі ще більше ускладнилась з приходом у березні 1947 р. на
посаду першого секретаря ЦК КП(б)У Л. Кагановича, який вважав одним з
головних завдань на селі – виконання планів і взятих перед Сталіним
зобов’язань із хлібозаготівлі. 3 червня 1947 р. була прийнята постанова „Про
порядок

заготівель

сільськогосподарських

продуктів

у

куркульських

господарствах Львівської, Станіславської, Дрогобицької, Тернопільської,
Ровенської, Волинської та Чернівецької областей УРСР”, в якій норми
обов’язкових платежів державі сільськогосподарськими продуктами для селян,
визнаних куркулями, у порівнянні з іншими селянськими господарствами,
збільшувались на 50 відсотків, а терміни виконання завдань скорочувались від
трьох до одного місяця. Заборонялось надавати такій категорії населення будьякі пільги з платежів, вживалися заходи проти фіктивного поділу цих
господарств /288/98).
23 серпня 1947 р. Рада Міністрів УРСР прийняла постанову „Про
оподаткування селянських господарств західних областей УРСР”, якою
вводився прогресивний податок для куркульських* господарств у залежності
від прибутків. Так, при доходах до 10 тис. крб. на рік встановлювалися
надбавки до податку в розмірі 50%, при доході у 15 тис. крб. – 75%, а понад 15
тис. крб. – 100% /368/99). В результаті такої податкової політики у 1947-1948
рр. була підірвана економічна сила тієї частини селянства, яка зараховувалась
до куркульства.
Відсутність чітких критеріїв для визначення „куркульських” господарств
породжували плутанину в цьому питанні. В багатьох випадках у їх списки
(часто з політичних міркувань, а то й з волі чи примхи окремих посадовців)
потрапляли незаможні селяни. На серпень 1947 р. у Волинській області влада
/288/98) стор. 43-44.
* Назва куркульські використовується в якості умовного терміну, яким позначаються економічно міцні трудові
селянські господарства, здатні виробляти товарну продукцію.
/368/99) стор. 170.
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визначила 2 232 „куркульських” господарств /50/100). Так, у Любомльському
районі до куркулів були віднесені селянські господарства, які мали всього 1-1,5
га землі й взагалі не мали тягла. Такі ж факти мали місце в Голобському і
Ковельському районах Волині /40/ 101 ). Станом на 1948 р. в число
розкуркулених потрапило 686 господарств області, майно яких передавалось у
колгоспи, а доля вирішувалася по-різному /52/102). Докладніше див. Додаток Л.
Це явище стало настільки масовим, що ЦК КП(б)У змушений був видати
спеціальну

вказівку

про

перевірку

правильності

складання

списків

куркульських господарств. На Волині, наприклад, внаслідок акції перевірки із
визначених раніше як куркульські 2232 господарств, такими виявились лише
1603 /27/103). У решті випадків у відповідь на звернення селян про виведення
їх із списку куркулів виконкоми райрад писали: „в списках куркульських
господарств залишити” /52/104).
Таким чином, в результаті „перемоги над куркульством” від активної
виробничої

діяльності

у

сільському

господарстві

була

відсторонена

надзвичайно працьовита та підприємлива частина селянства, яка мала значний
практичний досвід у сільськогосподарському товарному виробництві.
Широко практикувалося, зокрема, обкладання небажаючих зв’язувати
свою долю з колгоспом натуральним податком у декілька разів збільшеним,
порівняно з іншими, більш покірними волі властей селянами. Якщо завдання і
було виконане, давали додаткове. І знову селянин вишукував можливості з ним
справитись. Та на цьому не заспокоювалась влада: обкладала знову і так доти,
поки в коморі нічого не залишалося. Як наслідок, селянин залишався без хліба,
а завдання хлібопоставки не виконувалось. Зате була підстава подавати справу
до суду. У такій ситуації селянину доводилось вибирати: сідати за грати чи

/50/100) оп. 5, спр. 80, арк. 1-2.
/40/101) оп. 1, спр. 120, арк. 71.
/52/102) оп. 6, спр. 112 б, арк. 45-343.
/27/103) оп. 46, спр. 3202, арк. 52.
/52/104) оп. 6, спр. 112 б, арк. 30.
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ставати колгоспником. Звичайно, люди змушені були погоджуватись на
останнє /262/105).
Одночасно з виконанням головного завдання – відновлення колгоспів, які
існували до війни – форсувалось створення колективних господарств у селах,
де раніше їх не було. Не обминула важка доля й Волинь, де темпи
колективізації були найвищими. За п’ять місяців, з травня по жовтень 1948 р. на
Волині було створено 407 колгоспів. За неповних два місяці 1948 р. (з 20
жовтня по 30 листопада) – 23 колгоспи. А з кінця 1948 р. до завершення 1949 р.
кожні десять днів в середньому організовувалось по 5-6 колгоспів. На 1 січня
1950 р. їх кількість досягла 1074 /91/106). Докладніше див. Додаток М.
ХVI з’їзд КП(б)У (січень 1949 р.) констатував, що селяни твердо стали на
шлях колективізації й закликав посилити боротьбу з куркульством. Місцева
влада

залякувала

і

шантажувала

людей,

продовжуючи

насильну

колективізацію. Не було й натяку на дотримання принципу добровільності. Все
вирішувалось у примусовому порядку, з неприхованим застосуванням відверто
каральних заходів. Скільки, кого і куди випроваджували з насиджених місць
каральні органи, можна було тільки здогадуватись: таким був зворотний бік
колективізації. Без суду і слідства вивозили за межі України тих, хто хоч якось
противився заходам радянської влади. Порушуючи ст. 126 Конституції, яка
гарантувала недоторканість особи („ніхто не може бути арештований інакше, як
за постановою суду або з санкції прокурора”), влада, на виправдання своєї
діяльності, керувалася ст. 130 – „особи, що чинять замах на суспільну,
соціалістичну власність, є ворогами народу” /292/107).
З 1944 по 1951 рік з Волинської області було насильно вивезено майже 8
тис. сімей – 29 тис. чоловік. На так звані спецпоселення вивезено 275 сімей
„куркулів”, хоч такого класу на Волині ніколи не було. Вивозили тих, хто
любив землю, вирощував хліб, хто вмів на ній працювати. Станом на 1 квітня
1953 р. з Волині до Дніпропетровської області переселено 245 сімей, до
/262/105) стор. 3.
/91/106) оп. 4, спр. 186, арк. 1-19.
/292/107) стор. 26-27.
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Херсонської – 372, Миколаївської – 268. Виселяли й за межі України, в Сибір
всіх, хто не бажав вступати до колгоспу /275/108).
Форсовані й насильницькі методи колективізації досить швидко принесли
„радянізаторам” бажані результати. На січень 1949 р. у Волинській області
колгоспи об’єднували вже 80 відсотків усіх селянських господарств. А на
початку 50-х років ціною величезних зусиль й численних жертв влада нав’язала
західному регіонові України цілковиту і єдину радянську модель колективного
господарювання.
У новостворених колгоспах допускалось багато порушень. Їх голови
поводили себе як удільні князьки, наживались і не дбали про колгоспників.
Відверто порушувались так звані статутні „демократичні” основи управління
колгоспами. У більшості випадків голів колгоспів не обирали на зборах
колгоспників, а призначали партійні й радянські органи.
Колгоспи організаційно й економічно були настільки слабкими, що в
багатьох з них без допомоги міста не могли провести сівбу, доглянути за
посівами, провести збір урожаю. Щоб не допустити зривів у заготівлях
продуктів, широко організовувалась опіка сильніших над слабкими. Так,
колгоспам Ковельського, Володимир-Волинського, Іваничівського районів
велику допомогу надавали робітники Ковельської залізниці. Паровозне депо
виділило бригаду, яка працювала на збиранні зернових і обмолоті. Крім того,
кожної неділі до колгоспу з депо виїжджала бригада з 30-40 осіб для допомоги
у збиранні врожаю /396/109).
Економічно слабкими були колгоспи Берестечківського, Цуманського,
Колківського районів. У них на вистачало тяглової сили, реманенту, не було
тваринницьких ферм. Ось чому, першочерговим завданням було організаційногосподарське зміцнення колгоспів. З цього приводу у квітні 1950 року була
прийнята Постанова Пленуму ЦК КП(б)України „Про заходи по подальшому
політичному і організаційно-господарському зміцненню колгоспів Львівської і

/275/108) стор. 2.
/396/109) розділ IV. Зміни в економічному та соціальному житті, стор. 126.
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Волинської областей”. Пленум зобов’язував Волинський обком партії
поліпшити керівництво сільським господарством, приділити більше уваги
зміцненню

колгоспів

кадрами,

повсякденно

боротися

за

політичне

і

господарське зміцнення артілей, множити колгоспну власність, поліпшувати
виховну роботу серед трудящих села /362/110).
У розв’язанні цього складного завдання велика роль належала машиннотракторним станціям (МТС), які були створені ще у липні 1929 р. постановою
Ради Праці і Оборони „Про організацію машинно-тракторних станцій”, і відтоді
приймали активну участь у проведенні суцільної колективізації селянських
господарств /290/111). Крім обробітку землі, вони повинні були також дбати
про піднесення загального рівня агрономічної культури. Уряд УРСР вважав
доцільним створення МТС насамперед у найважливіших зернових районах,
мережа яких розгорталася досить швидко.
Після приєднання західноукраїнських земель до складу УРСР у 1939 р.
значна увага надавалась організації МТС на цій території. Так, РНК УРСР і ЦК
КП(б)У 25 березня прийняли постанову „Про організацію машинно-тракторних
станцій в західних областях УРСР”. Незважаючи на труднощі, за неповний
1940 р. у Волинській, Дрогобицькій, Львівській, Рівненській, Станіславській та
Тернопільській областях почало працювати 174 МТС, які розгорнули діяльність
по обслуговуванню 533 колгоспів та одноосібних селянських господарств, що
сприяло підвищенню механізації сільськогосподарського виробництва в цьому
регіону /354/112).
За роки фашистської окупації були зруйновані майже всі МТС, значних
збитків зазнала і їх ремонтна база, яка напередодні війни була порівняно
міцною. Постанова РНК СРСР і ЦК ВКП(б) від 21 серпня 1943 р. „Про
невідкладні заходи по відбудові господарства в районах, визволених від
німецько-фашистської окупації” спрямовувала зусилля трудящих на відбудову
зруйнованих підприємств, МТС, відновлення довоєнних та організацію нових
/362/110) стор. 122.
/290/111) стор. 179.
/354/112) стор. 13, 27.
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колгоспів /291/113). На грудень 1944 р. на Волині було відновлено роботу 17
МТС, відремонтовано 28 тракторів, 29 молотарок, 48 косарок, 3 двигуни, 3
автомашини і більше 220 інших сільськогосподарських машин /285/ 114). У
лютому 1949 р. в області вже існувало 30 МТС.
Слід зазначити, що за відсутності колгоспів головна роль в радянській та
організаційно-партійній роботі була відведена МТС. Саме тут зосереджуватися
скеровані на роботу в села спеціалісти сільського господарства, серед яких було
багато партійців. Характерною особливістю адміністративного вирішення
політичних питань в селі стало створення у грудні 1949 р. при МТС західних
областей політвідділів, головна мета діяльності яких полягала у покращенні
масово-політичної роботи серед селянства. При обласних управліннях
сільського господарства були створені політсектори. Основними напрямами
діяльності політвідділів стали: загальнопартійна і комсомольська робота,
робота з правоохоронними органами й серед жінок /24; 411/115).
Одночасно з перебудовою сільського господарства відбувалась і технічна
його

реконструкція.

На

зміну

примітивному

сільськогосподарському

інвентареві починає надходити велика кількість тракторів, автомобілів,
комбайнів, яка значно перевищила їх довоєнну кількість. Однак колгоспи
західних областей у забезпеченні тракторами і іншою сільськогосподарською
технікою, значно відставали від східних. Це пояснюється тим, що у
землекористуванні західних областей питома вага орних і городніх земель
становила тільки 43,4%, в той час як у східних областях – 66,4% /299/116).
За чотири роки (з 1946 по 1950) кількість тракторів на Волині зросла на
2026 одиниць, а на 1954 р. складала 3584 трактори. Зрозуміло, що така кількість
завезеної техніки поліпшували роботу селян, але технічний стан тракторного
парку бажав бути кращим. Так, у 1951 р. отримано нових тракторів – 546, а
потребували капремонту – 317 і поточного ремонту – 383 /285/117). На 1949 р.
/291/113) стор. 68.
/285/114) стор. 179.
/24; 411/115) оп. 30, спр. 279, арк. 13; стор. 102-104.
/299/116) стор. 200.
/285/117) стор. 230.
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із 30 МТС області лише 10 станцій мали примітивно обладнані приміщення для
зберігання

тракторів

і

в

4

МТС

приміщення

для

зберігання

сільськогосподарських машин. Таким чином, із 131 трактора забезпечені
приміщеннями були лише 67, решту – зберігались без покрівлі і, безперечно,
псувались, що впливало на технічний стан парку і викликало необхідність
проведення частого ремонту й заміни окремих деталей. Капітальний ремонт в
області проводився лише в одній Рожищенській МТС, яка навіть при
максимальному навантаженні не могла забезпечити ремонт тракторного парку
області /91/118). На 1 січня 1951 р. у 30 МТС Волині функціонувало лише 2
ремонтні майстерні, побудовані за типовими проектами, та 28 інших ремонтних
майстерень. Також збудовано 1 агрохімлабораторію, 17 електростанцій, 214
тракторних бригад, 59 з яких виконали виробничі плани /94/119).
Загалом, забезпеченість МТС тракторами була низькою. В окремих з них,
наприклад, у Колківській на 1949 р. було лише 2 трактори, Городнянській – 4
/93/120). Враховуючи рельєф місцевості, а також ріст колгоспного будівництва,
відчувалась гостра потреба у придбанні нових тракторів СТЗ НАТИ, які були
найбільш ефективними в умовах області /91/ 121 ). За 1950-52 рр. кількість
тракторів в МТС області зросла на 140 відсотків, з них „ДТ-54” – на 80%.
Кількість комбайнів зросла майже в 48 разів, у тому числі самохідних – у 109
раз, льонокомбайнів – у 9 раз. Основні сільськогосподарські роботи в колгоспах
було механізовано на 70 відсотків /249/ 122 ). Незважаючи на те, що МТС
постійно отримували спеціалізовані машини, для широкого використання в
колгоспному виробництві їх постійно не вистачало.
Дещо заспокоївшись успіхами у проведенні колективізації, більшовицька
влада вирішила, що на заваді її утвердження в західних областях є хутори.
Хутірська система, яка себе виправдовувала споконвіку, здавалась небезпечною
представникам радянського режиму. Селянин-одноосібник зберігав традиції
/91/118) оп. 4, спр. 184, арк. 7-8.
/94/119) оп. 6, спр. 353, арк. 7-15.
/93/120) оп. 6, спр. 334, арк. 71.
/91/121) оп. 4, спр. 184, арк. 10.
/249/122) стор. 3.
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приватної власності, яка суперечила радянській ідеології, з однієї сторони. Крім
того, вилучати продукцію з колгоспів було легше (не треба було закупляти у
селян). А тому 4 червня 1952 р. Рада Міністрів УРСР і ЦК КП України видала
постанову „Про зселення господарств з хуторів у західних, Ізмаїльській,
Чернівецькій і Закарпатській областях УРСР” /297/123).
Станом на 1948 р. на Волині нараховувалося більше 2 тис. хутірських
господарств, які підлягали зселенню /51/124). Див. Додаток Н. Почалося масове
виселення з хуторів, щоб, як розраховували можновладці, остаточно вибити
грунт з-під ніг українських націоналістів. На очах старих і малих ці обжиті
протягом багатьох століть обійстя перетворювались на руїни. Хуторяни з болем
у серці покидали свої рідні місця й переселялися у села, хоча темпи були дуже
повільні. Так, на 1952 р. з плану зселення 100 господарств Устилузького району
для колгоспу ім. Леніна було зселено лише 1 господарство, по колгоспу
„Прикордонник” відповідно із плану 100, зселено 9 господарств /265/125).
Із

спогадів

колишніх

хуторян

а

сьогодні

жителів

с.

Головно

Любомльського району довідуємось про примусове переселення із хуторів
Щетинь, Язовиця, Паськи: „... все забрали (коні, вози...), жили в клунях. Цілий
день працювали в колгоспі, вночі їздили розбирати хату, а на ранок знову в
колгосп” /185; 186; 187/126). І хоч селяни не виявляли бажання переїздити до
колгоспних сіл, альтернативи у них не було. Партійні, радянські й
сільськогосподарські органи через так звану масово-роз’яснювальну роботу, а
найчастіше, вдаючись до конкретних примусових заходів щодо посилення
роботи по зселенню, домагалися свого.
Станом на 19 вересня 1952 р. по Волинській області підлягали зселенню
23700 хутірських господарств, з них було зселено – 15658. 13941 будинок був
перевезений на місце нового поселення, а нових будинків збудовано 11928. У

/297/123) стор. 854.
/51/124) оп. 6, спр. 112 а, арк. 2-73.
/265/125) стор. 1.
/185; 186; 187/126) спогади Сиротюка Харитона, Суліка Ничипора, Хацьора Григорія.
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тому числі у південні області УРСР переселено 1717 господарств /297/127).
Докладніше див. Додаток П.
Таким чином, Волинь, з-поміж інших західноукраїнських областей
найбільше постраждала спочатку від насильницької колективізації, а пізніше – з
1952 р. – і від примусового зселення хутірських господарств. І хоч влада була
задоволена своєю роботою, однак остаточно втратила довіру в селянства.
Маловивченою на сьогоднішній день залишається тема участі Волині у
продовольчому забезпеченні країни в повоєнні роки. Історія аграрної краю
свідчить про безмірне хижацьке використання її сировинних багатств у
попередні десятиліття чужоземними поневолювачами – поляками й німцями.
Після війни центральні органи радянської влади також намагалися якомога
більше вивезти продукції із західноукраїнського регіону. Основна мета
інтеграції Волині в загальносоюзну систему це вивіз продукції до центру, що
надалі проявилось у закріпленні різних районів області до відповідних центрів
чи областей „Сходу” для забезпечення сільськогосподарськими товарами.
Волинь, як і вся Україна, відігравала роль аграрної бази СРСР /421/128).
Щойно

звільнившись

від

фашистської

окупації,

селяни

Волині

приступили до виконання планів хлібопоставок державі. Так, 17 грудня 1944 р.
селяни Луцького району здали державі в рахунок обов’язкових поставок понад
28 тис. центнерів хліба і 1220 ц. – до фонду Червоної Армії /197/129). Станом
на 20 грудня 1944 р. селяни Рожищенського району здали на пункт
„Заготзерно” 10800 пудів хліба для потреб армії. Крім того, вони взяли
зобов’язання до кінця року повністю виконати хлібопоставки й здати до фонду
Червоної Армії 30 тис. пудів хліба /198/130). Щоб забезпечити безперервну
роботу автомашин, які вивозили зерно, Торчинський райком ЛКСМУ створив
бригаду вантажників. Комсомольці, які вдень працювали на своїх основних

/297/127) стор. 856.
/421/128) стор. 136.
/197/129) стор. 1.
/198/130) стор. 2.
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роботах, цілу ніч вантажили хліб на машини. Лише за один день – 16 вересня
1945 р. було відвантажено 13 тонн хліба /203/131).
Одночасно місцева влада вела нещадну боротьбу з так званим
„розбазарюванням” хліба. 22 листопада 1946 р. виконавчий комітет Волинської
обласної ради депутатів трудящих, відповідно до постанови Ради Міністрів
УРСР № 1231 від 13 липня 1946 р., з метою попередження фактів
розбазарювання хліба, призначеного державі, видав обов’язкову постанову № 8
„Про заборону колгоспам, колгоспникам та одноосібним господарствам
продажу і обміну зерна, борошна та пшеничного хліба до виконання плану
здачі зерна державі з врожаю 1946 р.”/217/132). Згідно постанови, продаж хліба
міг проводитись тільки з дозволу Ради Міністрів УРСР після виконання
областю в цілому встановленого плану здачі державі зерна. Голови колгоспів та
інші посадові особи за порушення постанови притягалися до суворої
відповідальності.
Викачування

продовольства

з

села

відбувалось

за

допомогою

різноманітних методів: шляхом встановлення різниці цін на промислову та
сільськогосподарську продукцію, відволікання вкрай обмежених коштів
колгоспів на фінансування певних державних проектів чи програм, введення
завищених норм державних заготівель сільськогосподарської продукції.
Селянство

вимушене

було

віддавати

останні

запаси,

аби

план

хлібозаготівлі був виконаний. Для піднесення трудової активності тоталітарна
система вживала ряд адміністративних заходів, які знову ж таки виливались у
депортації, масові репресії, терор. Перша хвиля репресій торкнулась керівників
господарств, які не виконували планів хлібозаготівель та спробували,
враховуючи досвід 1932-1933 рр., залишити в себе мінімальні хлібні запаси.
Лише в 1946 р. та першому кварталі 1947 р. судові органи республіки
розглянули 1681 справу про „злочинну діяльність” цієї категорії працівників.

/203/131) стор. 1.
/217/132) стор. 2.
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Фактично, засудженим виявився кожен шістнадцятий з 26745 керівників
колгоспів республіки /407/133).
Хлібозаготівельна кампанія мала яскраво виражене антиукраїнське
спрямування. Обсяги вилучення, порівняно з сусідніми республіками, були
найвищими. Основою визначення планів слугувала „видова” оцінка врожаю.
Значне місце у вирішенні хлібозаготівельних питань надавалось репресивнокаральним заходам.
Підсумовуючи

огляд

основних

напрямків

розвитку

сільського

господарства Волині у перші повоєнні роки, можна зробити такі узагальнюючі
висновки.
На основі широко розгорнутої організаційної та масово-політичної
роботи, у складних суспільно-політичних умовах, в обстановці значних
матеріально-фінансових труднощів та численних зловживань і беззаконня з
боку владних структур до весни 1950 року було практично завершено суцільну
колективізацію сільського господарства. Таким чином, ще на одній значній
українській території було закладено одну з основних підвалин радянської
соціально-економічної системи.
Реальний хід і нагромаджений досвід проведення колективізації у
попередні роки переконливо вказували на відсутність у західних областях
України й на Волині, зокрема, соціально-економічної необхідності у її
здійсненні.
Процес господарського інтегрування волинського села до радянської
системи не дав бажаних результатів, бо не враховував місцевої специфіки,
особливостей менталітету західних українців та політичної ситуації в регіоні.
Від самого початку „радянізаторами” були проігноровані об’єктивні
економічні закони, західноукраїнська селянська традиція, а ставка зроблена на
командно-адміністративні методи: тиск, залякування, адміністрування й
форсування, що призвело до масових зловживань, насильства, беззаконня і

/407/133) стор. 23-24.
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зумовило в кінцевому підсумку кризовість та сповільнений розвиток сільського
господарства регіону на кілька десятиліть.
Влада постійно піклувалася, щоб на село направлялися люди, здатні
забезпечити курс на колективізацію – партійні функціонери і так звані
„спеціалісти” або „специ” зі східних областей України і навіть з Росії.
Політичний контроль забезпечували політвідділи МТС. Ці кадри зовсім не
рахувались з дійсними потребами волинського села, зверхньо ставилися до
місцевого населення.
Штучно колективізоване село зіткнулось із значними проблемами в
оплаті праці колгоспникам, тому селяни часто ухилялися від роботи, не
виробляли обов’язкового мінімуму трудоднів, в результаті чого практично всі
колективні господарства були не рентабельними.
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2.3. Формування виробничої інфраструктури
Інтеграція економіки Волині у загальносоюзну систему передбачала
налагодження виробничої інфраструктури – розвитку тих сфер господарства,
які необхідні для функціонування основних галузей суспільного виробництва і
економіки

в

цілому.

Серед

них

першочергове

значення

надавалось

забезпеченню паливно-енергетичних потреб області за рахунок місцевих
ресурсів і сировинної бази, а також розвиток транспорту, зв’язку, торгівлі,
будівництву та деяких інших традиційних для Волині господарських галузей.
Віддаленість Волині від ряду промислових центрів України та
переважаючий

аграрний

сектор

зумовили

формування

саме

місцевої

інфраструктури. Область вимушена була розраховувати в основному на власні
сили у забезпеченні життєдіяльності різних галузей господарства.
Як відомо, основною передумовою успішного розвитку народного
господарства є паливно-енергетична база. На Волині у 40-50 роках вугільна
промисловість знаходилась лише на етапі становлення, тому основний
паливний баланс області складала місцева сировина – ліс і, зокрема, торф. У
післявоєнні роки торф став широко використовуватися як паливо для районних
електростанцій, місцевої промисловості і побутових потреб та як сировина для
розвитку торфохімії.
Згідно даних кадастру торфородовищ Українського Науково-дослідного
інституту палива, в області нараховувалося 32 торф’яники, загальною площею
14,1 тис. га і запасами повітряно-сухого торфу 52,4 млн. тонн /148/134). До 15
відсотків усіх торфових запасів УРСР припадало на Волинську область. Це
пояснювалось великою заболоченістю північних районів краю, де й залягали
родовища. По своїй якості торф відносився до першої та другої категорії,
зольність його доходила до 25% з середньою калорійністю 2800 калорій в
одному кілограмі /216/135).

/148/134) оп. 4, спр. 35, арк. 7-8.
/216/135) стор. 3.
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Станом на 1946 р. промислова розробка торфу велась у незначній
кількості, його поклади були розвідані недостатньо. В основному торф залягав
у вигляді окремих торфовищ із запасом до 100 тис. тонн повітряно-сухого
торфу. Основні торфовища знаходились біля с. Журавичі Цуманського району,
де залягало до 1,5 млн. тонн. Крім того, в недосліджених районах
(Маневицькому, Колківському) запаси сягали до 220 млн. м3. За прогнозами,
загальна кількість торфу в області доходила до 1 млрд. м3, що мало забезпечити
її на десятки років.
У 1946 р. облпаливпром займався розробкою торфовищ в Луцькому,
Торчинському, Ківерцівському, Рожищенському, Ковельському, ВолодимирВолинському та Берестечківському районах, де знаходились запаси до 2 млн.
тонн торфу. У 1946 р. було добуто 15981 т. палива, що складало 60,3 відсотки
від запланованого. Основною причиною невиконання плану був нестаток
робочої сили. Згідно плану на торфорозробках мало працювати 636 чоловік,
фактично працювало 378 ос. /216/136).
Мінімальна потреба в торфі всіх галузей обласного господарства,
включаючи

промислові

й

комунальні

підприємства

обласного

і

республіканського підпорядкування, школи, культосвітні заклади, лікарні,
заклади охорони здоров’я, організації й установи, а також для побутового
споживання населення (без врахування сільського населення) у 1952 р.
складала 200-225 тис. т. Видобуток торфу підприємствами Облпаливтресту,
Облмісцевпрому і Облпромради в 1952 р. повинен був скласти 68 тис. т., але
покривав реальні потреби лише на третину. Недостатні 130 – 155 тис. т. торфу
потрібно було покривати за рахунок дров, запаси яких з кожним роком
зменшувались, а також за рахунок завозу донецького вугілля й частини торфу із
Чернігівської, Житомирської, Рівненської, Львівської областей.
Тим часом загальні потреби торфу в області постійно зростали. У 19521954 рр. планувалося будівництво ряду промислових підприємств союзного й
республіканського значення (крохмалопаточний завод, цукровий завод, завод
/216/136) стор. 3.
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натурального каучуку), які проектувались на місцевому паливі (торфі). З
1952 р. різко збільшились потреби в торфі обласного центру у зв’язку із
скороченням споживання дров і вводом в експлуатацію Луцької електростанції
(річна потреба – 25 тис. т.), а також з переводом на місцеве паливо ряду
комбінатів харчової промисловості республіканського значення – пивзаводу,
спиртзаводу, хлібзаводу, річна потреба яких становила 20 тис. т. палива. Торф
був потрібний також для шкіл, лікарень й інших промислових і комунальних
підприємств, та для потреб населення – 60 тис. т. Всього для обласного центру
необхідно було 100 – 110 тис. т. торфу /148/137).
На початку 50-х років обласний центр споживав паливо із Гавчицького
торфопідприємства обласного підпорядкування, видобуток якого складав 17
тис. т. в рік. Через відсутність коштів на капітальні роботи для розвитку
обласної промисловості, вказане підприємство розвивалось вкрай повільно.
Навіть якщо б збільшити видобуток торфу до повної проектної потужності (50
тис. т. в рік), на що б знадобились капіталовкладення в сумі 4,5 млн. крб.,
Гавчицьке торфопідприємство не змогло б задовольнити потреби у торфі
обласного центру /148/138).
Крім відсутності капіталовкладень і необхідної кількості робочої сили,
існувала проблема раціонального транспортування торфу. Вивіз сировини
здійснювався в основному кінним транспортом, а також за допомогою
вузькоколійки (ВЗК) на проміжний торф’яний склад, що знаходився при
шосейній дорозі Луцьк – Ківерці – Колки, на відстані 6-7 кілометрів від
торф’яного масиву Гавчиці.
Для забезпечення безперервного вивозу торфу слід було покращити
під’їзди до штабелів торфу шляхом облаштування картової осушувальної
мережі, побудувати на торфомаси три мости через магістральну канаву,
провести капремонт ґрунтової дороги, що знаходилась у непроїзному стані. На
жаль, коштів на виконання цих робіт не виділялось, а власними силами без

/148/137) оп. 4, спр. 35, арк. 7.
/148/138) оп. 4, спр. 35, арк. 8.
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обладнання і матеріалів зробити це було неможливо. Проблему забезпечення
обласного центру і прилеглих до нього районів та міст Ковеля, ВолодимираВолинського торфом можна було вирішити лише шляхом створення великого
торфопідприємства республіканського значення на базі Журавичівського
торфомасиву. Крім доброякісного родовища, тут були сприятливі умови для
транспортування торфу, а саме: магістральні залізні дороги широкої колії, що
знаходились поруч, магістральні шляхи вузької колії, що проходили за 8 км від
торфомасиву /148/139).
У ході видобутку торфу з кожним роком все гостріше поставала потреба
раціонального використання земельних площ на торфоболотних масивах після
виробки торфу. Станом на 1950 р. в області таких земель було вже понад 310 га.
Вони знаходились у занедбаному стані і випадали із господарського обороту,
ставали вогнищами забур’янення, розповсюдження малярійного комара тощо.
Організації, які видобували торф, не впорядковували площі після його
видобутку, залишали їх у повному безладі, а місцеві радянські та
сільськогосподарські органи, правління колгоспів і держгоспів, у користуванні
яких знаходилась земля, не вимагали від торфодобуваючих організацій
приведення

цих

площ

у

стан,

придатний

для

подальшого

сільськогосподарського використання.
Рада Міністрів Української РСР неодноразово давала вказівки, щодо
приведення площ у придатний для сільськогосподарського використання стан.
Пропонувалися розглянути можливості й доцільність щорічної передачі
колгоспам або іншим землекористувачам вироблених протягом року і
впорядкованих площ торфовищ /147/140). У ряді господарств області, з метою
підвищення врожайності зернових і технічних культур, селяни практикували
удобрення полів сумішшю гною з торфом. Так, зокрема, в Устилузькому районі
у 1953 р. хлібороби заготували близько 70 тонн торфу на добриво /266/141).
Крім того, він використовувався для так званих торфоперегнійних горщечків, у
/148/139) оп. 4, спр. 35, арк. 8.
/147/140) оп. 2, спр. 25, арк. 15.
/266/141) стор. 1.
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яких вирощувалась розсада. Це давало можливість значно підвищити
урожайність овочевих культур і скоротити строки їх достигання /267/142).
Таким чином, у 40-50-х роках на Волині торф склав вагому частку в
паливно-енергетичному балансі. Він використовувався, в основному, як паливо
для потреб місцевої промисловості та населення, а також у сільському
господарстві.
Як вже згадувалось, значні земельні площі Волині, зокрема у поліських
районах, були заболоченими. Крім того, велику частину території області
займали ліси й чагарники. Все це вказувало на те, що, з одного боку, низька
розораність земельної площі потребувала осушення й меліорації, з іншого,
переважання природних кормових угідь і лісів створювали сприятливі умови
для широкого розвитку тваринництва. Пленум ЦК ВКП(б)У (листопад 1951 р.)
поставив перед партійними, радянськими та сільськогосподарськими органами
поліських районів завдання „всемірно збільшувати посівні площі, ...звернути
особливу увагу на меліорацію заболочених земель”. Для цього в області
необхідно

було

забезпечити

МТС

поліських

районів

кущорізами

і

корчувальними машинами й створити у перспективі спеціалізовані машиннотракторні станції – лукомеліоративні станції (ЛМС). На початку 50-х рр. тут
діяли лише машинно-меліоративні загони, які у 1952 р. проклали 236 км нових
канав, виконавши план на 112%. Більшість робіт, однак, виконувались вручну.
Так, у 1952 р. із плану очистки осушувальної мережі фактично виконано вручну
94,9 тис. м3 і механізованим методом – 37,4 тис. м3, очищено від рослинності
798,4 тис. м2

поверхні меліоративних каналів. На вищевказані роботи

затрачено 25,8 тис. людино-днів. Для раціонального використання заболочених
земель необхідно було організувати 4 ЛМС: у Заболотті, Маневичах, Любомлі,
Любешові, з об’ємом робіт по станціях від 25,0 тис. га, і забезпечити їх
необхідними механізмами /149/143).

/267/142) стор. 1.
/149/143) оп. 7, спр. 14, арк. 4-5.
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У 1952 р. колгоспами області план осушення луків був виконаний лише
на 8%, розкорчування – на 9% і поверхневого покращення луків – на 5%.
Причиною невиконання плану було те, що такий вид роботи покладався на
меліоративні станції, які мали бути організовані в 1952 р., однак були
укомплектовані лише на кінець року /149/144). Загалом, характерною ознакою
того часу було перевиконання намічених планів. Так, наприклад, на 1952 р. у
Ківерцівському районі було осушено 400 га землі замість 250 га плану. Всього
на весну 1952 р. у природи було відвойовано 31 тис. га нових земель і
поліпшено 23 тис. га луків /244/145).
У штати райвідділів сільського господарства або МТС поліських районів
планувалось ввести посаду агромеліоратора, в обов’язки якого входило б
надання допомоги колгоспам щодо правильного використання заболочених
земель, а також розробка спеціальної агротехніки. Проте, такий індивідуальний
підхід до ведення господарства радянська влада не дуже вітала, а найчастіше
давала шаблонні силові вказівки і повчання зверху: як орати і чим, що сіяти і
коли. Диктат відомств зобов’язував нарощувати площі під високоінтенсивні й
грунтовиснажуючі

культури

та

скорочувати

посіви, що

відновлювали

родючість ґрунтів чи забезпечували потреби тваринництва. При проведенні
спеціалізації виробництва, ігнорувалась специфіка організації праці. Структура
посівних площ часто не відповідала профілю тваринництва. Невиправданим і
помилковим було механічне перенесення промислових методів у аграрний
сектор.
Концептуалізація

природокористування

базувалась

на

ненаукових

доктринах. Так, тотальна водна меліорація привела до існування протиріччя
між досягненням максимальної продуктивності угідь, з одного боку, і
збереження природної рівноваги, з іншого /432/146). Та керівників це не дуже
хвилювало і вони з гордістю доповідали, що на „відвойованих у природи”
землях колгоспники сіють зернові, технічні й городні культури, збирають
/149/144) оп. 7, спр. 14, арк. 8-9.
/244/145) стор. 2.
/432/146) стор. 77.
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значно вищий урожай, ніж на інших ґрунтах і планують у 1951 р. „відвоювати у
природи” ще понад 30 тис. га перелогових, 9 тис. га заболочених земель і
розкорчувати 8 тис. га чагарників та 1 тис. га пеньків /299/147).
Зрозуміло, що осушення давало змогу розширити посівні площі,
відкривало особливо великі перспективи у створенні міцної кормової бази для
тваринництва, але не слід замовчувати і той факт, що недалекоглядність
керівників, яка проявлялась у тотальній, а не розумній меліорації з часом
привела до того, що природа почала відплачувати людині за необдумане
ставлення до неї.
Розвиток промислового виробництва й сільського господарства настійно
вимагали розширення енергетичної бази. Загалом в Україні у 50-і роки
здійснювалась

широка

програма

будівництва

нових,

розширення

й

реконструкція вже діючих електростанцій, що проявилося, передусім, у
концентрації виробництва електроенергії, а також у зростаючій централізації
розподілу її через потужні енергосистеми. Волинь значно відставала у справі
електрифікації. Енергозабезпечення підприємств було надзвичайно мізерним,
переважна

більшість

електростанцій

були

дрібними,

вони

не

могли

задовольнити навіть потреби сільського господарства.
Основним джерелом забезпечення електроенергією Волині у повоєнні
роки повинні були стати намічені до будівництва гідроелектростанції на річках
Стир і

Луга, а

також

будівництво

теплових

електростанцій, які б

використовували місцеве паливо – торф. З часу визволення області до 1946 р.
було відбудовано й побудовано 21 електростанцію та 15 установок на
підприємствах, які давали 1566 кіловат. Це дещо збільшило виробництво
електроенергії, проте далеко не задовольняло існуючих потреб. Станом на 1
вересня 1946 р. план будівництва малих гідроелектростанцій в області
виконаний тільки на 33,3 відсотки, а будівництва теплових електростанцій –
лише на 66,7 % /228/148).

/299/147) стор. 224.
/228/148) стор. 1.
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Дещо краще здійснювались роботи з електрифікації у Ковельському й
Володимир-Волинському районах. Розпочато будівництво нової електростанції
у Ковелі на 1000 кіловат. У 1946 р. закінчено спорудження греблі для
гідроелектростанції у Володимир-Волинському районі. Проте відставання були
надто очевидні. Відчувався брак робочої сили. На більшості підприємств
роботи виконувались вручну, а не механізованим методом, що утруднювало
відбудовчий процес. Керівники ряду районів не приділяли належної уваги
будівництву малих електростанцій, траплялися випадки, що навіть при
наявному устаткуванні не могли розпочати робіт по будівництву.
Таким чином, успіхи Волині в електрифікації краю були незначними.
Станом на 1953 р. лише 29 колгоспів мали електродвигуни, з них до 5 двигунів
мали 83% колгоспів, до 6-10 двигунів – 10% колгоспів, від 11 до 20 двигунів
мало лише 7% колгоспів. Один радгосп в області мав від 6 до 10
електродвигунів. На 1954 р. лише 40 колгоспів і 2 радгоспи користувались
електроенергією. Кількість електрифікованих дворів у всіх колгоспах складала
2 тисячі /284/149).
З метою прискорення економічного розвитку Волині й розширення
міжобласних зв’язків у четвертій п’ятирічці передбачався більш масштабний
розвиток залізничного, річкового та автомобільного транспорту. У повоєнні
роки особливої ваги набула Ковельська залізниця, що обслуговувала
промисловість

та

сільське

господарство

шести

областей

(Ровенської,

Львівської, Тернопільської, Житомирської, Пінської), які нараховували 178
адміністративних

районів.

Крім

того,

Ковельська

залізниця,

будучи

прикордонною, зв’язувала лініями Ковель-Олевськ і Здолбунів-Ковель, що
йшли із сходу на захід, столицю УРСР Київ із Західною Європою, Брестом,
Ровно, Луцьком і Львовом. Ці лінії, як до війни, так і у повоєнний час, були
головними, по них проходила основна частина транзитного потоку.
Напрямок Красне-Ровно-Сарни-Лунінець, що проходив із півдня на
північ, зв’язував прибалтійські республіки з обласними центрами УРСР –
/284/149) стор. 126.
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Ровно, Луцьком, Львовом. Значення цієї лінії посилювалось у зв’язку з тим, що
станція Янова Долина (Ровенська обл.) та ділянка Сарни-Олевськ були
вагомими пунктами з відвантаження базальту й мінерально-будівельних
матеріалів, необхідних для приведення у належний стан дорожнього
господарства, яке перебувало у занедбаному стані /162/150).
Оскільки Волинь мала яскраво виражений сільськогосподарський
характер, то основну частину вантажів складали хлібні, зокрема, 70% – зернові
і 30% – продукти перемелу. У 1952 р. зросла погрузка хлібних вантажів до 47,5
вагонів на добу, що було вище плану 1951 р. на 19%. У 1950 р. загальний
транзит хлібних вантажів через Ковельську залізницю складав 1021 тис. т.
/163/151).
Крім зернових вантажів, велику частину становили лісові перевезення. Із
загальної кількості лісу, що заготовлявся на Волині, приблизно 40% була
призначена для перевезення на залізниці, 20% – сплавлялася по річках і 40%
осідало на місці /162/152). Потоки лісових вантажів спочатку зосереджувались
на товарних станціях Ковель, Володимир-Волинський, Костопіль, Сарни, а
звідси

направлялись,

головним

чином,

на

дороги

південно-західного,

Донецького і Кавказького напрямків. Основними споживачами лісоматеріалів
були промислові центри УРСР, а в межах дороги – промислові підприємства й
організації

великих

адміністративних

пунктів.

У

структурі

лісу,

що

перевозився, наприклад, у 1950 р., вагому частку займав ліс круглий – 81% від
усіх перевезень лісу, а також рудстойка, кріпильний ліс, ліс пиляний і шпали.
Загалом, тільки Ковельська залізниця планом перевезень на 1952 р.
передбачала середньодобову погрузку 710 вагонів, статичну нагрузку – 17,71
тонни, відправлення – 4600 тис. т., прийом гружених вагонів – 1680 вагонів, або
10 млн. 815 тис. т. /163/153). Як бачимо, основну частку перевезень залізницею
складали хлібні й лісові вантажі, а також кам’яне вугілля, нафтопродукти,
мінерально-будівельні та інші матеріали. Див. Додаток Р.
/162/150) оп. 5, спр. 17, арк. 6.
/163/151) оп. 5, спр. 157, арк. 24.
/162/152) оп. 5, спр. 17, арк. 9.
/163/153) оп. 5, спр. 157, арк. 22, 25-26.
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Найдешевшим видом транспорту на Волині був водний. Згідно з
постановою РНК УРСР і ЦК КП(б)У від 1.06.1945 р. за № 855 при виконкомі
Облради було організоване Управління по транспортному освоєнню малих рік
у Волинській області. У його завдання входило освоєння малих рік – приток
басейну

р.

Прип’ять:

Стир,

Стохід,

Турія,

Прип’ять.

Першочергово

проводилось освоєння р. Стир на ділянці Луцьк – Берестечко, протяжністю 124
км. Крім того, досліджувались Іква, Луга, Вижівка, Лина та інші на предмет
зведення тут гідротехнічних споруд.
У липні 1952 р. було організоване Стир-Горинське управління. Воно
займалось

будівництвом

гідротехнічних

споруд

на

малих

ріках,

їх

поглибленням, будівництвом і ремонтом річкового флоту, перевезенням
вантажів та пасажирів. Управління мало у своєму підпорядкуванні дві
експлуатаційних дільниці: Гориньську – в Ровенській області і Луцьку – у
Волинській області, які мали судноремонтні майстерні, що діяли на одному
балансі. Стир-Гориньське управління здійснювало перевезення по р. Стир – на
ділянці Берестечко – Пінськ, загальною протяжністю 455 км і по р. Горинь – на
ділянці Александрія-Нирга, протяжністю 381 км. Транспортний флот складався
з 11 буксирних катерів і одного парохода, 3 металевих і 41 дерев’яної баржі
/155/154). За 1952 р. Стир-Гориньськоим управлінням було перевезено 2348 т.
хлібних вантажів, 30 т. торфу, 1991 т. мінерально-будівельних матеріалів,
50439,8 т. лісових та 1618,4 т. інших вантажів /159/155).
У 1953 р. протяжність перевезень у волинських річковиків збільшилась
порівняно з 1952 р. на 3 млн. 200 тис. км. Зросла кількість перевезених
вантажів. У січні 1953 р. при управлінні відкрились 3-місячні курси підготовки
кадрів плаваючого персоналу – капітанів катерів, механіків, шкіперів, де
навчалося 16 осіб /256/156).
Отже, навігація на річках Волині мала важливе народногосподарське
значення, проте ряд причин заважали налагодити нормальну роботу. Це,
/155/154) оп. 2, спр. 15, арк. 10.
/159/155) оп. 2, спр. 15, арк. 4.
/256/156) стор. 3.
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насамперед, нестача робочої сили і водного транспорту, малі ліміти, відпущені
на запчастини і, як наслідок, зібрані на утильзапчастинах двигуни не давали
ефекту в роботі. Згідно плану капіталовкладень на транспортне освоєння малих
рік у четвертій п’ятирічці на будівництво флоту виділялось 300 тис. крб., на
будівельні майстерні – 200 тис. крб., на шляхові й дослідні роботи – 500 тис.
крб., на придбання обладнання – 150 тис. крб., на будівництво причалів і
пристаней – 50 тис. крб. Крім того, потреби управління в робочій силі складали
450 осіб /154/157).
Одним з основних засобів зв’язку районів, міст, містечок і сіл області з
залізничними вузлами й промисловими підприємствами були шосейні дороги.
Саме по них підвозилась сировина й продукти до промислових підприємств. У
зворотньому напрямку йшли на села сільськогосподарські машини та інші
вироби заводів і фабрик. За роки окупації на Волині було зруйновано понад 250
км шосейного полотна, знищено мости на основних магістралях, які сполучали
Луцьк з Ровно, Ковелем, Дубно та Володимир-Волинським. Після війни значно
зросла роль автотранспорту в економіці Волині. Господарства області отримали
велику кількість автомобілів. Так, у 1953 р. автопарк колгоспів зріс порівняно з
1946 р. у 204 рази. Луцька автобаза „Південьзаготзерно” станом на 1953 р. мала
в 4 рази більше автомашин, ніж п’ять років тому. Більш ніж у п’ять разів зріс
парк Луцької автотранспортної контори Волинської автоколони /192; 258/158).
Якщо із забезпеченням транспорту, особливо у сільському господарстві,
справи поліпшувались, то стан доріг був просто критичним. Так, у 1946 р. в
Горохівському районі було всього 13,2 км шосейної дороги, в Локачинському –
лише одна така дорога, протяжністю 3,5 км і 25 км грейдерної дороги /146/159).
Волинське об’єднання шосейних доріг (ОШОСДОР) у 1944 р. потребувало з
місцевого бюджету 130 тис. крб. на капітальний ремонт доріг, 84,2 тис. крб. на
середній ремонт і 201,3 тис. крб. на їх зимове утримання й озеленення /80/160).

/154/157) оп. 1, спр. 7, арк. 3, 16.
/192; 258/158) стор. 2; стор. 3.
/146/159) оп. 1, спр. 21, арк. 65, 68.
/80/160) оп. 2, спр. 49, арк. 3.
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Загальна протяжність автомобільних шляхів у 1950-53 роках залишалася
незмінною – 9,6 тис. км, в тому числі з твердим покриттям – 0,6 тис. км. За 1950
р. було перевезено 2318 тис. тонн вантажів, у 1951 р. відповідно – 2659, у 1952
– 2983, у 1953 – 4061 тис. тонн. Вантажооборот на 1953 р. складав 59,6 млн.
тонно-кілометрів /285/161). Див. Додаток С.
У повоєнні роки налагоджувала роботу і сфера торгівлі, проте вона, як і
інші галузі народного господарства, вимагала капіталовкладень, робочих рук,
часу. У 1945 р. в області було підготовлено до торгівлі 230 крамниць, з них – 86
системи державної торгівлі /218/ 162 ). У 1946 р. на Волині йшла активна
підготовка до безкарткової розгорнутої торгівлі, в першу чергу хлібом та
хлібобулочними виробами: ремонтувались і обладнувались приміщення для
магазинів, на селах облспоживспілка відкривала спеціальні фуражні магазини,
де мали продавати борошно, крупи, макаронні вироби, фураж.
Зрозуміло, що всі магазини потрібно було забезпечити різносортним
хлібом і це, здавалося б, не проблема для сільськогосподарської області, яка
постачала зернові навіть для віддалених районів держави. Проте централізоване
керівництво всією економікою не задумувалось над такими простими речами:
де купити хліба, а давало лише чіткі вказівки скільки, куди і в який термін його
відвантажити. На кінець 1950 р. в області вже діяло 1804 підприємства
роздрібної торгівлі (державних та кооперативних), в тому числі 1516 магазинів
і 288 палаток. У 1953 р. їх кількість зросла до 2050: з них – відповідно 1669 і
381. Підприємств громадського харчування державних та кооперативних
організацій у 1950 р. нараховувалось 238 одиниць: 68 їдалень, чайн та
ресторанів, 170 – буфетів і закусочних. На кінець 1954 р. їх стало 382, з них
відповідно 102 і 280 /284/163). Докладніше див. Додаток Т.
У перші повоєнні роки сформувались фінансово-бюджетні та банківські
структури обласного та місцевого рівнів. Складанням бюджету області,
забезпеченням виконання його прибуткової і видаткової частин, керівництвом
/284/161) стор. 168.
/218/162) стор. 1.
/284/163) стор. 212-213.
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районних і міських фінансових відділів займався Волинський обласний
фінансовий відділ, що поновив роботу у березні 1944р. У лютому-липні
поновили свою роботу і райфінвідділи.
Волинська обласна контора Державного банку здійснювала регулювання
грошового обігу й касове обслуговування народного господарства, а також
надавала короткострокові кредити. Вона була водночас розрахунковим
центром, який контролював касове використання бюджету.
Обласна контора торговельного банку, утворена у 1945 р., здійснювала
фінансування капітальних вкладень торгівлі й кооперації. Така ж контора
сільгоспбанку фінансувала капітальні вкладення державних підприємств і
організацій

сільського

та

лісового

господарства,

а

також

надавала

довгострокові кредити колгоспам і сільському населенню. У 1944 р. відновив
свою роботу Волинський обласний комунальний банк, у функції якого входило
кредитування й фінансування комунального та житлового господарства
/301/164).
Неабияке

значення

у

зруйнованому

війною

господарстві

краю

відводилось будівельним організаціям. Так, головними об’єктами плану
капітальних робіт на 1945 р. стали: відбудова 5 цегляних заводів та крейдового
комбінату, відбудова 5 міських шкіл на 2100 учнівських місць та 21 сільської на
6900 місць. Крім того, планувалось відновити 5 тис. м2 житлового фонду,
закінчити будівництво обласної лікарні на 250 ліжок, відновити 4 лікарні в
райцентрах на 160 ліжок та завершити будівництво будинку інвалідів. Проте,
незадовільна робота основного підрядчика області (Будівельно-монтажного
управління Наркомцивільжитлобуду), а також незабезпеченість об’єктів
проектною документацією, план був виконаний на суму 2884,4 тис. крб., що
складало 51,5% до плану готового лімітного капітального будівництва
/142/165).

/301/164) стор. 146.
/142/165) оп. 1, спр. 16, арк. 3-4.
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У наступні роки волинські будівельники зустрічались із вже відомими
проблемами: брак робочої сили, спецобладнання, нестача будівельних
матеріалів тощо. Дещо кращі справи йшли у житловому будівництву, але воно
все ж не забезпечувало потреб населення. Див. Додаток У.
Таким чином, яскраво виражена сільськогосподарська спрямованість та
віддаленість від великих промислових центрів України, зумовили формування
переважно осередки місцевої інфраструктури на Волині. Будучи насильно
втягнутою в загальносоюзну економічну програму розвитку, область не могла
використовувати свій потенціал для власного ж зміцнення. Ряд галузей
господарства, таких як транспорт, торгівля, паливно-енергетична база та інші,
які й мали забезпечити нормальну роботу всього народного господарства, не
відповідали потребам краю і значно відставали у своєму розвитку.
Отже,

суть

західноукраїнських

повоєнних
землях,

перетворень
полягала

у

на

Волині,

як

і

на

всіх

продовженні

та

завершенні

соціалістичної перебудови возз’єднаних земель. Шляхом активної „радянізації”
планувалось відтіснити все старе, пов’язане із звичаями та ментальністю
народу, і запровадити нові закони й порядки на щойно приєднаних землях.
Суперечливо й неоднозначно проходили „соціалістичні перетворення” на
Волині. Це пояснювалось великими масштабами руйнувань, заподіяних
фашистами, економічною відсталістю регіону міжвоєнного періоду, яскраво
вираженою аграрною спрямованістю області та жорстким опором національних
патріотичних сил, які неоднозначно сприймали зміни, що насаджувались
водночас з процесом відбудови.
Аналіз промислового розвитку Волині у 1944-53 рр. дає підстави
говорити, з одного боку, про значні зрушення у відбудові усіх галузей
промисловості, з іншого – про недосконалу систему загальносоюзного
планування, що проявилася у надмірній централізації керівництва усіма
галузями – традиційних вадах радянської моделі управління.
Інтеграція краю в радянську тоталітарну систему здійснювалась
силовими методами, будь-який прояв невдоволення і відкритого протистояння
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жорстоко карався. Прикметною рисою розвитку економіки було те, що вона
відновлювалася не як самостійний самодостатній організм, а як частина
загальносоюзної економічної системи. Лише в окремих випадках, коли
інтеграційні тенденції співпадали з об’єктивними потребами суспільного
розвитку краю, це давало позитивні результати, однак ефект їх в умовах
командно-адміністративної системи зазвичай зменшувався. Так, модернізуючи
економіку, радянська влада, в той же час, створювала економічну систему,
нездатну забезпечити матеріальні потреби суспільства, поліпшити життєвий
рівень населення.
Надмірна індустріалізація, що здійснювалась за рахунок легкої
промисловості та сільського господарства, які фінансувалися за залишковим
принципом, не дала бажаних результатів. Проголошений курс не виправдав
себе, бо не враховував регіональних особливостей та потенціалу окремих
областей і, Волині, зокрема.
Історія колективізації волинського краю є свідченням того, що ця модель
соціально-економічного устрою села штучно нав’язувалася радянським
політичним режимом і подавалась ним як безальтернативна. Колективізація
виступала засобом, за допомогою якого радянський тоталітаризм прагнув
докорінно змінити на свою користь соціально-економічну та суспільнополітичну ситуацію у західноукраїнському селі. Тому з самого початку були
проігноровані об’єктивні економічні закони, а ставка зроблена на командноадміністративні методи: тиск, залякування, адміністрування і форсування.
Селянство, як і раніше, залишалось найбільше ущемленою категорією
суспільства. Колгоспник був відчужений від засобів виробництва, від розподілу
створеного ним продукту. Вироблена колгоспами продукція державою не
закуповувалась, а фактично вилучалась методом державних заготівель
сільськогосподарської продукції. Між містом і селом існував нееквівалентний
обмін.
Підтвердилось й інше: як тільки політична та соціально-економічна
ситуація на селі погіршувалась, Сталін та його оточення вбачали один з
найефективніших засобів виходу з неї в посиленні політично-ідеологічного
тиску, пошуках „ворожої руки” і „шкідників”. А це, у свою чергу, стимулювало
каральну активність комуністичної системи у виявленні і знищенні ворога, до
якого відносили навіть і тих, хто пасивно сприймав радянські перетворення.
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РОЗДІЛ 3
СОЦІАЛЬНА СФЕРА
Істотною

рисою

соціально-економічних

перетворень

на

західноукраїнських землях у 40-50-ті роки ХХ ст. було нехтування соціальними
потребами й інтересами людей заради зміцнення індустріальної та військової
могутності держави. Розвиток важкої промисловості відбувався за рахунок
легкої, сільського господарства, науки й культури, які фінансувалися за
залишковим принципом. Масштабна форсована індустріалізація краю й
модернізація економіки здійснювались дорогою ціною – низьким рівнем життя
трудящих і занедбаною соціальною сферою суспільства.
Сподівання волинян, як і всіх українців, на докорінні зміни в країні
(припинення репресій, поліпшення матеріальних умов життя) виявилися
марними, оскільки влада не збиралася поспішати з вирішенням нагальних
соціальних проблем, а ставила собі за мету ще більше утвердити свої позиції.
Закінчення війни дало поштовх значним міграціям населення. Зазнали
суттєвих змін як національний склад, так і характер міграційних потоків. Доля
цілих

народів

вирішувалася

угодами

й

домовленостями.

Сталінський

тоталітарний режим у відбудові держави зробив ставку на героїчний ентузіазм
народу й не задумувався над тим, як його нагодувати, забезпечити житлом,
полегшити умови праці.
Замовчувана з суб’єктивних причин упродовж десятиліть у колишньому
Радянському Союзі, ця тема потребує нині спеціальних досліджень. Тому
метою розділу є об’єктивне висвітлення політики сталінської тоталітарної
системи у соціальній сфері, а саме: наведення уточнених даних про становище
та втрати Волині у Другій світовій війні; аналіз соціальних, етнодемографічних
й міграційних процесів у досліджуваний період; показ становлення системи
охорони здоров’я; характеристика політики повоєнних змін у соціальнопобутовій сфері в цілому.
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3.1. Етнодемографічні й міграційні процеси
У важких умовах відбувався на Волині перехід до мирного життя після
остаточного її визволення від гітлерівських загарбників. Будучи прикордонною,
область з перших днів війни (в кінці червня 1941 року) була повністю
окупована. Зрозуміло, що основний удар ворога вона прийняла на себе, що й
позначилось на наслідках війни.
Окупанти заподіяли великої шкоди містам і селам, промисловим
підприємствам. Але найтрагічніша втрата українського народу внаслідок війни
– це загибель великої кількості населення. Безперечно, людські жертви, які
поніс волинський край за три роки фашистського панування, не йдуть ні в які
порівняння з матеріальними втратами.
За час німецької окупації фашистами розстріляно, замучено й повішено
165339 ос., тобто більше як одну шосту частину усього населення області. У
німецьке рабство потрапило 14 тис. дорослого працездатного населення.
Масові знищення проводились у всіх містах краю. Так, у м. Ковелі було
розстріляно 52 тис. ос., м. Луцьку – 36188 ос., м. Володимирі-Волинському –
25330 ос., в Рожищанському районі – 6022 ос., Олицькому – 5500 ос., КаміньКаширському – 5095 ос. /81/166). У м. Горохові фашисти вбили і замордували
до 6 тис. ос. мирного населення, або більше 70 відсотків усього населення міста
/191/167). У Ковелі на липень 1944 р. майже не було мешканців, а точніше їх
лишилося четверо. Найстаріший з них, вимучений голодом і страхом Денис
Есандрович Головацький, розповідав: „В перший рік окупації в місті
нараховувалось 27 тис. мешканців. Коло 14 тис. гітлерівці відправили на
каторгу в Німеччину. Решта поступово була замучена і умертвлена німцями”
/190/168).
Особливою жорстокістю відзначилися три масові розправи, вчинені
окупантами над населенням Володимира-Волинського у червні-липні 1941 р.,
/81/166) оп. 1,спр. 349, арк. 4.
/191/167) стор. 2.
/190/168) стор. 2.
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листопаді 1942 р. та грудні 1943 р. В результаті таких злочинних акцій за період
окупації із 37 тис. мешканців Володимира-Волинського після війни залишилося
щонайменше 7 тисяч. Крім того, дуже великими були масштаби нищення
військовополонених. На території Волинської області німці створили три
великих табори: у Володимирі, Ковелі та Луцьку. Так, у Ковелі було
розстріляно 12 тис. ос., у Володимирі-Волинському – 25 тис., в Луцьку – 10580
осіб. Всього по області було вбито 47690 військовополонених /81/169). Подібні
трагічні події відбувалися в кожному районі області. Так, у Шацькому районі
знищено 1069 ос., вивезено в Німеччину – 1004 ос., в Олицькому районі
відповідно: 5500 і 507 ос., у Старовижівському – 381 і 977 осіб /82/170). У
Рожищенському районі було знищено всього 6022 чоловік, з них дітей – 2470,
жінок – 1781, чоловіків – 1771. Відправлено на каторгу до Німеччини – 738 ос.
/81/171). Таким чином, у повоєнний час демографічний розвиток Волині, як і
всієї України, характеризувався різким скороченням трудових ресурсів
фактично у всіх галузях господарства. Див. Додаток Ф. Якщо до війни, станом
на 1 січня 1941 р. в області проживало 1103,5 тис. ос., то після її звільнення
кількість населення Волині зменшилась майже на половину і складала 573,5
тис. ос. Див. додаток У. Великий вплив на зменшення чисельності населення в
краї, окрім фізичного знищення, мав різкий ріст смертності під час окупації
через

жорстоку

експлуатацію,

терор,

розповсюдження

епідемічних

захворювань і майже повну відсутність медичної допомоги населенню. У
наступні 40-50-ті роки ХХ ст. понад третину багатонаціонального населення
краю було піддано різним за характером насильницьким акціям: переселенню,
депортації, репатріації, масовому фізичному винищенню.
Як відомо, Волинь здавна відзначалася поліетнічністю, традиціями
мирного

співжиття

різноманітних

етнічних

груп

населення.

Серед

національностей, які мешкали на Волині, станом на вересень 1944 р.,
найчисленнішою були українці – 521,2 тис. ос., поляки – 41,8 тис. ос., чехи – 5,5
/81/169) оп. 1, спр. 349, арк. 7-8.
/82/170) оп. 2, спр. 17, арк. 2-62.
/81/171) оп. 1, спр. 349, арк. 9.
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тис. ос. Дещо менше – росіяни – 3,4 тис. ос., білорусів – 0,8 тис. ос. і євреїв – 0,6
тис. ос. /84/172). Див. Додаток Х. Як видно з додатку, 90,9 відсотка населення
Волині складали українці, решта – припадало на інші етноси. Співвідношення
міського й сільського населення було на користь останнього (за винятком
росіян, болгар та словаків, переважна більшість яких проживала у містах).
Найбільш чисельною групою населення серед іноетнічних мешканців
Волині як до війни, так і у повоєнний період були поляки. Згідно з останнім
передвоєнним переписом населення (1931 р.) українці в межах тодішнього
Волинського воєводства становили понад 70%, поляки 16,6%, євреї 9,9%
/438/ 173 ). У повоєнний час, коли долі цілих народів вирішувались
міждержавними угодами та домовленостями, переселення великих груп поляків
і українців мало хвилювало світову громадськість і не викликало значного
міжнародного резонансу. Уряд СРСР шляхом депортації планував „закрити”
українське питання в Польщі та ліквідувати постійне вогнище українського
визвольного руху. Йшлося, за влучним висловом прем’єр-міністра Польщі
В.Сікорського, не „...про українців, а про територію”. Депортації були лише
побічним ефектом складної геополітичної гри найбільших світових держав
/447/174).
Для України результатом хитросплетінь світової політики стало
підписання Угоди від 9 вересня 1944 р. між польським ТКНВ і урядом УРСР,
яка передбачала депортацію українців з території Польщі в УРСР. Відповідно
всі поляки і євреї, що перебували у польському громадянстві й проживали в
західних областях УРСР, мали переселитись на територію Польщі. В угоді
підкреслювалось, що евакуація є добровільною. Обидва уряди обіцяли
переселенцям врахувати їх бажання щодо місця розселення та ведення
господарства (одноосібного чи колгоспного). Здавалося б і все передбачено для
безболісного виїзду: дозволено взяти предмети домашнього і господарського
вжитку, загальною вагою до 2 тонн на одну сім’ю, а також належні
/84/172) оп. 2, спр. 424, арк. 2-3.
/438/173) стор. 79-80.
/447/174) стор. 10.
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евакуйованому господарству худобу й птицю. Рухоме й нерухоме майно, що
залишилось на покинутих місцях, мали повернути евакуйованим за страховою
ціною, згідно діючого закону, що існував в УРСР та Польській державі
/286/175).
Виконання вимог Угоди та інструкції до неї, підписаної в середині
вересня цього ж року, дійсно дозволило б провести депортацію з мінімальними
труднощами для українців Польщі. Проте реальність часто дуже різнилась від
запланованого. Навіть на першому етапі депортації виникла маса проблем,
усунути які було практично неможливо. До всього додавалась стандартна
неповороткість радянської бюрократичної системи, яка, попри декларовану
„плановість”, ніяк не могла вкластись у власні графіки. Триваюча світова війна,
розорення краю в часи німецької окупації та після переходу лінії фронту,
перевантаженість комунікацій військовими вантажами, вичерпаність людських
і матеріальних ресурсів СРСР та Польщі, тривалий і кривавий українськопольський конфлікт – все це зробило депортацію, яка сама по собі була
небувалим актом в історії Європи, прямим етноцидом жителів Закерзоння.
Пункти Договору, що гарантували безболісне добровільне переселення із
збереженням всього майна, залишились декларативними і значну частину
власного майна переселенці втратили ще в рідних місцях.
Справжньою метою переселення було, зокрема, очищення українських
земель, в тому числі Волині, від опозиційної більшовицькій владі польської
національної меншини та заселення звільнених від поляків місцевостей у
західних областях республіки скерованими сюди працівниками для швидшого
здійснення на цих територіях політики „радянізації” /424/ 176 ). Депортація
українців з так званого

Закерзоння розглядалася також як

один з

найважливіших засобів остаточного розгрому в цьому регіоні Української РСР
Української повстанської армії (УПА).

/286/175) стор. 287-288.
/424/176) стор. 148.
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У 1945 р. польськими властями в українських селах на території
Холмщини, Підляшшя складалися списки на переселення, велась агітаційна
робота, але переселення ще не носило масового характеру. З початком 1946 р.,
у зв’язку з активізацією у Польщі збройних формувань ОУН, евакуація
українського населення перетворилась у суцільне виселення. В першу чергу і з
найбільшими насильствами проводилось виселення тих з українських сіл,
населення яких мало тісні зв’язки з УПА.
На Волині з 13 листопада 1944 р. почав функціонувати відділ по
переселенню і розміщенню населення, яке евакуйовувалось з Польщі. Проте
переселенців не зразу могли розселити і забезпечити всім необхідним та
компенсувати втрачене, згідно з угодою. У лютому 1945 р. Волинська область
прийняла 365 родин у складі 1265 осіб, а 19 травня був затверджений план
розселення та господарського влаштування ще 5500 родин українського
населення. Станом на 1 березня 1946 р. у Теремнівському районі було
розселено 773 сім’ї. Окремі будинки отримали – 70, квартири – 162 сім’ї, а 541
сім’ю було розміщено в хатах місцевого населення. 182 родини отримали
землю. У Торчинському і Ківерцівському районах евакуйовані тривалий час не
отримували товарів першої необхідності – мила, солі, сірників, гасу. У
Ківерцівському районі лише 82 сім’ї з 1085 отримали розрахунки за майно,
залишене у Польщі /177/177).
Найбільш катастрофічна ситуація, з поміж інших західних областей,
склалася на Волині, де на 1 липня 1947 р. із 13467 сімей лише 2878 отримали
окремі хати, 1155 – квартири. 9234 сім’ї тулились по чужих кутках,
господарських приміщеннях та підвалах /15/178). У Західній Україні із 98314
сімей хати отримало 75138 сімей, а квартири – 10288 (86,8%) /13/179). Слід
зауважити, що ці цифри є неточними, оскільки у довідці Управління у справах
евакуації при Раді Міністрів УРСР фігурує 103792 сім’ї депортованих українців
(428903 чол.). Більше 50 тисяч переселенців все ще шукали свого
/177/177) стор. 291.
/15/178) оп. 1, спр. 45, арк. 10.
/13/179) оп. 1, спр. 38, арк. 20-23.
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пристановища, прописки не мали і, відповідно, не могли фігурувати в
документах /13/180).
Евакуація людей здійснювалась у жахливих умовах: холод, голод,
антисанітарія, тіснота у товарних вагонах, нескінченні митарства у дорозі.
Житель села Вербковичі з-під Грубешова Євген Хомко згадує ті часи так: „В
жовтні 1944 р. нас насильно вивезли до станції Замостя, де ми чекали
вантаження цілий місяць… В листопаді нас погрузили у вагони і привезли у м.
Миколаїв, де ми сиділи півтора місяці”. У січні 1945 р. 9 днів перебували під
відкритим небом на станції Володимир-Волинський 330 переселенців, що
направлялись в Одеську область, бо не були підготовлені вагони для їх
перевезення” /177/181).
Відповідно до урядових планів основна маса депортованих направлялася
у східні області – вони мали взяти активну участь у відновленні зруйнованого
війною господарства. Це підтверджує польський дослідник Є. Місило
згадуючи, що домінантним при організації депортації закерзонців до УРСР із
радянської сторони був економічний інтерес, адже республіка „потребувала
людей для праці, для заселення спустошених і знищених колгоспів, зокрема в
східних областях” /452/182). Окрім цього, республіканське керівництво не дуже
хотіло поселяти, „заражених” самостійницьким духом людей у Західній
Україні, де формування УПА чинили активний опір радянській владі.
Серед українців Лемківщини, Холмщини, Надсяння і Підляшшя вплив
ОУН-УПА, як і по всій Західній Україні, був дуже сильний. Як свідчать
документи, навіть на сході УРСР депортовані робили спроби створити підпілля
ОУН /376; 11/183). Тому розселюючи людей в східних областях по 2-5 сімей в
колгоспі, урядові чиновники надіялись ліквідувати вплив національної ідеї та
поволі асимілювати закерзонців до рівня звичайних радянських людей.
Як свідчать архівні джерела та розповіді очевидців тих подій, умови
влаштування

у

південно-східних

/13/180) оп. 1, спр. 38, арк. 20.
/177/181) стор. 291.
/452/182) s. 15.
/376; 11/183) стор. 339.; оп. 1, спр. 10, арк. 202.
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областях

України

(Херсонській,

Миколаївській, Дніпропетровській) були дуже важкими. Досить часто їм
доводилось жити в тісних хатинах разом з місцевими людьми або тулитись в
зруйнованих війною будівлях чи навіть у землянках. На вересень 1945 р. з
оселених в Східній Україні 38087 сімей, власні хати мали лише 11077 /376/184).
Інші переселенці були змушені наймати житло у місцевих жителів за 200-300
крб. в місяць, урізуючи й без того малий сімейний бюджет. У 1946 р. такі
випадки фіксувались в Дніпропетровській та Херсонській областях /12/185). На
кінець 1947 р. власні хати і квартири отримали 82,3% сімей. Правда таке
зростання рівня життя пояснюється не будівництвом житла, а масовим відтоком
депортованих у західні області /13/186).
Незадовільні матеріально-побутові умови існування сімей переселенців
були тим ґрунтом, на якому росло незадоволення радянською владою. Колишні
члени ОУН закликали людей повертатись додому. Колгоспна система ведення
сільського господарства, що була єдиною в УРСР, за винятком західних
областей,

виключала

можливість

індивідуального

господарювання

депортованих. Люди, що все життя вели господарство самостійно, не могли
адаптуватись до колгоспної безглуздості та марнотратства. Тому переселення
на захід було, в першу чергу, втечею від колгоспів. Окрім того, небажання
переселенців вступати в колгоспи й усуспільнювати своє майно породжувало
ворожнечу між прибулими й автохтонами.
У 1946 р. такі переселення набувають масового характеру. До вказаних
негараздів добавилось ще одне страшне лихо – голод, якого можна було б
уникнути, якби не продумана й цілеспрямована політика хлібозаготівель, що
велась на Україні. Місцеві люди гинули тисячами, а що могли вдіяти ті, хто
зовсім недавно був висаджений у степу із мізерним майном та евакуаційним
листом, що мав замінити все залишене в Польщі добро. Голод вдарив по
переселенцях в першу чергу. Рятуючи власне життя, втрачаючи та обмінюючи
на хліб останні пожитки, на поїздах чи возами, запряженими ще не
/376/184) стор. 160-170.
/12/185) оп. 1, спр. 27, арк. 29.
/13/186) оп. 1, спр. 38, арк. 19-22.
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„усуспільненими” конями й коровами, потяглись закерзонці на захід /178/187).
Всіма правдами і неправдами люди добували для своїх сімей виклики до
родичів, направлення на роботу, дозволи на поселення тощо.
Реакція властей на самовільні міграції депортованих в УРСР була досить
двоїстою. З однієї сторони було переглянуто плани розселення. 15446 сімей
замість Східної України потрапили в Західну /11/188). З іншої сторони, було
прийняте рішення будь-що припинити міграцію вже розселених людей. 3
жовтня 1945 р. нарком внутрішніх справ УРСР В.Рясний видав наказ № 00172
„Про запобігання самовільним переїздам господарств евакуйованого з Польщі
українського населення”, що мав спинити цей потік мігрантів /283/ 189 ). А
постановою РНК УРСР і ЦК КП(б)У від 16 жовтня 1945 р. всіх секретарів
облвиконкомів попереджали, що їх чекає суворе покарання в разі видачі ними
дозволів на переїзд у Західну Україну сім`ям закерзонців, депортованих в східні
області /286/190). Винні у їх видачі суворо карались. У їх числі був, зокрема, і
голова виконкому Ковельської міської Ради В.Уткін, що видав документи для
переселення сім’ї Ткачука Олексія з Миколаївської до Волинської області
/425/ 191). Проте навіть міліцейські кордони не в змозі були зупинити таку
кількість мігрантів – загалом в східні області УРСР прибуло 43497 родин, з
яких на 1 січня 1947 р. залишилась лише 8981 /467/192).
Серед тих, які були вигнані з рідних земель у Польщі та опинились у
далекому й голодному Дніпропетровську, а потім повернулись на Волинь, була
Гуменчук Софія Іванівна (моя бабуся). Ще з дитячих років пам’ятаю її
розповіді, сповнені сліз й смутку за рідною домівкою. Бабусі уже дев’яносто, а
вона й досі живе спогадами про втрачену землю, хату, господарство, про ті
випробування, які випали на її долю. 28 лютого 1945 р. вона щороку згадує як
жахливий день – час, коли її сім’я була вимушена покинути рідне село Богутичі
Грубешівського повіту. У Любліні їх посадили у товарні вагони і везли
178/187) стор. 29.
/11/188) оп. 1, спр. 10, арк. 8-10.
/283/189) стор. 221.
/286/190) стор. 618-619.
/425/191) стор. 180.
/467/192) стор. 12.
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протягом двох тижнів у східному напрямку. У лютому прибули на станцію
Межова Дніпропетровської області, де їх поселили у фронтової вдови з села
Новотроїцьке. Жили разом з худобою. Коли закінчились привезені з собою
продукти, настав голод, який охопив тоді східні області. Тому єдиний
порятунок як приїжджі, так і місцеве населення бачили у втечі на захід. І знову
дорога, але тепер на Волинь. Кілька років квартирували у волинських селах
Озеряни, Радомишель, Городище, перш ніж збудували у 1959 р. свою другу
домівку в Луцьку /182/ 193 ). Така доля спіткала й сотні інших сімей.
Незважаючи на намір радянської влади спрямувати основну масу переселенців
у східні області УРСР, 82,7 % їх поселились у західних областях /434/194).
Таким чином, позбавлені допомоги, переселенці рятувались власними
зусиллями. У пошуках житла і кращих умов влаштування вони нерідко
переїздили з одного району в інший. Незадовільно вирішувалося й питання про
наділення їх землею. Так, у Волинській області, станом на 1 серпня 1946 р.
лише трохи більше половини сімей українців-переселенців із загальної
кількості 10 тисяч сімей, що на той час прибули сюди, отримали земельні
наділи /424/195). Проте далеко не всім вдалось вийти із скрути. Це особливо
стосується тих, хто не мав тяглової худоби, реманенту. Такі ставали
колгоспниками в першу чергу. При цьому, уряд потурбувався і про адаптацію
переселенців до радянської дійсності: існувала спеціальна негласна установка
висувати на керівні посади в колгоспах і радянських органах саме прибулих
переселенців. Щоквартально вимагався звіт про те, скільки з них працюють
головами

колгоспів,

бригадирами,

рахівниками,

інструкторами

при

райземвідділах тощо /425/196).
Точно визначити загальну кількість виселених в УРСР українців
практично неможливо, оскільки дані в польських та радянських джерелах не
узгоджуються між собою. Так за даними А.Щесняка і В.Щоти за період з
15 жовтня 1944 р. по 31 грудня 1946 р. в СРСР було переселено 122618 родин
/182/193) спогади Гуменчук С.І.
/434/194) стор. 287.
/424/195) стор. 150.
/425/196) стор. 184.
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(488618 осіб) /459/ 197 ). Посилаючись на польські джерела Є.Пастернак
наводить цифру 140880 родин (529925 осіб) /366/ 198 ). Спираючись на
радянські джерела, цей же автор вказує кількість переселених до УРСР з 15
жовтня 1944 р. по серпень 1946 р. – 123156 родин (485764 осіб) /366/199).
Є.Місило наводить польські документи, відповідно до яких на 5 липня 1946 р. в
УРСР було виселено 122631 родина (483499 осіб) /452/200). Сам автор додає,
що більше 20 тисяч осіб були просто перегнані військом через р.Сян без будьякого обліку /452/201).
В радянських документах, що зберігаються в архівах м. Києва, зокрема в
довідці „Про стан господарського влаштування українського населення,
евакуйованого з Польщі в УРСР” за станом на 1 січня 1947 р. в УРСР фіксує
124090 сімей або 488782 особи переселенців /12/202). Різниця між цифрами
наведеними вище досить велика. Якщо ж взяти до уваги, що депортація
проходила в умовах війни та післявоєнної руїни, під постійним тиском
військовиків, що не надто дбали про точний облік виселених, то можна зробити
висновок, що точну кількість депортованих визначити неможливо і, ймовірно,
така можливість не з’явиться в майбутньому.
Складним виявився і процес переселення поляків до Польщі у другій
половині 40-х років. Умови евакуації були важкі й подібні до умов виселення
українців з Холмщини й інших польських територій. Польське населення
Волині двояко поставилось до проблеми вивезення. Певна його частина відразу
виявила бажання виїхати на Захід. Це пояснювалось, головним чином,
зруйнованістю або й втратою господарств в часи війни та ускладненням
стосунків, пов’язаних з діяльністю УПА. Крім того, великою перешкодою для
подальшого проживання на цих землях став новий радянський режим, що
посилив репресії та тиск на місцевих мешканців, без огляду на національність.

/459/197) s. 272.
/366/198) стор. 311.
/366/199) стор. 313.
/452/200) s. 358-360.
/452/201) s. 8.
/12/202) оп. 1, спр. 27, арк. 78-79.
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Поляки масово виїжджали за Буг, боячись, що будуть загнані в колгоспи, або
вивезені до Сибіру.
Таким чином, на виїзд з Волинської області у Польщу до 31 липня 1946 р.
було зареєстровано 21925 родин, або 67682 особи, з них 65399 – поляки, 1853 –
євреї, інших – 430 чол. На 31 липня 1946 р. з області виїхало 20711 родин, або
64415 осіб /437/203). Див. Додаток Ц, Додаток Ш. Основна частина польського
населення Волині була переселена до Польщі у 1944-1945 рр. Лише в Луцькому
та Рівненському репатріаційних районах переселення продовжувалось до 1946
р., а в Кременецькому – аж до 1947 р.
Ми цілком поділяємо висновки деяких вітчизняних дослідників про те,
що конфлікт між двома сусідніми слов’янськими народами – українським і
польським, спровокований спочатку фашистами, а в час переселення –
радянським режимом, переслідував одну головну мету – зламати ці народи,
повністю підпорядкувати їх регламентації тоталітарної системи /475; 434/204).
Архівні джерела, спогади очевидців свідчать про заздалегідь продуману й
підготовлену операцію переселення, викриваючи таким чином брехливість
офіційних документів про „добровільний” характер цих заходів.
Політика уніфікації етнонаціональної структури населення західних
областей України включала також оптацію – добровільний вибір громадянства
СРСР українцями (русинами) Чехословацької республіки і громадянства ЧСР –
чехами та словаками, які мешкали на радянській території. Оптація, як акт
формально добровільного вибору громадянства, назовні виглядала позитивним
явищем

возз’єднання

етнічно

свідомих

осіб

з

одноплемінниками

та

державотворчим народом і рідною нацією, Але, насправді, оптаційні процеси
були набагато суперечливішими і породили комплекс „історичної кривди”,
краху надій та й особистих долей тисяч людей /422/205). Причиною репатріації
чехів з Волині у повоєнний період, зрозуміло, був патріотизм, бажання
повернутися додому, до старої батьківщини. Вагомою причиною був і
/437/203) стор. 102.
/375; 434/204) стор. 1-140; стор. 281-287.
/422/205) стор. 97.
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радянський режим: політичний та економічний тиск і, головним чином,
побоювання колгоспів, зниження життєвого рівня, зокрема, у порівнянні з тим,
яким він був за часів Польщі. Чехи хотіли спокійно господарювати й жити,
намагалися годити кожній владі, що приходила на ці землі. Більш свідомі з них
відразу відчули загрозу, яку несе більшовизм. Вони говорили, що якби знали,
що більшовики тут довго не будуть, то не виїжджали б звідси /296/ 206 ).
„…скоріше навпаки, з рідним миролюбивим українським народом ми могли б і
надалі жити у спокої і мирі” /426/207).
10 липня 1946 р. в Москві була підписана Угода між Урядом
Чехословацької Республіки (ЧСР) і Урядом СРСР про право оптації й
переселення відповідно громадян чеської і словацької національностей, які
проживали на території колишньої Волинської губернії та чехословацьких
громад української, російської та білоруської національностей, які проживали
на території Чехословаччини /313/208). На підставі угоди всі росіяни, білоруси
й українці з ЧСР мали виїхати до СРСР, а чехи з Волині до ЧСР. Найбільше
виїхало тоді українців з Словаччини (Пряшівщина і Бардіївщина: з Багрярки,
Тварожця, Кривого, Курава, Герлахова) /281/209). Близько 37 тис. чехів, що
компактно проживали у селах Волинської, Рівненської, Житомирської
областей, повернулися до Чехословаччини. За угодою, підписаною Бенешем і
Сталіним, право на виїзд з Радянського Союзу мали ті родини, в яких главою
сім’ї був чех. У населені пункти, залишені чехами, із Східної Словаччини
переселили 12615 русинів /261/210).
Станом на 1 серпня 1947 р., у Волинську область прибуло із
Чехословаччини 680 сімей або 3245 осіб, переважна більшість яких оселилися в
Сенкевичівському, Горохівському, Турійському та Луцькому районах /89/211).
Див. Додаток Щ. Більшість чехів-дослідників вважають майже за диво те, що
Й.Сталін підтримав репатріацію і вважають, що найбільше цьому посприяв
/297/206) стор. 485
/426/207) стор. 113.
/313/208) стор. 135.
/281/209) стор. 57.
/261/210) стор. 3.
/89/211) оп. 2, спр. 472, арк. 34.
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президент Едуард Бенеш, який і запропонував обмін жителями. Крім того,
важливою причиною була суспільно-економічна ситуація, яка виникла після
евакуації судетських німців. На їх місце могли прибути емігранти з Волині
/426/212).
Намагаючись докорінним чином змінити етнонаціональну структуру
населення західних областей України радянський режим сприяв інтенсивній
міграції росіян. Вона була виявом цілеспрямованої політики влади, яка засобом
демографічних змін прагнула прискорити політичну, економічну і культурну
інтеграцію краю у загальносоюзний простір, зміцнити тут тоталітарний режим.
Основний контингент мігрантів становили працівники партійних, державних та
силових структур, а також управлінського апарату. Отже, пов’язувати приїзд
значної кількості росіян лише з економічною допомогою відсталому регіону не
доводиться. Проте не варто недооцінювати й значення індустріалізації, що
проводилася форсованими темпами. Вона вимагала відповідного кадрового
забезпечення розвитку промисловості, транспорту, будівництва. Основним
місцем зосередження російської спільноти став обласний та районні центри.
Саме завдяки такій політиці у повоєнні десятиліття в загальній структурі
населення Волині помітно збільшилася чисельність росіян. На думку І.Терлюка,
у післявоєнний період практику масових переміщень було доведено до рангу
одного з найважливіших державних завдань. Росіян переселяли не лише в
західні області України. Їх міграція була планомірно спрямована у всі райони,
які увійшли до складу СРСР у довоєнний і післявоєнний періоди. Характерним
явищем у внутрішньорегіональних міграційних процесах 40-50-х років було
збільшення міграційних зв’язків між західними областями і, передусім, з
Львівською. Чимала кількість росіян, що спочатку прибула до Львова,
перерозподілялась в інші області. Взагалі, зміна місця проживання була
швидше правилом, ніж винятком. Така ситуація була закономірним наслідком

/426/212) стор. 113.
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кадрової політики, яку проводив сталінський режим у Західній Україні
/415/213).
Всього за перші повоєнні роки на постійну роботу до західних областей
України прибуло понад 90 тис. робітників і спеціалістів, а якщо врахувати, що
середня сім’я пересічно складалася з трьох осіб, то кількість прибулих
становила майже 270 тисяч /396/214). З одного боку, така маса прибулих, без
сумніву, покликана була вирішувати не лише техніко-економічні проблеми
регіону, а стала тим фактором, який суттєво впливав на політичну й
психологічну ситуацію. В багатьох промислових містечках і робітничих
поселеннях приїжджі ставали провідною домінуючою силою /415/215).
Слід відмітити, що номенклатурні кадри, які надсилались на Волинь та в
інші західні області для роботи на відповідальних посадах у партійнійних,
радянський, комсомольський і профспілковий органах, часто не мали ніякої
спеціальної освіти, але виступали надійними провідниками „генеральної лінії”
тоталітарного режиму, відзначались самовпевненістю у своїй „історичній
правоті”, „безпомилковістю” у діях і т. ін.
Джерела

свідчать,

що

обкоми

східних

областей

(Харківської,

Полтавської, Дніпропетровської та інших) нерідко посилали для роботи в
західні області малограмотних, а іноді й випадкових людей. А керівництво
західних областей орієнтувалось винятково на кадри, що прибували у регіон,
ігноруючи місцеві можливості. Це приводило до серйозних негативних
наслідків, послаблювало зв’язки керівництва з населенням. Критичні виступи
проти системного поділу населення на „східняків” і „місцевих” місцевою
владою ігнорувались, більше того – суворо засуджувались. Протистояння між
двома групами західноукраїнського населення поглиблювалось.
Таким

чином,

соціально-економічні

перетворення

в

регіоні

супроводжувались процесами чисельного зростання російської етнічної
меншини.

Відомі

факти,

коли

для

створення

/415/213) стор. 227.
/396/214) розділ IV. Зміни в економічному та соціальному житті, стор. 112.
/415/215) стор. 227.
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місцевої

економічної

інфраструктури

та

відбудови

зруйнованого

війною

господарства

у

західноукраїнські області в повоєнний період перевозилися з Росії цілі
підприємства (здебільшого нерентабельні, застарілі у технічному відношенні)
разом з кадрами спеціалістів та кваліфікованих робітників. Упродовж четвертої
повоєнної п’ятирічки в Західну Україну приїхало 20 тис. робітників і 2 тис.
інженерно-технічних працівників з великих промислових підприємств СРСР
/436/216). Значне збільшення чисельності населення в області відбулося у 1948
р. за рахунок прибуття спеціалістів і робітників у новостворений трест
„Волиньвуглерозвідка,” підвідомча сітка якого розміщувалася у м. ВолодимиріВолинському /90/ 217 ). У наступні роки на склад, розселення волинян та
виникнення населених пунктів вплинула розробка тут басейну. Виникло кілька
нових міст та селищ, в тому числі на Волині – Нововолинськ і Жовтневе. Саме
тут був зосереджений найбільший відсоток російськомовного населення.
Отже, замість колишніх традиційних національних груп, насамперед
польської, єврейської, німецької, чеської в регіоні почала чисельно зростати за
рахунок міграції зі східних регіонів УРСР та СРСР нова – російська
національна меншина.
Катастрофічне скорочення єврейської етнічної меншини пояснюється
масовим знищенням євреїв під час окупації. Як відомо, Волинь входила до
складу рейхскомісаріату „Україна”, який був найбільшою адміністративною
одиницею і займав територію 339,3 тис. км2, до його складу входило 11
сучасних областей України. Саме ці терени були місцями досить великого
скупчення єврейського населення України. На Волині гетто, або „скрині
смерті”, як їх називав Геббельс, були створені у Любомлі, Ратно, КаміньКаширську, Любешові, Рожищах. 30 червня та 2 липня 1941 р. значно
постраждала Луцька єврейська община – розстріляно 1460 євреїв /278/ 218).
Приблизно 1,5 тис. волинських євреїв загинуло протягом першої половини

/436/216) стор. 106.
/90/217) оп. 2, спр. 495, арк. 6.
/279/218) стор. 6-7.
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1943 року /341/ 219 ). Загалом на території Волині було страчено більше
половини єврейського населення, або 109 тисяч чол. /282/220).
Таким чином, різке скорочення єврейської етнічної меншини на Волині у
повоєнні роки пояснювалось політикою геноциду щодо них в часи окупації.
Загалом, винищення євреїв було частиною тієї загальної катастрофи, яку
пережив весь народ України, ставши жертвою нацизму.
Зникнення з волинських теренів німців-колоністів, які донедавна займали
тут четверте місце (після українців, поляків та євреїв), пояснювалось
підписанням у 1939 р. німецько-радянської домовленості, згідно якої
радянський уряд зобов’язувався не чинити ніяких перешкод німецьким
громадянам та іншим особам німецького походження, які проживали в СРСР у
сфері його інтересів, якщо вони матимуть бажання переселитися до Німеччини
або у сферу німецьких інтересів /280/221).
Враховуючи те, що перепис населення в СРСР був проведений у 1939, а
наступний у 1959 р., що не співпадає з рамками нашого дослідження, аналіз
соціальної структури краю (чисельність населення, його склад по віку і статі,
соціальних групах, заняттях та інших ознаках) проведений нами за даними
статуправління.
Соціальна структура населення Волині, як і в УРСР та СРСР в цілому, як
вважалося, складалася з двох класів: робітничого класу й колгоспного
селянства і соціальної верстви – інтелігенції. Саме таку модель суспільства
тоталітарний режим почав формувати в повоєнні роки у західних областях
України. Соціальні групи та прошарки, що не „вписувалися” у пропоновану
схему (торгівці, ремісники, землевласники, та ін.) ставали об’єктом жорстко
детермінованої

ідеологічними

постулатами

соціальної

політики

влади,

спрямованої на позбавлення їх економічної незалежності, суспільного впливу,
чи навіть фізичне знищення.

/341/219) стор. 132.
/282/220) стор. 56.
/280/221) стор. 93.

112

Чисельність робітників і службовців за статтю у різних галузях народного
господарства на кінець досліджуваного періоду відображена в Додатку Я і
говорить про те, що більша частина чоловічого населення була зайнята у
промисловості (9024 ос.), на будівництві (6329 ос.), залізничному транспорті
(4769 ос.), у сферах заготівлі, збуту і торгівлі (4449 ос.). Найбільше жінок
працювало в закладах освіти (7573 ос.), охорони здоровя (3843 ос.) а також у
промисловості (5008 ос.) /101/222).
Чисельність спеціалістів з вищою освітою мала тенденцію до збільшення,
що видно із Додатку А'. Якщо у червні 1951 р. таких спеціалістів було 3448 ос.,
то у 1953 р. – 4612 ос. По спеціальностях за 1951 р. вони розподілялися
наступним чином: тих, що закінчили педвузи й університети –889 ос., лікарів –
587, інженерів – 200 ос.
Розподіл населення за віком і статтю серед сільських мешканців був на
користь жінок у віці 20-29 років – 72196 ос., в той час як чоловіків – 32521, що
значно менше й пояснюється наслідками війни. Див. Додаток Ю. Чисельність
дітей і молоді у віці до 18 років по містах і міських поселеннях станом на
1.04.1954 р. складала всього 47280 ос., з них 23671 чоловіків, 23609 жінок
/109/223).
У 40-50-х роках на Волині, як і в Україні загалом, спостерігалась
тенденція до збільшення народжуваності. Це пояснювалось нормалізацією
життя після буремних воєнних років та відновленням порушених війною
шлюбних зв’язків. Сприяла цьому й законодавча політика держави, спрямована
на стимулювання не лише шлюбності, але й, зокрема, народжуваності. Законом
від 08.07.1944 р. держава вперше гарантувала матеріальну допомогу
„незаміжнім матерям”. Передбачались грошові нарахування матерям, які мають
по двоє дітей, при народженні наступних /415/224). Так, станом на 1953 р. у
багатодітних матерів області народилося 6195 дітей. Третю по рахунку дитину
народили 2966 матерів, 4 – 1367, 5 – 764, 6 – 407, 7 – 256, 8 – 194, 9 – 103, 10 –
/101/222) оп. 7, спр. 895, арк. 8-9.
/109/223) оп. 7, спр. 1570, арк. 4-5.
/415/224) стор. 222.
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63, 11 – 75 матерів. Майже 5 тис. багатодітних матерів працювали в колгоспах,
833 – домогосподарками, 305 ос. в державних і кооперативних підприємствах
/107/225).
На рівень народжуваності позитивно вплинула переважаюча частина
сільського населення у краї. Так, станом на вересень 1944 р. сільських
мешканців було 532,3 тис. ос., міських – 41,2 тис. ос. На 1 січня 1947 р. в м.
Луцьку проживало 39,7 тис. ос., Володимирі-Волинському – 16,0 тис., Ковелі –
19,0 тис. ос. Всього по області нараховувалось 838,5 тис. осіб, з них проживали
у містах 122,0 тис., сільське населення складало 716,5 тис. ос., що у відсотках
становило відповідно 14,5 і 85,5 /89/226). Протягом серпня 1948 р. в область
прибуло 2769 ос., з них міського – 1943 ос., сільського населення – 826 ос.
Вибуло за серпень всього 1978 ос., з них міського – 1429 ос., сільського – 549
ос. Природний приріст за вказаний місяць склав всього 971 ос., з них міського
населення – 215, сільського – 756 ос. /90/227). Станом на 1 січня 1953 р. в
області проживало 804389 ос., з них міське населення складало 149389 ос.,
сільське – 655 тис. ос. /104/228). Про співвідношення міського й сільського
населення Волині, його ріст за період 1944-1953 років можна судити з Додатку
Ф. Як бачимо, різке скорочення чисельності населення відноситься до періоду
тимчасової окупації області гітлерівцями (1941-1944 рр.) і є прямим наслідком
тоталітарного режиму та терору на знищення, встановленого ними.
Щодо міграції населення, то найбільша кількість прибулих на Волинь за
досліджуваний період припадала на 1945-1947 рр. Це було пов’язано,
насамперед, із демобілізацією з Радянської Армії після закінчення війни та у
зв’язку з українсько-польським та українсько-чеським трансферами населення.
Крім того, великий відсоток склали прибулі зі сходу України та інших регіонів
СРСР. На зменшення загальної кількості населення в області та зміну його
етнонаціональної структури помітно впливало переселення частини волинян у
південні та східні області УРСР та набір молоді для роботи в промисловості.
/107/225) оп. 7, спр. 970, арк. 10.
/89/226) оп. 2, спр. 472, арк. 2.
/90/227) оп. 2, спр. 495, арк. 10.
/104/228) оп. 7, спр. 965, арк. 5.
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Найбільша кількість вибулих з Волині спостерігалася в кінці 40-х – на початку
50-х років. Це пояснювалось відсутністю в області власних промислових
центрів, що й змушувало виїздити в пошуках роботи до ближніх і сильніших в
економічному відношенні Львівської, Житомирської та Київської областей. В
основному таке переселення проходило стихійно, але вже на початку 50-х років
у ряді міст Волині почали працювати контори з оргнабору, які проводили
вербовку робітників, в тому числі й у віддалені райони країни. Так, за перше
півріччя 1952 р. вибуло з області по оргнабору 4374 ос. /96/229), зокрема у
Сахалінську область у 1952 році вибуло 156 ос. не дивлячись на її віддаленість
/104/230). Впродовж січня 1951 – вересня 1952 рр. з Волинської та Рівненської
областей в інші регіони Радянського Союзу було переселено 5 795 селянських
господарств /331/231).
У той же час поповнення міського населення відбувалося за рахунок
прибулих із сільської місцевості. Так, у 1952 р. з міст й міських поселень
області вибуло 16770 ос., в тому числі за межі області 11147 ос. Кількість
прибулих складала 16222 ос. Із сільської місцевості своєї ж області – 5099 ос.
/102/ 232 ). Докладніше див. Додаток Б'. Коливання чисельності населення
Волині (в основному на зменшення) було викликане й політикою радянської
влади, яка планомірно проводила на визволених землях репресії проти мирного
населення. Передані Волинському краєзнавчому музею у 1994 р. з архіву МВС
особисті справи виселених до Сибіру волинян дають змогу простежити
механізм примусу й репресій у повоєнні роки. До категорії тих, кому належало
покинути рідний край, відносили сім’ї оунівців, „бандопособників”, пізніше
„куркулів”, а то й усіх, хто противився курсу „радянізації”.
Знайомство із справами на уродженців Волині (Лятинських, Остапчуків,
Яцюків, Січкарука Ю.Я. та ін.) /173/ 233) вражає. В них неможливо знайти
/96/229) оп. 7, спр. 297, арк. 46.
/104/230) оп. 7, спр. 965, арк. 5.
/331/231) розділ II. Боротьба за політичне та організаційно-господарське зміцнення колгоспів у 1951-1953 рр.,
стор. 154.
/102/232) оп. 7, спр. 961, арк. 7-8.
/173/233) інв. № КДФ-16752, 16753; ДМ-32337-32341; КБФ-15780; ДМ-43264-43275; КБФ-15882-15892; 1640916422.
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складу

злочину.

Абсолютно

безневинні

люди

переносили

нелюдські

страждання, втрачали рідних, позбавлялися права повернутись на рідну землю,
як карні злочинці повинні були проходити щомісячну реєстрацію.
Так, 19 серпня 1950 р. на спецпоселення під нагляд органів НКДБ як
„кулак-націоналіст” був відправлений Лятинський П.М. з сім’єю (Хабаровський
край, В’яземський район). Із листа його внука Валентина до Й.Сталіна
(збережений в музеї) читаємо: „Дорогой учитель и отец тов. Сталин. Я ученик
1-го класса обращаюсь с просьбой освободить моего дедушку … Нас насильно
переселили на Восток, за то, что дедушка имел красивый дом и сад
культурный...” /174/234). Далі хлопчик скаржився на нестерпні умови життя
проте обіцяв гарно вчитися лиш би його прохання не залишилося поза увагою.
Лист надійшов в управління МБД СРСР 19.10.1951 р., а в 1952 р. Там же, на
засланні, померли обоє з подружжя. Безкраї простори Сибіру стали вічним
притулком для багатьох волинян.
Так, станом на 4 січня 1949 р. із Волинської області у Красноярський
край, Іркутську та Горьківську області було виселено 1178 сімей оунівців або
3582 особи /283/235). З 1944 по 1951 р. було насильно вивезено майже 8 тис.
сімей – 29 тис. ос. На так звані спецпоселення вивезено 275 сімей „куркулів”
/275/236). За перше півріччя 1952 р. у Дніпропетровську, Херсонську, Одеську,
Миколаївську, Кіровоградську та Ізмаїльську області відправлено 3832 сімей
або 18398 ос., з них працездатних чоловіків у віці 16-59 років і жінок у віці 2654 років – 9687 ос. /96/ 237 ). Станом на 1 квітня 1953 р. з Волині до
Дніпропетровської області переселено 245 сімей, до Херсонської – 372,
Миколаївської – 268. Виселяли за межі України, в Сибір і тих, хто не хотів
вступати в колгоспи або суперечив планам партії та уряду.
Аналізуючи демографічну ситуацію, що склалась на Волині відразу після
звільнення її від фашистської окупації, слід відмітити непоправні збитки,
нанесені війною й гітлерівцями, які призвели до 40-відсоткового (з 1940 по
/174/234) інв. № КДФ-16416, КВ-72449.
/283/235) стор. 516.
/275/236) стор. 2.
/96/237) оп. 7, спр. 297, арк. 43.
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1944 рр.) скорочення населення області. До того ж значні матеріальні втрати
посилили

й

промисловості

без
та

того

складну

соціальній

ситуацію
сфері,

що

у
не

сільському

господарстві,

сприяло

відтворенню

народонаселення краю.
У 40-50 роки ХХ ст. Волинь стає регіоном активних і різнопланових
міграційних процесів, як внутрішніх, так і міждержавних. Область поповнилась
великою кількістю скерованих урядом кадрів зі сходу – „надійних і відданих”
владі, які й мали покращити політичну, моральну й психологічну ситуацію в
краї. Однак зростання загальної кількості населення не було якісним
відворенням етнонаціонального організму регіону. На тлі значних втрат
населення в роки війни, переселення значної частини поляків, чехів,
представників інших національних груп, репресивно-каральної політики,
організованого виїзду частини сільської молоді в інші райони Радянського
Союзу, своїм динамізмом вирізнявся приріст кількості росіян за рахунок
міграції та асиміляції так званого російськомовного населення. Разом з цим
помітно змінилася статево-вікова структура населення, де значно зросла частка
жінок та осіб старшого віку. Загалом, незважаючи на певні зрушення у
соціальній сфері, деяку нормалізацію і покращення життя, демографічна
ситуація в області залишалася складною.
Під час українсько-польського переселення 1944-1947 рр. урядовими
колами не було створено реальної програми розселення, що призвело до ще
одного витка в ускладненні соціально-економічного та психологічного
адаптування людей в новому середовищі. Наслідком були розірвані сім’ї,
втрата майже всього привезеного з Польщі майна, нестача продуктів
харчування, поширення хвороб і зростання смертності. Депортовані ставали
найбіднішим прошарком населення в УРСР
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3.2. Медицина й охорона здоров’я
Перераховані вище післявоєнні проблеми соціального характеру, а також
поширення масових захворювань, зумовлених недостатнім а то й поганим
харчуванням, примітивним побутом, негативно вплинули на стан здоров’я
населення, яке загалом визначалося як незадовільне. Відчувалася нагальна
потреба у розгортанні мережі лікувальних установ з тим, щоб надати людям
першу медичну допомогу, організувати профілактичну роботу, пов’язану з
ліквідацією

таких

типових

для

Волині

епідемічних

захворювань,

як

туберкульоз, тиф, малярія і ін.
З часу встановлення радянської влади (вересень 1939 р.) на Волині значно
активізувалась робота органів охорони здоров’я, однак всі ці починання були
перервані війною. Окупанти повністю знищили 62 спеціальних лікувальних
заклади і 37 частково пошкодили. Майже 50 відсотків усіх лікарень, поліклінік і
дитячих консультацій було знищено. Кількість медичних кадрів усіх галузей
скоротилася з 2959 ос., станом на вересень 1940 р., до 771 ос., станом на
вересень 1944 р. Зокрема, лікарів скоротилося на 287 чол., середнього
медперсоналу – на 619 ос. Загальна сума збитків, нанесених органам охорони
здоров’я складала 23745,1 тис. крб. /81/238).
Враховуючи те, що війна завдала значних руйнувань народному
господарству, першочергові заходи влади були спрямовані на якнайшвидшу
відбудову й зміцнення економіки держави. Більше того, як вже відзначалось,
уряд робив ставку на індустріалізацію та військову могутність, нехтуючи при
цьому соціальними потребами й інтересами людей. Що ж до охорони здоров’я,
то на Волині, як і в інших регіонах і особливо в західних, стан справ у цей час
характеризувався занедбаністю або й повною відсутністю медичної допомоги, а
звідси – висока смертність населення, особливо дитяча. Катастрофічно не
вистачало медпрацівників і обладнання.

/81/238) оп. 1, спр. 349, арк. 6.
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У перші місяці після звільнення області у Луцьку відбулась нарада
медпрацівників, на якій обговорено питання про стан медично-санітарного
обслуговування сільського та міського населення і намічено перспективи
розвитку медичної мережі. Станом на 1 листопада 1944 р. у селах Волині вже
було відкрито 14 лікарських дільниць, 34 фельдшерсько-акушерських пунктів,
16 дитячо-жіночих консультацій і 6 пологових будинків на 80 ліжок /195/239).
Центром медичної допомоги населенню у повоєнні роки стала обласна
лікарня, організована 23 червня 1944 р. у приміщенні, спеціально побудованому
під лікарню ще в 1939 році. У 1945 р. тут розмістилась обласна лікарня на 255
ліжок і госпіталь для інвалідів Великої Вітчизняної війни на 100 ліжок.
Першочергово

були

організовані

терапевтичне,

хірургічне,

родильне,

гінекологічне, дитяче й очне відділення, в яких працювало 8 лікарів: 4 хірурги,
один терапевт, окуліст, акушер-гінеколог, педіатр. Вони надавали в основному
невідкладну допомогу.
Щороку лікарня розбудовувалася, дещо покращувався кількісний склад
працівників. Так, в 1947 р. в лікарні вже було передбачено 25 лікарських посад,
в тому числі вводилась посада завідуючого лабораторії, лікаря рентгенкабінету, фізкабінету, а також лікаря невропатолога, дієтолога, відкрито
фізіотерапевтичний кабінет, який розташовувався у двох кімнатах і був
обладнаний трьома кварцовими лампами, чотирма сал люксами, двома лампами
Мінера, апаратами УВЧ і гальванізації /61/240). Протягом наступних років тут
відкривалися все нові й нові відділення, удосконалювалось медичне обладнання
кабінетів.
Найскрутнішою була ситуація з медичними кадрами, яких в області
катастрофічно не вистачало. Тому у 1944 р. голова облвиконкому Профатілов у
своєму листі-зверненні до М.Хрущова просив Наркомздрав направити в
область лікарів і медикаменти, аргументуючи прохання необхідністю боротьби

/195/239) стор. 1.
/61/240) оп. 5, спр. 1, арк. 6,10.
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з великою епідемією сипного тифу, особливо в Колківському і Маневицькому
районах /297/241).
В липні 1946 р. в область прибуло 100 лікарів і 350 ос. середнього
медичного персоналу, що дало можливість посилити медичну роботу у
віддалених населених пунктах Волині. У найближчий час Міністерство
Здоровохорони України мало надіслати ще 50 лікарів і 250 середньо медичних
працівників /227/242).У наступні роки кількість медперсоналу в області дещо
збільшилася. Так, якщо у 1949 р. в області нараховувалося 422 лікарі, з них
місцевих – 26 ос., то у 1950 р. їх стало вже 480, з яких місцеві – 38 ос.
Відповідно середніх медичних працівників: у 1949 р. – 1952, з них місцеві – 324
ос. і у 1950 р. – 1861, з них місцевих – 469 ос. /57/243).
Як бачимо, чисельність медперсоналу в області зростала в основному за
рахунок прибулих спеціалістів. Місцеві ж кадри (фельдшерів й акушерів)
готувала Луцька фельдшерсько-акушерська школа, яка відкрилася 5 вересня
1944 р. і була першим медичним закладом на Волині. У цьому ж році на
перший курс сюди прийнято 152 чол. У школі викладало 13 лікарів, з яких 2
викладачі були штатними, 11 – сумісниками. У 1946 р. в Ковелі відкрився
другий медично-учбовий заклад Волині. Однак матеріальна база медучилища
була дуже слабка: не вистачало навчальних приміщень і кабінетів та
лабораторій, відповідно медичного обладнання. У бібліотеці було лише
декілька книг і жодного підручника з фармакології, терапії, хірургії. Учбовими
базами для училища були обллікарня і пологовий будинок в Луцьку, а також
райлікарня у Ковелі. Дещо пізніше, у 1952 р. з метою підготовки медичних
кадрів для поліських районів було організоване Камінь-Каширське медичне
училище /61/244).
Зрозуміло, що місцеві й прибулі кадри значно покращили ситуацію в
області

щодо

медичного

обслуговування,

однак

їх

кількість

та

й

кваліфікаційний медичний рівень не відповідали вимогам часу. Більше того,
/297/241) стор. 58.
/227/242) стор. 1.
/57/243) оп. 2, спр. 1, арк. 195.
/61/244) оп. 5, спр. 1, арк. 195.
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існувала велика плинність. Протягом 1948-50 рр. змінилося 33 завідуючих
районними відділів охорони здоров’я, 15 головних лікарів, 14 головлікарів
райсанепідстанцій, 4 завідуючих секторами облздороввідділу. У 1949 р. з
області вибуло 201 ос. середніх медпрацівників, з них 93 ос. у зв’язку з
передислокацією військових частин, 49 ос. як переселенці у східні області, 18
ос. на навчання у різні навчальні заклади, 8 ос. репресовано органами
радянської влади /58/245).
Існувала потреба підготовки медичних кадрів з місцевого населення. З
цією метою в Луцьку при обласній лікарні відкрилися 2-місячні курси з
удосконалення середнього медперсоналу із сільської місцевості. Курси
медсестер були організовані також Володимир-Волинським відділом охорони
здоров’я. Майбутні медсестри слухали лекції кращих спеціалістів-лікарів міста
/231; 202/ 246 ).У 1946 р. Київський інститут удосконалення лікарів під
керівництвом доцента Т.І.Вольського організував на базі Луцької обласної
лікарні курси удосконалення лікарів-хірургів, які дали змогу волинським
хірургам на місці підвищити свою кваліфікацію /220/247).
Вживалися заходи щодо спеціалізації медпрацівників. Станом на жовтень
1951р. в області працювало: 94 терапевти, 43 хірурги, 52 педіатри, 24 фтизіатри,
51 акушер-гінеколог, 42 стоматологи, 15 рентгенологів. Всього у вказаний
період на Волині працювало 553 лікарі та 2308 ос. середнього медперсоналу
/60/ 248 ). До плану кількості медичних посад у закладах охорони здоров’я
Волині не вистачало для міста – 522 ос., для сільської місцевості – 242 ос.,
середнього медичного персоналу: для міста – 1297 ос., для села – 1556 ос.
/59/249). Як бачимо, проблема з кадрами медпрацівників за рахунок прибулих
спеціалістів та місцевих, що пройшли навчання, вирішувалася досить повільно і
не могла задовольнити потреби населення.

/58/245) оп. 2, спр. 249, арк. 22, 27.
/231; 202/246) стор. 1; стор. 1.
/220/247) стор. 3.
/60/248) оп. 2, спр. 371, арк. 8,10.
/59/249) оп. 2, спр. 369, арк. 1.
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Покращення медичного обслуговування вимагало істотного збільшення
кількості лікарень, фельдшерсько-акушерських пунктів, аптек. Станом на 1947
р. на Волині функціонувало 25 загальних і спеціальних лікарень, в тому числі 2
інфекційні та 4 шкір-венерологічні; 3 туберкульозні лікарні, 8 пологових
будинків. Всього у містах працювало 36 медзакладів. У сільській місцевості –
18 загальних лікарень, у тому числі в районних центрах – 6, три туберкульозні
лікарні, три пологових будинки – всього 24 заклади /88/250). На кінець 1950 р.
в області було вже 77 лікарень, а за два наступних роки їх кількість збільшилася
на 15. Крім того, порівняно з 1950 р. на початок 1953 р. кількість лікарняних
ліжок зросла на 300, фельдшерсько-акушерських пунктів – на 70. Станом на
січень 1953 р. в області працювало 104 пологових будинки /247/251).
У березні 1951 р. на обласній нараді активу медпрацівників завідуючий
обласним відділом охорони здоров’я В.Турко відзначив, що на Волині вперше
за повоєнні роки в основному було виконано план розширення мережі установ
охорони здоров’я. Під медичні заклади, що вперше починали діяти, передано 66
заново побудованих, відремонтованих та відповідним чином пристосованих
будинків. Для оснащення лікувально-профілактичних закладів лише за один рік
придбано на 696 тис. крб. інструментарію, 7 рентген-апаратів, обладнано 10
клініко-діагностичних лабораторій, 112 фізіотерапевтичних апаратів, 4 кисневі
палатки, дезкамери тощо. Населення області обслуговували 555 лікарів і 2227
фельдшерів, акушерок і медсестер /239/252).
Як бачимо, зміни на краще відбувалися. Однак в деяких районах ще не
було райлікарень, значна частина медзакладів розміщувалася в орендованих
приватних будинках або тулилася в непристосованих приміщеннях. В ряді
лікарняних дільниць не було транспортних засобів, що значно ускладнювало їх
роботу. В окремих райлікарнях недостатньо використовувалася апаратура для
встановлення діагнозу та визначення заходів лікування. Мали місце серйозні

/88/250) оп. 2, спр. 461, арк. 1-2.
/247/251) стор. 2.
/239/252) стор. 1.
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недоліки з постачанням медикаментами районних і дільничних лікарень,
фельдшерсько-акушерських пунктів.
Як наслідок – високий відсоток смертності, особливо серед дітей. Так,
якщо у 1945 р. в області було зафіксовано 211 випадків смерті дітей до одного
року, то у 1946 р. – 851. У 1944 р. померло 45 дітей віком від 1до 2 років, у 1945
р. – 189 /85/253). Найбільше випадків смерті було зафіксовано від хвороб серця,
туберкульозу, запалення легень. Так, за період з 1 січня до 1 липня 1953 р. із
161 померлої дитини у міських поселеннях від запалення легень померла 71
дитина, від туберкульозу всіх форм – 18, вроджених пороків розвитку – 9 дітей.
Всього по області за 1953 р. народилося 17467 ос., померло – 7920 ос.,
природний приріст склав 9577 ос. /105/254).
Прикрим було й те, що частина дітей помирала у рододопоміжних
закладах ще до виходу матері із пологового будинку. Це свідчило про низький
рівень меддопомоги по обслуговуванню жінок до пологів, погано налагоджену
роботу консультацій вагітних жінок. Давалась взнаки й тяжка фізична праця
жінок під час вагітності, адже основний тягар у повоєнні роки ліг саме на їх
плечі.
Станом на 1953 р. найбільша дитяча смертність була зафіксована у
Берестечківському районі: з 460 народжених померло 308, у тому числі 30 дітей
до одного року. Подібною була ситуація в Голобському районі: з 349
народжених померло 207. В інших районах відповідно: Головнянський – 579 і
250, Турійський – 458 і 217, Локачинський – 375 і 291 /105/255). Окрім дитячої
залишалася високою і материнська смертність (2:1000 родів), але у порівнянні з
1945 р. вона знизилась у 2 рази, дитяча – у 3 рази /61/256). Для виправлення
ситуації, що склалася, необхідно було в першу чергу покращити медичне
обслуговування населення шляхом раннього виявлення і більш ефективного
лікування усіх хвороб і особливо тих, які давали найбільшу смертність.
Особливого поліпшення вимагало обслуговування жінок до пологів, а також
/85/253) оп. 2, спр. 444, арк. 42.
/105/254) оп. 7, спр. 968, арк. 9.
/105/255) оп. 7, спр. 968, арк. 20.
/61/256) оп. 5, спр. 1, арк. 113.
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обслуговування дітей першого року життя шляхом безперервного медичного
нагляду.
Складною

залишалася

ситуація

з

медичним

обслуговуванням

у

віддалених поліських селах. З цією метою з 1949 р. в області почалася
організація колгоспних пологових будинків. В 1950 р. їх функціонувало вже 88
на 160 ліжок. Загалом 50-і роки характеризувалися дальшим зміцненням
матеріально-технічної бази рододопоміжних закладів, збільшенням кількості
лікарів, акушер-гінекологів, акушерок, ростом їх професійного рівня.
Тимчасова фашистська окупація краю, що зумовила економічну розруху,
яку супроводжували злидні, голод, моральні й психологічні потрясіння,
викликала повний розгром як всієї системи охорони здоров’я, так і її
протитуберкульозної мережі. На Волині ще до війни був великий відсоток
захворювань на туберкульоз. У повоєнний час погані умови життя, важка праця
сприяли зростанню захворювання і смертності від цієї недуги. Крім того,
форми туберкульозу стали більш гострими й злоякісними. Враховуючи
ситуацію, що склалася, у 1945 р. в Луцьку відкрилося туберкульозне відділення
при обллікарні на 10 ліжок, а в 1946 р. – перший в області обласний
протитуберкульозний

диспансер,

на

який

і

були

покладені

функції

організованої боротьби з цим захворюванням і його профілактикою. Так,
станом на 1.01.1949 р. на обліку в тубдиспансері уже стояло 3063 хворих
туберкульозом, в тому числі активних – 2728, з них бацилярних – 647 чол.
Дітей взято на облік 1621 ос., з них легеневих – 1585 ос. Стаціонарна допомога
була надана лише 807 хворим. Через відсутність належної допомоги станом на
1954 р. зареєстровано більше 4 тис. хворих активною формою туберкульозу, з
них 1185 бацилярних /133; 112/257).
Як бачимо, хвороба прогресувала. Працівники охорони здоров’я
небезпідставно вважали одним з найважливіших питань в комплексі боротьби з
туберкульозом підготовку кадрів-фтизіатрів, бо їх кількість не збільшувалась, а
навпаки зменшувалася. Якщо у 1951 р. таких було 24, то в 1954 р. їх
/133; 112/257) оп. 1, спр. 11, арк. 3; оп. 7, спр. 1581, арк. 9.
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залишилось 12. Великі сподівання покладались на райфтизіатрів. Однак тільки
в 14 районах з 30 вони працювали на основній посаді, у решті районів цю
посаду суміщали лікарі інших спеціальностей. Станом на 1.01.1955 р. лише 6
райфтизіатрів

пройшли

курси

вдосконалення,

ще

8

ос.

підвищували

кваліфікацію на базі облтубдиспансеру. Загалом, як свідчить статистика, біля
половини лікарів цієї спеціальності мали недостатні знання. Крім того, існувала
велика плинність кадрів. Тільки в 1954 р. змінились фтизіатри в 12 районах
/112/258).
Ефективна протитуберкульозна допомога багато в чому залежала від
стану лікарської мережі та кількості ліжок у ній. Боротись із туберкульозом в
області почали через збільшення лікарняних ліжок та через перепрофілювання
звичайних

у

туберкульозні.

Ряд

лікарень,

які

розташовувались

у

непристосованих приміщеннях, без рентген-кабінетів, а часто й без лабораторій
самоліквідовувались. Облтубдиспансер вважав недоцільним їх функціонування
і пропонував за їх рахунок збільшити існуючі міські й сільські тублікарні, які
мали для цього відповідні умови.
Станом на 1951 р. кількість лікарняних ліжок складала 450 і
обслуговувала, зокрема, хворих легеневим туберкульозом (330 ліжок). Однак і
це не задовольняло потреби області. Більшість лікарень не відповідали вимогам
санепідемстанції. Навіть відремонтована тублікарня у м. ВолодимиріВолинську на 100 ліжок, яка в той час вважалася найкращою в області, мала
ряд суттєвих вад (відсутній водопровід, каналізація, в приміщенні темно, через
вузькі вікна, навіть вдень потрібно було використовувати електричне
освітлення і т. д.).
Згідно з постановою Ради Міністрів УРСР від 26.07.1952 р. № 2393 „Про
утвердження комплексного плану протитуберкульозних заходів по УРСР на
1952 р.” і згідно рішення Облвиконкому від 5 вересня 1952 р. за № 1223

/112/258) оп. 7, спр. 1581, арк. 11-12.
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кількість туберкульозних ліжок у Волинській області було збільшено на 80 за
рахунок перепрофілювання загальних ліжок /150/259).
Як відомо одним із методів протитуберкульозної профілактики є
вакцинація і ревакцинація населення. Але цей, перевірений практикою засіб
боротьби з недугою, фактично ігнорувався. Так, за 1954 р. вакцинацію пройшло
всього 12461 новонароджений, в тому числі в сільській місцевості – 7266 ос.
Вакцинації підлягали і старші вікові категорії населення. У вказаний період
планувалося зробити профщеплення 7 тис. ос., зроблено – 6361 ос. /108/260).
Профілактика хвороби у значній мірі залежала і від протитуберкульознопропагандистських заходів, однак ефективність їх була низькою, зокрема, і
через низький рівень фахівців.
Як зазначалося вище, в області не вистачало кваліфікованих лікарівфтизіатрів. Тому ставилось першочергове завдання підвищення їх професійного
і кваліфікаційного рівня. Так, у жовтні-листопаді 1952 р. при облтубдиспансері
пройшли двотижневі семінари з легеневої хірургії. 26-27 жовтня 1953 р.
відбулася ІІІ конференція фтизіатрів і терапевтів Волинської області /134/261).
Таким чином, можна констатувати, що протягом 1946-1950 рр. було створено
(хоч і не в повному обсязі) протитуберкульозну мережу та підготовлено перші
кваліфіковані кадри лікарів-фтизіатрів.
Відсутність належної санітарно-епідеміологічної служби на Волині у
досліджуваний період (епідеміологічні станції та санітарно-бактеріологічні
лабораторії діяли лише в шести районах із 32 існуючих), низька санітарна
грамотність населення була однією з головних причин високої інфекційної
захворюваності. У цілому ряді населених пунктів люди поголовно хворіли
сипним і повторним тифом, малярією. Особливо непокоїла зростання кількості
захворювань на малярію. Волинь була відома як малярійна територія ще до
Першої світової війни. Пояснювалось це великою заболоченістю земель,
значною кількістю водяних площ (озер, ставків, річок). Крім того, в роки війни
/150/259) оп. 7, спр. 30, арк. 2.
/108/260) оп. 7, спр. 1569, арк. 6,79.
/134/261) оп. 2, спр. 39, арк. 1.
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(1941-1944) тут тривалий час стояв фронт. Після його відходу у 1945 р. саме й
стався різкий спалах цієї хвороби. Станом на 1945 р. загальна захворюваність
малярією у Волинській області складала 13560 випадків, у 1946 р. – 10311
/5/ 262 ). Волинський край входив до групи областей, де коефіцієнт
захворюваності

був

від

200

до

100

на

10000

чол.,

тоді

як

середньореспубліканський коефіцієнт за 1945 р. становив 179,4. У 1946 р.
найбільша захворюваність малярією була зафіксована в Любешівському районі
– 1748, Ратнівському – 1601, Старовижівському – 1031, Луківському – 817,
Ковельському – 405, м. Ковелі – 425, м. Луцьку – 351 /4/263).
У зв’язку з серйозним ускладненням обстановки в області, та й в Україні,
на захворюваність малярією при Міністерстві охорони здоров’я України було
створено Відділ малярії і медичної паразитології. 8 березня 1946 р. було
прийнято постанову Ради Міністрів УРСР за № 394 „Про заходи боротьби з
малярією”. У березні 1947 р. відбулася республіканська нарада з цієї ж
проблеми, яка констатувала високу захворюваність населення /6/ 264 ). За
завданням Міністерства охорони здоров’я у Волинську область Інститутом
малярії у 1946 р. було направлено бригаду з трьох осіб для ентомологічного
обстеження та надання практичної допомоги в організації анти малярійної
служби /6/265). У цьому ж році було створено колектив сануповноважених у
складі 850 чол., при допомозі яких було проведено 990034 подвірних обходи,
оглянуто сотні тисяч людей. Серед населення проводилась велика санітарноосвітня робота. За 1946 р. прочитано 4760 лекцій, проведено 12284 бесіди
/4/266).
Однією з причин низької якості проведення протималярійних заходів
була слабка підготовка лікарів у галузі боротьби з малярією – недостатнє
знання клініки, діагностики та лікування хворих, особливо дітей, велика
плинність кадрів. Так, в Любешівському районі за 1948 р. змінилося 4
/5/262) оп. 14, спр. 1231, арк. 13.
/4/263) оп. 14, спр. 690, арк. 41.
/6/264) оп. 14, спр. 1314, арк. 1-2.
/6/265) оп. 14, спр. 1314, арк. 13-14.
/4/266) оп. 14, спр. 690, арк. 39-40.
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завідуючих малярійною станцією, а з 13 фельдшерських пунктів 8 очолювали
медсестри. Такий стан спостерігався і в ряді інших районів області, а тому не
було точного обліку та лікування хворих на малярію /7/267).
Та все ж, незважаючи на неймовірні труднощі післявоєнного періоду,
вдалось подолати таке страшне лихо, як малярія, і в цьому головну роль
відіграла медична інтелігенція Волині, яка знайшла в собі сили вистояти і
перемогти. Якщо у 1945 р. було зафіксовано 13560 випадків малярії, то у 1954
р. – лише 15. Захворюваність на черевний тиф з 1944 по 1950 роки знизилась у
8 раз, сипним тифом – у 38 раз, а повторний тиф був повністю ліквідований.
Докладніше див. Додаток В'. Складність післявоєнного життя, особливі
природнокліматичні умови краю були першопричиною інших масових
серйозних захворювань. У 1945-50 рр. на Волині перебувала наукова
експедиція, організована Харківським

інститутом ендокринології і хімії

гормонів, яка вибірково оглянула населення Ковельського, Голобського,
Рожищенського та ряду інших районів і прийшла до висновку, що на Волині є
тяжка. зобна ендемія. Враховуючи це, у травні 1950 р. в Луцьку відкрився
обласний протизобний диспансер на 10 ліжок, який одночасно став
організаційно-методичним, консультативним і лікувальним центром у боротьбі
із зобною епідемією. Станом на 1951 р. медоглядом на виявлення зобної
хвороби в області охоплено 300 тис. ос. Статистика була вражаючою –
ураженість населення зобом становила 52 відсотки /61/268).
Оскільки епідеміологічна ситуація на Волині була дуже складною, а
мережа закладів охорони здоров’я слабо розвиненою, гостро стояло питання
про її розширення та покращення структури відділень. Так, у 1946 р.
утворилось онкологічне відділення у складі обласної лікарні на 50 ліжок. На
основі наказу від 1.08.1948 р. № 62 тут був організований

перший

організаційно-методичний центр по наданню онкологічної допомоги населенню
області – обласний онкологічний диспансер. У січні 1949 р. він отримав окреме

/7/267) оп. 14, спр. 1345, арк. 29.
/61/268) оп. 5, спр. 1, арк. 168, 21.
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приміщення, але на той час виконував лише організаційні функції по наданню
допомоги. Будівництво першого стаціонарного корпусу онкодиспансеру на 30
ліжок розпочато у 1951 р. /61/269).
Вперше на Волині у 1947 р. в Рожищі на базі центральної райлікарні було
відкрито психіатричне відділення на 20 ліжок. Пізніше, 30 травня 1955 р. в
приміщенні Теремнівського райвійськкомату була організована волинська
обласна психіатрична лікарня на 100 ліжок. Крім того, 20 січня 1945 р. в
Луцьку організована станція переливання крові при обласній лікарні.
Першочергова робота її зводилась до того, щоб при необхідності перелити кров
хворому. Якщо у 1945 р. було заготовлено 6,7 л крові, то з 1948 р. почалась
планова заготівля консервованої крові. З цією метою у 1950 р. організовані
перші районні відділи переливання крові у містах Ковелі, ВолодимиріВолинському. Було заготовлено 576 л крові, 1,2 л еритромаси, 1 л плазми
/61/270).
Як бачимо, якщо період 1944-48 рр. характеризувався в основному
становленням та відновленням роботи окремих закладів охорони здоров’я,
діяльність яких була ще на низькому рівні і зводилась до подолання наслідків
війни, то протягом наступних 1949-53 рр. їх робота дещо покращилась, що
виявилось

у

розширенні

мережі

лікувальних

установ,

збільшенні

спеціалізованих відділень у них та зростанні кількості медперсоналу.
За повоєнні роки поліпшувалась, хоч і надто повільно, діяльність
сільської служби здоров’я. Налагодження її роботи мало першочергове
значення, адже більша частина населення проживала у сільській місцевості.
Серйозні недоліки були і в постачанні медикаментами районних, дільничних
лікарень та фельдшерсько-акушерських пунктів. Ще у лютому 1944 р.
відновило свою роботу обласне аптечне управління. У Луцьку, зокрема,
відкрились 4 аптеки, магазин „Хірургія”, „Оптика”, магазин по продажу
предметів санітарії й гігієни. До кінця 1944 р. аптечна сітка області

/61/269) оп. 5, спр. 1, арк. 105-106.
/61/270) оп. 5, спр. 1, арк.56.
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нараховувала 23 аптеки. Оскільки в аптеках був відсутнім цілий ряд вкрай
важливих медикаментів, при аптекоуправлінні була організована галенова
лабораторія, яка займалась виготовленням настоянок, мазей, інших нескладних
галенових препаратів.
Одночасно із збільшенням кількості аптек, зростала мережа аптечних
пунктів, які забезпечували переважно сільське населення. У 1947 р. в області
нараховувалося 250 таких пунктів ІІ групи, що було у 5 раз більше, ніж у
перший післявоєнний рік /61/271). У 1948 р. на Волині відкрилось 52 аптеки, в
яких працювало 290 медспеціалістів, фармацевтів, санітарок. У цьому ж році
аптекоуправління отримало вагон медичних товарів (перев’язочних матеріалів,
медикаментів, апаратури тощо), цінність яких перевищувала 600 тис. крб.
Споруджувались нові аптеки в Старій Вижві, Лукові та Озютичах. У віддалені
населені пункти області аптекоуправління надіслало 50 комплектів різного
хірургічного приладдя та медтоварів /235/272).
Довгий час розвиток матеріальної бази аптечних установ, як і системи
охорони здоров’я в цілому, стримувався відсутністю планових асигнувань. Так,
станом на 1946 р. радянський уряд на відновлення та розгортання медичної
мережі в області асигнував 25 млн. крб. в той час як бюджет охорони здоров’я
УРСР складав 1600 млн. крб. /232; 337/ 273 ). Якщо на розвиток аптечних
установ у 1946-59 рр. було використано 35 тис. крб., то за семирічку (1960-1967
рр.) сума зросла до 375 тис. крб. /61/274).
Наведені дані ще раз підтверджують, що у 40-і роки на Волині відбулося
становлення системи охорони здоров’я, а з 50-х років почали проводитись
заходи з охорони навколишнього середовища (будівництво водопроводів,
каналізаційних очисних споруд) та підвищенню санітарної культури населення.
Щодо охорони здоров’я, то першочергової ваги набували заходи зі
зміцнення здоров’я дітей, інвалідів і престарілих. До цієї справи залучалися
новостворені профспілкові організації. Найбільше оздоровили робітників і
/61/271) оп. 5, спр. 1, арк. 187.
/235/272) стор. 1.
/232; 337/273 стор. 1; стор. 104.
/61/274) оп. 5, спр. 1, арк. 187.
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службовців обкоми профспілок початкових і середніх шкіл, медичних та
державних установ, МТС і земельних органів, робітників борошномельної
промисловості та елеваторів /246/275).
Станом на серпень 1946 р. у Волинській області працював санаторій на 80
ліжок в м. Маневичі для туберкульозних хворих. Заклад працював цілий рік і
обслуговував виключно інвалідів Великої Вітчизняної війни, дітей шкільного і
дошкільного віку. На вказаний час він надав послуги 153 хворих /87/276). Дещо
пізніше,

у

1952

р.,

в

області

діяло

три

санаторії:

дитячий

загальнотерапевтичний у с.Милуші Луцького району на 40 ліжок, протягом
року відпочило 97 дітей; обласний косно-туберкульозний санаторій у міському
поселенні Маневичі на 150 ліжок (за 1951 р. відпочило 70 чол.);
туберкульозний санаторій для дітей шкільного віку і дорослих у с. Тростянець
Ківерцівського району на 75 ліжок /97/277). У серпні 1954р. в області діяло три
санаторії на 300 ліжок у с. Ульянівка, смт. Маневичі та с. Замлиння. Протягом
року тут відпочило 766 ос. /111/278).
Постановою

виконавчого

комітету Волинської

облради

депутатів

трудящих від 12 травня 1945р. ”Про організацію дитячих садків і поліпшення
медичного і побутового обслуговування жінок і дітей” було затверджено
мережу дитсадків по районах області з контингентом дітей у кількості 980 чол.
/138; 86/279). На 1 січня 1947 р. в області діяло 27 дитсадків, в яких перебевало
672 дитини. Крім того, відкривалися сезонні яслі, метою яких було вивільнення
матерів

(основної

робочої

сили

у

повоєнний

час)

для

виконання

сільськогосподарських та інших робіт. Однак більшість цих закладів були не
пристосовані до утримання й виховання дітей: 10-денні курси підготовки
проходили лише завідуючі дит’яслами, няні й вихователі не мали й семирічної
освіти, а деяким з них було по 14 або 58 і більше років.

/246/275) стор. 2.
/87/276) оп. 2, спр. 454, арк. 7.
/97/277) оп. 7, спр. 302, арк. 2.
/111/278) оп. 7, спр. 1580, арк. 6-7.
/138; 86/279) оп. 1, спр. 4, арк. 1; оп. 2, спр. 451, арк. 14.
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Так, у Горохівському районі грошові фонди на організацію ясел в
колгоспах були виділені лише на придбання дитячих розкладушок, простинь і
рушників,

яких

все

ж

не

вистачало.

Приміщення

знаходились

у

напівзруйнованому стані, відсутній інвентар та іграшки. Станом на 1953 р. у
яслях міських поселень області перебувало 487 дітей, у сільській місцевості
було виділено 160 місць, але перебувало 107 дітей /110; 106/280).
Оздоровленням дітей у літній період займалися піонерські табори. На
1946 р. їх нараховувалося в області 8. Ці ж функції виконував і Луцький
оздоровчий дитмайданчик. У вказаний період ці заклади оздоровили 971
дитину /86/281). Санаторне лікування й відпочинок надавали дітям-сиротам, які
перебували у дитячих будинках. Так, із Луцького спеціального будинку у 1948
р. відправлено семеро дітей в санаторій Бориславля, по двоє в Ізмаїл та Артек,
одного в Яремне /139/282).
Видача допомоги по вагітності та пологах здійснювалися відповідно
Указу Президії Верховної Ради СРСР від 8 липня 1944 р. „Про підвищення
державної допомоги вагітним жінкам, багатодітним та одиноким матерям,
посилення охорони материнства і дитинства, про встановлення почесного
звання „Мати-героїня„ і заснування ордена „Материнська слава” та медалі
„Медаль материнства” /26/283). На підставі цього указу у 1946 р. орденами і
медалями нагороджено більше сотні волинських жінок. А у наступні 1951-52
рр. багатодітним і одиноким матерям області виплачено 28 млн. 483 тис. крб.
державної допомоги /247/284).
У повоєнні роки поступово відроджувалося і набувало масового
характеру фізкультурне й спортивне життя, що мало велике значення для
загартування і збереження життя трудящих. Так, станом на 1948 р. в області
(весною і влітку) функціонувало 6 водних станцій. Зокрема, у Луцьку на станції
добровільного спортивного товариства „Спартак” обладнали вишку для
/110; 106/280) оп. 7, спр. 1578, арк. 100,117; оп. 7, спр. 969, арк. 7.
/86/281) оп. 2, спр. 451, арк. 1.
/139/282) оп. 1, спр. 26, арк. 3.
/26/283) оп. 46, спр. 414, арк. 85 зв.,108.
/247/284) стор. 2.
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стрибків, басейн з доріжками для плавання, волейбольну й баскетбольну
площадки та бігові доріжки. Крім того, для оволодіння мистецтвом веслування
станція планувала закупити байдарки, човни і моторки. Подібна робота велась і
на станціях у Володимирі-Волинському, Рожищах, Шацьку /236/ 285 ).
Дальшому піднесенню спортивного руху в Україні сприяла постанова ЦК
ВКП(б) від 27 грудня 1948 р. з питань розвитку масової фізкультури та
відповідні рішення парт органів республіки про поліпшення фізкультурної і
спортивної роботи в Українській РСР /337/286).
Підсумовуючи вищесказане, можна зробити слідуючі висновки.
Система охорони здоров’я на Волині у перші повоєнні роки знаходилась
у стані відновлення й становлення. Цей процес проходив у складних умовах,
викликаних як наслідками війни, так і неадекватною політикою тоталітарного
режиму, який в першу чергу вирішував головні проблеми радянізації краю,
залишаючи поза увагою невідкладні проблеми соціального характеру, в тому
числі й охорону здоров’я місцевого населення.
Найскрутнішою була ситуація з медичними кадрами, яких в області
катастрофічно не вистачало. Штат медпрацівників поповнювався за рахунок
приїжджих із східних областей України лікарів, адаптація яких до специфіки
розвитку західноукраїнського регіону проходила складно, а фаховий рівень був
недостатній – звичайно, їхали далеко не кращі кадри.
Діяльним центром медичної допомоги населенню у визначений період
стала обласна лікарня, на базі якої з часом відкривались нові й нові відділення.
Однак робота сільських та районних служб здоров’я була незадовільною (брак
кадрів, приміщень, медикаментів тощо).
Повоєнні 40-50 рр. на Волині характеризуються успішною боротьбою
проти ряду масових захворювань і епідемій, які зумовили велику смертність
населення і особливо серед дітей. Незважаючи на всі неймовірні труднощі
післявоєнного періоду слід віддати належне медичній інтелігенції Волині, яка в
таких катастрофічних умовах вистояла і тим самим заклала фундамент
дальшого розвитку системи охорони здоров’я.
/236/285) стор. 2.
/337/286) стор. 106.
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3.3. Соціально-побутова сфера
Політика повоєнних змін, яку здійснював більшовицький режим після
звільнення області від окупантів, поширювалася й на таку важливу сторону
життя як соціально-побутова сфера. Переборюючи великі труднощі, вже у
перші мирні роки волиняни робили все можливе не тільки для відбудови
зруйнованої економіки, а й покращення свого життєвого рівня. Серед
першочергових завдань були забезпечення населення продуктами першої
необхідності через державну та кооперативну торгівлю, відбудова й дальше
розширення житлового фонду, налагодження роботи міського й міжміського
транспорту. Здійснювались заходи щодо благоустрою багатьох населених
пунктів: приведення їх у належний санітарний стан, ремонт доріг, тротуарів та
водогону, створення зелених зон, електрифікація тощо.
Слід зауважити, що перетворення у цій галузі були започатковані ще в
1939-1941 рр., після встановлення радянської влади на території Західної
України. Вже тоді почали запроваджуватись такі елементи радянської моделі,
як націоналізація житла, підпорядкування державному контролеві торговельних
закладів і, зокрема, знищення такої вагомої сили українського економічного та
суспільно-політичного життя, як український кооперативний рух, організація
нової системи охорони здоров’я, введення деяких, раніше небачених елементів
соціального забезпечення населення, налагодження діяльності комунального
господарства. Так, у Волинській області на комунальне й житлове господарство
з бюджету 1940 р. асигнувалося 12,7 млн. крб., в тому числі на будівництво
електростанцій у Луцьку, Володимирі-Волинському та Камені-Каширському –
майже 1 млн. крб. /47/287). На кінець того ж року кількість електростанцій
зросла з 11 до 18, ними було вироблено за рік близько 1,4 тис. кіловат-годин
електроенергії /38; 8/288).

/47/287) оп. 1, спр. 8, арк. 1,6.
/38; 8/288) оп. 3, спр. 70, арк. 1; оп. 3, спр. 5634, арк. 37.
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Керуючись провідною ідеєю про необхідність ліквідації будь-яких
проявів приватної власності, нова влада головну увагу звернула на
націоналізацію житла. Згідно постанови Луцької міської ради від 31 грудня
1939 р. у державну власність перейшло 610 завершених і 30 недобудованих
будинків міста /44/289). В цілому у Волинській області до вересня 1940 р. було
націоналізовано 286 будинків /46/290). Крім житла, до осені 1940 р. на Волині
було націоналізовано й передано у розпорядження комунального відділу
виконкому обласної Ради депутатів трудящих 22 готелі, 6 лазень, а також 33
електростанції /46/291).
Не змінився характер перетворень у соціальній сфері і після „другого
приходу” радянської влади. Населення починало розуміти: сподівання на те, що
радянська влада зміниться на краще, демократизується, поліпшить своє
ставлення до людей, більше уваги приділяючи соціальним проблемам,
виявилися марними. У дещо новій історичній ситуації, що склалася після війни,
розпочався новий виток старанно замовчуваного протягом багатьох років
громадського конфлікту в суспільстві – між людьми й тоталітарним режимом.
Загальний стан, як і зовнішній вигляд повоєнної Волині, були
надзвичайно злиденними: розруха, голод, чимало людей жили в бараках,
землянках, пристосованих під житло виробничих спорудах, нерідко без
найнеобхідніших для існування речей. Тому у перші мирні роки головна увага
зосереджувалась на ремонті наявного житлового фонду та відбудові
зруйнованих будинків. У міру розвитку будівельної індустрії велось
спорудження й нових жител.
Питання про хід житлового будівництва в містах і селах республіки
розглядалися на червневому (1945 р.) травневому (1946 р.) і березневому (1949
р.) пленумах ЦК КП(б)У. Крім того, влада запевняла, що кошти на цю галузь в
роки четвертої п’ятирічки становили майже п’яту частину капітальних
вкладень у народне господарство країни і наче б то перевищували відповідні
/44/289) оп. 1, спр. 11а, арк. 1.
/46/290) оп. 1, спр. 2а, арк. 4.
/46/291) оп. 2, спр. 2а, арк. 26.
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асигнування за всі довоєнні п’ятирічки, разом узяті /337/ 292). Однак реалії
повоєнного життя були далеко не такі сяючі, як їх декларували на папері.
Однією з причин цього стала інтенсивна відбудова об’єктів промисловості з
відповідним пріоритетним їхнім фінансуванням та забезпеченням необхідною
кількістю робочої сили, матеріалів тощо. Досить часто навіть ті незначні кошти,
що виділялися на відбудову житлового фонду, використовувалися не в повному
обсязі.
Особливо складна ситуація з будівництвом склалася у сільській
місцевості. За неповними даними на Волині фашистами було зруйновано 54
тис. селянських хат, 70772 господарські будівлі, 451 школу, 23 лікарні, 389
клубів та хат-читалень, 61 аптеку і фельдшерсько-акушерські пункти /226/293).
Саме

тому

особлива

увага

приділялась

сільському

будівництву

і

впорядкуванню сіл. Забудовникам відпускались кредити в розмірі від 5 до 15
тис. крб. на сім’ю строком до 10 років. Інвалідам Великої Вітчизняної війни,
сім’ям загиблих воїнів, демобілізованим солдатам, матросам і офіцерам
кредити надавалися на особливо пільгових умовах. Чимало будинків для
трудівників села споруджували колгоспні будівельні бригади /337/294).
До серпня 1946 р. у селах Волині було збудовано 11788 хат, 8970
господарських будівель, 158 шкіл, 16 лікарень, 128 клубів, 20 будинків
сільських Рад, 5 лазень. У стадії будівництва перебувало 4066 будинків, 266
господарських будівель, 78 шкіл, 45 клубів і 33 сільські ради. Для розширення
сільського будівництва Волинь отримала від держави близько 6 млн. крб. у
формі довготермінових кредитів /226/295).
Впорядковувались волинські міста і райцентри. Так, м. Ковель, яке було
практично повністю зруйноване війною, до річниці перемоги звітувало про
вагомі здобутки: менш, ніж за два роки у Ковелі відбудовано 108200 м2
житлової площі, понад 144 тис. м2 шляхів і тротуарів, посаджено понад 5 тис.
дерев, пущено водогін, відкрито три бані. Ковель знову набув значення одного з
/337/292) стор. 100.
/226/293) стор. 3.
/337/294) стор. 103.
/226/295) стор. 3.
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великих залізничних вузлів країни. За порівняно короткий термін тут
побудовано паровозне і вагоноремонтне депо, електростанцію, ремонтні
майстерні й склади /211/296). За підсумками соцзмагання Ковельський район
був визнаний як кращий з відбудови зруйнованих сіл і райцентру та
премійований грошовою премією у сумі 20 тис. крб. Непогано велось сільське
будівництво в Ківерцівському й Турійському районах, які отримали відповідно
15 і 10 тис. крб. преміальних коштів. На 1 серпня 1946 р. в області було
завершено планування 35 населених пунктів та райцентрів – Старої Вижви,
Торчина, Іванич, Олики, Ратно /226/297).
Однак, як в обласному центрі, так і в області в цілому, повільно
розгорталось індивідуальне житлове будівництво. Причиною цього було
незабезпеченість

будівельними

матеріалами,

зокрема

покрівельними

–

черепицею, шифером, придбати які було практично неможливо. У 1948 р. в 11
райспоживспілках області з 30 взагалі були відсутні магазини з продажу
будівельних і господарських товарів та лісоматеріалів /65/298). Незадовільно
поставлена торгівля будматеріалами і лісом привели до того, що навіть у 19501952 рр. у Луцьку залишилось 70 незавершених будов /260/299).
Загалом

динаміка

розвитку

будівельної

індустрії

з

початку

досліджуваного періоду і в наступні роки йшла по висхідній лінії, проте темпи
будівництва залишалися недостатніми, а рівень забезпеченості населення
житлом – досить низьким. Так, житловий фонд в містах і селищах міського
типу на початку 1945 р. становив 457 тис. м2 загальної (корисної) площі житла,
в тому числі у м. Луцьку – 174,0 тис. м2. На початок 1950 р. він змінився і склав
815,3 тис. м2, (Луцьку – 267,9 тис. м2.). Збільшення житлового фонду відбулося
і протягом 50-х років, а на початок 1960 р. він становив 2156,6 тис. м2 площі
/284/300). Ці відчутні зміни сталися після того, як ЦК КПРС і Рада Міністрів
СРСР прийняли постанову „Про розвиток житлового фонду в СРСР” (липень
/211/296) стор. 4.
/226/297) стор. 3.
/65/298) оп. 4, спр. 44, арк. 4.
/260/299) стор. 3.
/284/300) стор. 283.
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1957 р.). У ній ставилося завдання в найближчі 10-12 років забезпечити людей
житлом /308/301). Саме тоді площа введених в дію житлових будинків різко
зросла і тисячі людей залишили бараки й комуналки, переселившись у нові
квартири сімейного типу.
Потребувало великих коштів і житлово-комунальне господарство області.
Якщо у 1950 р. на ці потреби було відпущено 5 млн. 292 тис. крб., то за 1951-52
рр. ця сума досягла 16 млн. 485 тис. крб., що сприяло розширенню мережі
комунальних підприємств. Так, за два роки, з 1951 по 1953, довжина водогону
області збільшилася на 11,3%, подача води населенню – на 17,7%. Кількість
точок

вуличного

освітлення

зросла

на

45,3%.

Вдвоє

збільшились

капіталовкладення на будівництво і на 81% на капітальний ремонт закладів, що
займалися благоустроєм /248/ 302 ). І все ж, незважаючи на деякі позитивні
зміни, благоустрій міст і селищ міського типу вимагав значного покращення,
що видно з додатку. Див. Додаток Д '.
Що стосується радіофікації, то вже у вересні 1944 р. в області було
створено 16 радіовузлів і 600 діючих радіоточок, а також широко розгорнута
мережа вуличного радіомовлення. У Володимирі-Волинському районі, зокрема,
у 1944 р. нараховувалось 60 радіоточок, до січня 1953 р. їх стало 2500. До кінця
року планувалось радіофікувати ще 15 населених пунктів району /193; 255/303).
Якщо у 1950 р. в області нараховувалось 139 підприємств зв’язку, в тому числі
в сільській місцевості 111, то у 1955 р. їх стало відповідно 160 і 129. Кількість
трансляційних радіоточок зросла з 16,8 тис. у 1950 р. до 76,4 тис. у 1955 р.
/284/304). Радіофікація завжди розглядалась радянською владою як важливий
засіб поширення комуністичної ідеології, а тому у цій сфері коштів не
шкодували.
На кінець 40-х років розгорнулись роботи з телефонізації області.
Першочергово мали бути сполучені телефонним зв’язком сільради і МТС, які й
мали забезпечити виконання всіх вказівок з центру щодо невідкладних
/308/301) розділ 2. Лібералізація радянського суспільства, стор. 92.
/248/302) стор. 3.
/193; 255/303) стор. 1; стор. 4.
/284/304) стор. 170.
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сільськогосподарських робіт, зокрема посівної, жнив. Станом на 1948 р. в
області планувалося телефонізувати 35 сільрад і 2 МТС /161/305). Протягом
квітня 1948 р. мали бути телефонізовані села Кукли, Саб’ятин, Северинівка, а
протягом першого півріччя – всі села району /235/306).
Вживались заходи з відбудови мережі побутових закладів: пралень,
лазень, перукарень, готелів, різного роду майстерень тощо. Однак, вони довгий
час не могли забезпечити потреби населення, а деякі з них навіть досягти
довоєнного стану. Так, якщо в містах області у 1940 р. нараховувалось 16
готелів, то у 1950 р. їх було лише 4, у 1955 р. – 10. За 1940 р. лазнями надано
послуг всього 195,2 тис. ос., у 1950 р. – 144,0 тис., у 1955 р. – 286,5 тис. ос.
/284/307). Ще гіршою була ситуація з пральнями та перукарнями, які, звичайно,
були потрібними, але в тяжких повоєнних умовах не користувались
популярністю серед населення через відсутність коштів.
Важливою проблемою післявоєнного періоду стало відродження та
розвиток

пасажирського

транспорту,

поліпшення

обслуговування

ним

населення. Так, у 1945р. в розпорядження Волинського автотресту надійшло 4
автобуси, що дало можливість встановити автобусний зв’язок між найбільшими
містами області /205/308). У наступні роки і, зокрема в 1952 р., автобусний парк
області збільшився у 2,5 рази, а його місткість – у 4 рази. Таксомоторний парк
зріс у 5 разів, а перевезення ним пасажирів – більше ніж у 5 разів. Станом на
1953 р. в області постійно діяли 6 міжміських автобусних ліній (Луцьк –
Володимир-Волинський, Луцьк – Берестечко, Луцьк – Ратно, Луцьк – Ківерці,
два маршрути республіканського значення: Луцьк – Київ і Луцьк – Львів). У
1952 р. автотранспортна контора виконала план перевезення пасажирів на
123,8% /257/309).
У новій п’ятирічці планувалось зв’язати обласний центр автобусним
сполученням з районними центрами – Рожище, Олика, Устилуг, Горохів,
/161/305) оп. 1, спр. 11, арк. 4.
/235/306) стор. 1.
/284/307) стор. 285, 289.
/205/308) стор. 1.
/257/309) стор. 3.
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Любомль, Шацьк та іншими. Реалізувати всі намічені плани заважали істотні
недоліки, а саме: перебої у роботі транспорту внаслідок технічних й
організаційних неполадок; відсутність коштів на розвиток автобусного парку та
ремонт. Ще й у 1953 р. в Луцьку не було приміщення автобусної станції для
пасажирів міжміських маршрутів і вони були змушені чекати відправки
автобусів під відкритим небом. Через ці та ряд інших причин автотранспорт не
користувався

популярністю

серед

населення,

а

перевага

віддавалася

залізничному транспорту.
Як зазначалося вище, центром залізничного сполучення області був
Ковель. У 1950 р. пасажирській службі для забезпечення роботи на Ковельській
залізниці потрібно було 569 чол. /162/310). Тут передбачалось курсування 33,5
пар поїздів, в тому числі: прямого сполучення – 5,5 пар, місцевого сполучення –
2 пари, приміського – 26 пар, в тому числі 3 товарно-пасажирських і 2 поїзди
західноєвропейської колії. У 1952 р. порівняно з планом 1951 р. на дорозі
передбачалось зменшення кількості поїздів прямого сполучення (на одну пару)
при збільшенні кількості приміських поїздів (на 4 пари). Було намічено також
перевезти 7 тис. пасажирів, що вище плану 1951 р. на 6,7% /163/311).
На тлі певних позитивних змін у розглянутих вище галузях соціальнопобутової сфери різко контрастувала незадовільна ситуація, що склалася в
торгівлі. Очевидці подій того періоду згадують, що ніде було придбати такі
необхідні для повсякденного вжитку речі, як сіль, сірники, гас. Глибинні
причини цього полягали не тільки у повоєнній скруті, а були прямим наслідком
націоналізації

торговельних

підприємств,

розпочатої

у

1939-1941

рр.

радянським режимом. Під час націоналізації торгівельних об’єктів поруч з
крупними у державну власність передавались і дрібні крамниці. Таким чином,
скорочувалась приватна торгівельна мережа, а державна й кооперативна
торгівля, що розгортала свою діяльність, на той час не могла та й не змогла
надалі повністю забезпечити потреби населення. Крім того, новостворені

/162/310) оп. 5, спр. 17, арк. 35.
/163/311) оп. 5, спр. 157, арк. 28.
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колгоспи (як довоєнні, так і ті, що відновили роботу після війни) виявились
досить слабкими, а селяни-одноосібники постачали ринок все меншою й
меншою кількістю продукції, так як він обкладався великими натуральними і
грошовими податками, зобов’язаннями, що йшли у фонд держави та
вивозилися на схід.
Слід відмітити, що українська кооперація як за часів міжвоєнної Польщі,
так і на початку радянської присутності в західноукраїнському регіоні була
досить поважним і впливовим фактором організованої української національної
сили і викликала рішучі зусилля більшовицького режиму, спрямовані на її
якнайшвидше усунення з арени місцевого суспільного життя. На основі
рішення уряду УРСР та ЦК КП(б)У від 8 грудня 1939 р. всі існуючі українські
кооперативні центри, подібно як і польські та єврейські, були ліквідовані або
саморозпустилися і були замінені більшовицькою централізованою системою
/1; 19/312).
Існуюча приватна торгівля практично була заборонена, проте мережа
діяльності нової державної кооперації значно розширилась, оскільки тепер вона
була наділена винятковим правом на обслуговування сільського населення.
Розпочалися репресії проти кооперативних діячів, заарештовано багато
спеціалістів кооперативної справи, які потрапили в категорію „ворогів народу”
і за короткий проміжок часу поповнили табори репресивно-каральної системи
СРСР.
Ретроспективний огляд засвідчує, що вже у вересні 1940 р. на Волині
було організовано близько 1800 крамниць, 134 буфети, товарообіг яких у той
період склав 25,4 млн. крб., а в першому кварталі 1941 р. – 108,3 млн. крб. /48;
83/313). Наприкінці 1940 р. у західних областях України діяло вже 17,2 тис.
крамниць, палаток і підприємств громадського харчування державної і
кооперативної торгівлі, що становило 16% усіх аналогічних закладів республіки
/296/314).
/1; 19/312) оп. 7, спр. 148, арк. 129; оп. 6, спр. 516, арк. 142.
/48; 83/313) оп. 1, спр. 9, арк. 23, 24; оп. 1, спр. 2, арк. 20.
/296/314) стор. 26, 259, 272.
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У повоєнні роки широкого розмаху набувала так звана розгорнута
торгівля на селі. Так, якщо в 1946 р. у системі споживчих товариств була 291
торгова точка, то в 1949 р. їх діяло вже 1207. Крім того, діяло 57 торгових точок
громадського харчування /285/ 315 ). Однак, вони не забезпечували потреби
населення. „В крамницях м. Луцька не купити найпростіших речей широкого
вжитку. Ніде дістати крему для взуття, щітки для одягу, зубної щітки, гребінця,
ложки, тарілку. Навіть череп’яного горщика, яких так багато виробляють на
Волині. А де напитись води? Кіосків з газводою немає. Продається лише морс
сумнівної якості. В місті немає їдальні, де б можна було поїсти без талонів,
немає крамниці овочів, а також молочних продуктів. У вихідний день частина
їдалень не працює. Луцькими вулицями ходять хлопчики і продають звичайну
воду, кружку за 2 крб.”, – довідуємось із листа читача в газету „Радянська
Волинь” за 1946 рік /219/316).
Очевидно, така ситуація пояснюється загальним негативним станом
постачання населення товарами першої необхідності в країні. Адже до кінця
1947 р. в Радянському Союзі зберігалося нормоване постачання міського
населення продуктами харчування й найважливішими промисловими товарами.
14 грудня 1947 р. Рада Міністрів СРСР і ЦК ВКП(б) прийняли постанову про
скасування карток на продовольчі та промислові товари і перехід до продажу їх
без обмеження за єдиними державними цінами. Водночас з відміною карткової
системи постачання було здійснено грошову реформу. Обмін старих грошей на
гроші зразка 1947 р. на всій території СРСР проводився протягом тижня у
співвідношенні 10:1.
Особливих витрат від реформи зазнали вкладники ощадних кас, позаяк
переоцінці не підлягали лише найменші вклади. Певних збитків населенню
завдала також переоцінка облігацій державних позик, які обмінювалися на
облігації нової позики у співвідношенні 5:1 та 3:1. Одним словом, грошова
реформа мала відверто конфіскаційний характер, цілком у дусі радянської

/285/315) стор. 200.
/219/316) стор. 2.
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традиції перерозподілу власності, що офіційно обґрунтовувалося необхідністю
обмежити „спекулятивні грошові нагромадження” /308/317).
Слід зазначити, що після відміни карткової системи були встановлені нові
ціни на всі види продуктів і промислові товари. При цьому новий рівень цін
перевищував довоєнний утричі. Водночас, вилучення в процесі реформи
значної кількості грошей і скорочення в такий спосіб загальної купівельної
спроможності населення, створювало можливість для зниження цін на товари.
У 1948 р. державні роздрібні ціни стали на 17,0% нижчі від рівня цін, який
існував напередодні реформи. Так, на хліб і борошно знизились ціни в
середньому на 12%, проти діючих пайкових цін, на крупу, макарони, пиво – на
10%, на молоко, яйця, чай, фрукти встановлювались нові, а на горілку, вино,
м’ясо, рибу, жири, цукор, сіль, картоплю зберігались ціни на рівні діючих
пайових цін /264/318).
Перехід до безкарткової торгівлі ставив величезні вимоги перед
працівниками цієї сфери. Вже у 1945 р. в області готувались до відкриття 230
крамниць, 86 з них системи державної торгівлі. В Луцьку, зокрема,
обладнувались 80 крамниць, 15 ларьків, в тому числі хлібні, бакалійні, фуражні
та магазини мішаної торгівлі. Готувались до відкриття хлібні магазини і в
райцентрах. Облспоживспілка відкривала в селах спеціальні фуражні магазини,
де продавали борошно, крупи, макаронні вироби, фураж.
Удосконалювалась структура споживчої кооперації. Так, вже у 1946 р.
торгова кооперація Любомльського району складалась із 12 сільпо, в яких була
21 торгова точка й промартілі по виробництву безалкогольних напоїв та рибна,
шапочна, бондарна артіль. Товарооборот за ІІІ квартал 1946 р. складав 2127,4
крб., річний товарооборот – близько 3 млн. крб. У кожній сільраді був 1-2
кооперативних магазини. У Горохівському районі створено 16 сільпо і 44
торгові точки, кооперовано 7500 ос. У Локачинському районі – 37
кооперативних точок, кооперативною мережею охоплено 5054 ос. /146/319).
/308/317) розділ 1. Останній період „Сталінщини”, стор. 31.
/264/318) стор. 2.
/146/319) оп. 1, спр. 21, арк. 62, 65, 69.
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Зрозуміло, що всі магазини потрібно було забезпечити в достатній
кількості різносортним хлібом і хлібобулочними виробами, проте більшість
пекарень були напівкустарного типу і потребували ремонту, а тому їх пекарі не
могли забезпечити попиту населення області /218/320).
Оскільки майже третина товарообороту роздрібної мережі припадала на
кооперативну торгівлю, тому Рада Міністрів СРСР постановою від 9 листопада
1946р. зобов’язала кооперативні організації докорінно поліпшити торгівлю
серед сільського і міського населення. Відповідні завдання перед споживчою
кооперацією були поставлені Радою Міністрів УРСР у постанові від 25 грудня
1947 р. „Про збільшення закупівель і завозу споживчою кооперацією
сільськогосподарських продуктів для торгівлі в містах, робітничих центрах і
районних центрах УРСР”. У наступні роки, зокрема 8 травня 1948 р., вийшла
постанова Ради Міністрів УРСР і ЦК КП(б)У „Про роботу споживчої
кооперації України” та 20 листопада 1948 р. постанова Ради Міністрів СРСР за
№ 4300 „Про заходи щодо покращення торгівлі” /337; 65/321).
Протягом 1945-50 рр. певні зрушення відбулися у громадському
харчуванні. Але загалом ця сфера, як і сфера послуг, значно відставала від
потреб населення, бо протягом багатьох років розглядалася як третьорядна – на
них не вистачало ні коштів, ні уваги. Не виправили становища і постанови ЦК
КПРС, Ради Міністрів СРСР, ухвалені з цього приводу в 1953, 1956 і 1962 рр.
Навіть у 1958 р. підприємства громадського харчування України охоплювали
тільки 14,0% населення республіки, зокрема 4,0% сільських мешканців
/308/322). Мережа їдалень і буфетів в Україні на кінець 1950 р. складала 17,8
тис. одиниць проти 18,7 наприкінці 1940 р. /337/323). На Волині на кінець 1940
р. існувало 2122 підприємства роздрібної торгівлі, а в 1950 р. їх кількість
зменшилася до 1804. Число підприємств громадського харчування на кінець
1940 р. – 264 одиниці, у 1950 р. – 238 /284/324). Див. Додаток Т.
/218/320) стор. 1.
/33; 65/321) стор. 99; оп. 4, спр. 44, арк. 1.
/308/322) розділ 2. Лібералізація радянського суспільства, стор. 91.
/337/323) стор. 99.
/284/324) стор. 183.
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Як бачимо, підприємства громадського харчування навіть через п’ять
років після закінчення війни не змогли досягнути довоєнного рівня.
Відновлення мережі проходило в основному за рахунок буфетів та закусочних,
оскільки вони не вимагали великих площ і спеціального устаткування.
Значні зміни відбулися й у галузі соціального забезпечення, де неабияку
роль відіграли профспілки, вони виконували свої традиційні функції, пов’язані
з охороною праці, соціальним захистом трудящих і турботою про їх побутове й
матеріальне становище. Процес відновлення їх у західних областях України мав
свої особливості. Профжиття краю обмежувалося здебільшого містами й
великими районними центрами, так як боротьба ОУН та УПА проти радянської
влади в період війни та в перші повоєнні роки перешкоджала швидкому
відродженню професійних об’єднань у сільській

місцевості. Оскільки

профспілки фактично були частиною сталінського механізму влади, керівники
націоналістичного підпілля спрямовували свої акції і проти проффункціонерів
та активістів /363/325).
Посилена увага до профспілкового будівництва в західних областях, в
тому числі на Волині, поступово давала результати. У 1945 р. у цей регіон
відділом кадрів ВЦРПС і центральними комітетами галузевих спілок в якості
голів обкомів та головних бухгалтерів було направлено 41 відповідального
працівника. Відповідно до постанови секретаріату ВЦРПС від 11 квітня 1945 р.
„Про надання допомоги профспілковим організаціям західних областей УРСР”
у Волинську, Дрогобицьку, Ізмаїльську, Львівську, Ровенську, Станіславську,
Тернопільську,

Чернівецьку

області

прибула

бригада

ВЦРПС

і

25

кваліфікованих працівників для керівної роботи в обкомах спілок /363/326). На
час закінчення війни в регіоні налічувалось 7142 організації 25 галузевих спілок
під керівництвом 103 обласних комітетів. Вони об’єднували 283 тис. робітників
та службовців з 346,5 тис. працюючих /389/327).

/363/325) стор. 396.
/363/326) стор. 394.
/389/327) стор. 79.

145

Але

й

у

цій

важливій

справі

відчувався

тоталітарний

тиск

централізованого більшовицького державного апарату. Яскравим прикладом
залежності професійних спілок України від московського центру була вже сама
обставина, що впродовж тривалого часу (з 30-х років) ця наймасовіша
громадська організація була позбавлена національного центру керівництва
профрухом. Надмірна кількість галузевих профспілок, їхня територіальна
розпорошеність, відсутність координуючих їхню діяльність територіальних
профорганів гальмували й ускладнювали роботу.
Одним з перших результатів цих зусиль стало створення в 1948 р.
республіканських, крайових й обласних рад професійних спілок, на які
покладалися координація дій галузевих органів та проведення міжспілкових
заходів. І Українська міжспілкова конференція (Київ, листопад 1948 р.) обрала
Українську республіканську раду профспілок, що означало автоматичну
ліквідацію апарату уповноваженого ВЦРПС на теренах УРСР як вищого
керівного органу професійних об’єднань республіки. На Х з’їзді профспілок
СРСР (Москва, квітень 1949 р.) було ухвалено єдиний статут профспілок СРСР,
яким обумовлювалися організаційні форми і завдання, головними з яких
залишалися виробничі /363/328). В ході відбудови економіки профоб’єднання
підкріплювали конкретними справами свій високий авторитет наймасовіших
організацій трудящих.
Особливої уваги і піклування потребували інваліди війни. Втративши
здоров’я, сотні тисяч людей склали категорію населення, яка не могла існувати
без сторонньої допомоги. Потреба в отриманні регулярної медичної допомоги,
ліків, необхідність протезування кінцівок у інвалідів вимагали значних коштів,
а військові пенсії таких витрат не покривали. Інвалідам було складно знайти
роботу, а непрацездатні потребували опіки і догляду. Органи соцзабезу та
галузеві профспілки намагалися хоч якось полегшити життя інвалідів:
організовували безплатне санаторно-курортне лікування, надавали допомогу у
працевлаштуванні. Для безрідних інвалідів і престарілих створювались
/363/328) стор. 450, 726.
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спеціальні будинки, в яких вони знаходились на повному державному
утриманні. Підтвердженням цього є постанова РНК УРСР і ЦК КП(б)У за № 52
від 9 лютого 1944 р. „Про покращення роботи радянських і партійних
організацій по наданню допомоги сім’ям військовослужбовців у звільнених від
окупації районах УРСР” /53/329).
Восени 1945 р. було працевлаштовано 9744 демобілізованих воїни, які
прибули в область, у тому числі для роботи у сільському господарстві – 9078
ос. Прибулим у сільську місцевість (336 ос.), відремонтовано 391 хату,
побудовано нових – 80, видано худоби – 141 голову, зерна – 2996 т, видані
ссуди 124 чол. на суму 952 тис. крб. /54/330).
Постановою РНК СРСР від 23 січня 1946 р. за № 231 „Про підвищення
розміру пенсій інвалідам Великої Вітчизняної війни 1-ї групи” встановлювався
мінімальний розмір пенсій для військовослужбовців рядового складу, які стали
інвалідами 1-ї групи – 300 крб. в місяць, якщо вони не зв’язані з сільським
господарством, і 250 крб. для тих, хто пов’язаний з ним /56/331). Крім того,
сім’ям загиблих воїнів, демобілізованих, що проживали у містах області
виділялись промтовари, які можна було придбати через торгову сітку
Наркомторгу по ордерах, що видавали відділи державного забезпечення і
побутового влаштування сімей військовослужбовців. Сім’ям інвалідів війни
були виділені окремі фонди /55/332).
Варто відзначити активну роботу соцзабезу Волині в цьому напрямку. У
1946 р. вони займали перше місце в Україні з обслуговування інвалідів війни.
За зразково налагоджену роботу Міністерство соцзабезу УРСР нагородило
кращих працівників – завідуючих Ковельським, Горохівським і ВолодимирВолинським міськсоцзабезом почесними грамотами. З часу визволення області
від окупантів до серпня 1946 р., інвалідам Великої Вітчизняної війни було
виплачено біля 11 млн. крб. пенсій і видано одноразову допомогу в сумі
близько півмільйона крб. на курортне лікування. В будинки відпочинку і на
/53/329) оп. 1а, спр. 2, арк. 1.
/54/330) оп. 1а, спр. 5, арк. 2.
/56/331) оп. 3, спр. 26, арк. 2.
/55/332) оп. 1а, спр. 6, арк. 5.
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спецлікування направлено 820 чол. Для житлового будівництва і на придбання
худоби виплачено 1 млн. 287 тис. крб. довготермінового кредиту, безплатно
видано й завезено біля 11 тис. м3 лісу.
За вказаний період для інвалідів збудовано й передано безплатно 562
будинки, відремонтовано 1168 квартир. Для тих, хто проживав у сільській
місцевості на період посівної і збиральної кампаній було організовано 245
бригад і супряг. Ними засіяно і зорано 572 га землі, зібрано врожаю з площі в
455 га і скошено сіна на 125 га. /224/333). Крім того, велика увага приділялась
працевлаштуванню інвалідів війни. Так, на кінець 1951 р. в промисловості та
промкооперації працювало 265 ос., в кооперації інвалідів зокрема – 181 ос., у
сільському господарстві – 5401 ос., в установах та інших організаціях – 1346 ос.
/98/ 334 ). Зрозуміло, що органи соцзабезу також не могли в достатній мірі
забезпечити потреби тих категорій населення, які її найбільше потребували, але
в тяжких умовах повоєнного часу вона була досить відчутною.
З Додатку Е' „Про матеріально-побутове обслуговування інвалідів війни,
праці та родин військовослужбовців органами соцзабезу області за 1952 р.”
видно,

що

найсуттєвіша

допомога

надавалася

грішми,

позиками

на

будівництво, паливним матеріалом. Певна частина цієї категорії змогла
поправити здоров’я у санаторіях та будинках відпочинку.
До найбільш трагічних наслідків війни слід віднести дитяче сирітство –
велику кількість дітей, що втратили батьків. У 1941-1942 рр. з прифронтової
смуги було вивезено 976 дитячих будинків зі 107223 вихованцями /344/335).
Надалі кількість сиріт неухильно зростала. У першому кварталі 1944 р. на
звільненій території України налічувалося 67 тис. сиріт (у т.ч. 10,2 тис. –
безпритульні), а в грудні 1944 р. – 125 тис. (21 тис. – безпритульні). До 1
вересня 1945 р. на облік взято 162 тис. сиріт і 1 млн. 166 тис. напівсиріт
/389/336).

/224/333) стор. 1.
/98/334) оп. 7, спр. 303, арк. 6.
/344/335) стор. 131.
/389/336) стор. 157.
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У перші повоєнні роки гостро постала проблема дитячої безнаглядності. З
цією метою створювалася мережа прийомників-розподільників, дитячих
будинків, спеціальних училищ для сиріт і напівсиріт. Станом на грудень 1945 р.
у Волинський дитячий прийомник-розподільник поступило 598 безпритульних
і безнаглядних дітей /34/337), у грудні 1946 р. прибуло ще 140 чол. /35/338).
Найбільша кількість такої категорії дітей була зареєстрована з 29.06. 1948 р. до
27.12. 1948 р. – 1012 чол. /36/ 339 ). У наступні роки кількість дітей, що
поступили у Луцький ДПР дещо зменшилась: станом на 12 січня 1950 р.
зареєстровано 417 чол., на березень 1951 р. –519 чол., у серпні 1953 р. – 133
чол. /36; 37/340).
Дієвою у цьому напрямку була робота профспілок. Профактив брав
участь у виявленні безпритульних дітей, їх обліку, оформленні документів на
опіку, патронаж, усиновлення. Часто опікунами ставали цілі трудові колективи.
Трудящі республіки зібрали близько 830 тис. крб., що пішли на утримання
дитячих будинків, їдалень, а також 280 ясел і дитсадків, в тому числі й у
Волинській області. До кінця 1943 р. у дитячі заклади і на патронування до
трудящих оформлено близько 3 тис. дітей. Для них зібрано 23 тис. крб., 180
пудів хліба, одяг і взуття /26/341).
Виконавчий комітет Волинської обласної Ради депутатів трудящих 25
вересня 1944 р. постановою № 250 „Про організацію спеціальних дитячих
будинків,” відповідно до постанови Раднаркому УРСР, прийняв рішення
організувати у Луцьку спеціальний дитячий будинок на 180 дітей. Крім того,
передбачалося

перетворення

Володимир-Волинського

дитячого

будинку

звичайного типу у спеціальний дитбудинок на 120 дітей /137/342). На кінець
1946 р. в області функціонувало 9 дитбудинків, з яких 2 для шкільного віку, 6
для дошкільного і 1 для глухонімих. На січень 1947 р. органами народної освіти
взято на облік дітей, що лишилися батьків – 2732 чол., з них влаштовано в
/34/337) арх. № 3.
/35/338) арх. № 6.
/36/339) арх. №22.
/36; 37/340) арх. № 22; арх. № 42.
/26/341) оп. 46, спр. 414, арк. 83 зв., 98.
/137/342) оп. 1, спр. 1, арк. 1-2.
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дитбудинки – 374 чол., взято на патронаж – 535 чол., на опіку – 1185 чол.,
усиновлено – 190 чол. Крім того, влаштуванням дітей займались органи
охорони здоров’я. Лише у січні 1946 р. ними влаштована 171 дитина, що
залишилася без батьків, з них у дитячі будинки – 108, на патронаж – 47,
усиновлено – 16 дітей /86/343).
Щоправда, не завжди і не скрізь вдавалось потурбуватися про найменш
захищену категорію населення, якими були діти-сироти, виділити для них все
необхідне для життя. Близько половини вихованців дитячих будинків України у
кінці 1944 р. не мали теплого верхнього одягу, взуття, ковдр, матраців. Не
кращою була й ситуація на Волині /26/344).
Дирекцією і медичним персоналом дитбудинків області здійснювалися
заходи

щодо

дотримання

санітарного

режиму

та

поліпшення

медобслуговування. Однак житлово-побутові та санітарно-технічні умови
вихованців більшості дитячих закладів залишалися незадовільними. Так,
станом на травень 1950 р. 460 вихованців дитбудинків не мали окремих ліжок і
спали по двоє, 5 дитбудинків не мали лазні і мили дітей прадідівським
способом, в антисанітарних умовах, 7 закладів не мали роздягалень і зберігали
верхній одяг у спальнях та робочих кімнатах. Ізолятори та дезкамери не
забезпечували належної ізоляції хворих і дотримання відповідного санітарного
режиму.
У

деяких

дитбудинках

умови

були

нестерпними,

зокрема

в

Римачівському, Вовнянському, Любитівському, Боратинському та ВолодимирВолинському № 2 на одну дитину в середньому припадало 0,9 – 1,5 площі,
замість встановленої норми – 2,5 – 3 м2. /140/345). Не всі будинки в достатній
мірі були забезпечені постільним приладдям, зимовим одягом і взуттям,
меблями. У деяких з них був лише 10-15 денний запас палива, а в
Римачівському дитбудинку його зовсім не було. Облспоживспілка, міські
магазини не змогли забезпечити безперебійного постачання дитячих закладів
/86/343) оп. 2, спр. 451, арк. 2.
/26/344) оп. 46, спр. 414, арк. 105.
/140/345) оп. 1, спр. 38, арк. 24.

150

продуктами харчування: наряди видавались і отоварювались з великими
запізненнями. Мали місце випадки, коли місяцями дитбудинки не отримували
круп, м’яса, цукру. У ряді будинків не вистачало належної кількості картоплі,
овочів, згідно норм постачання /138/346).
Із наведеного вище можна зробити узагальнюючий висновок.
Незважаючи на винятково складні умови й обмежені можливості
повоєнного часу, волиняни доклали багато зусиль для подолання наслідків
війни. Однак соціально-побутові умови життя населення продовжували
залишатися важкими. Не вистарчало нормального житла, чимало сімей
тулилися в тісняві комуналок, гуртожитків та бараків. У містах і селах
бракувало буквально всього, люди погано харчувалися й одягалися. Через
вторинність підходів до соціальної проблеми з боку влади, гальмувався
розвиток торгівлі, яка не могли забезпечити населення навіть товарами першої
необхідності. Відверто конфіскаційний характер мала грошова реформа 1947 р.,
яка особливо боляче вдарила по селянству.
Карткова система не забезпечувала повноцінного харчування. Реальна
заробітна плата робітників і службовців, пенсії були низькими, а грошові
доходи колгоспників просто мізерними. До всього заготівельні ціни були
такими низькими, що колгоспи не могли відшкодувати своїх витрат на
виробництво продукції.
Одним з інструментів політики прискореної „радянізації” західних
областей України, в тому числі і Волині у післявоєнні роки виступала кадрова
політика. Її реалізація помітно вплинула на зміну етнонаціональної та
соціально-професійної структури населення. З ініціативи та підтримки влади в
регіоні

різко

зросла

чисельність

росіян

та

представників

інших

національностей, які посіли керівні посади в партійних комітетах, радянських
органах, репресивно-каральних структурах. Саме вони складали основу
привілейованої частини радянського суспільства – партійної номенклатури.

/138/346) оп. 1, спр. 4, арк. 6.
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Досить суперечливою була соціальна політика радянського керівництва
щодо адаптації переселенців із Закерзоння. Офіційно уряд УРСР дбав про
депортованих, але багато із запланованого так і залишилось на папері й
більшість проблем люди вирішували самотужки. Взаєморозрахунки між
владою і переселенцями були не надто чесними через занижену оцінку
залишеного в Польщі майна та завищення вартості наданого за місцем нового
поселення. Внаслідок цього люди отримали набагато менше, ніж мали в
Польщі. Наділення депортованих довгостроковими кредитами й безповоротною
допомогою відбувалось із значним запізненням та в мінімальній кількості.
Лише незначна частина людей отримали невеликі кредити й грошову допомогу.
До тяжких соціальних наслідків війни можна віднести велику кількість
інвалідів, дітей-сиріт і напівсиріт. Турбота органів соцзабезу та професійних
спілок з надання допомоги таким категоріям населення демонструвала кращі
людські якості. Однак держава своїми заходами не сповна підтримувала цю
активність громадськості, поки що не перейшла до системного забезпечення
інтересів тих, які найбільше його потребували і з якими пов’язувалось майбутнє
краю. Покращення пенсійного забезпечення населення розпочалося з середини
50-х років. Відповідно до прийнятого в липні 1956 р. закону мінімальний
розмір пенсій по старості було збільшено до 300 крб, а максимальний – 1 200
крб. на місяць.
Прагнучи якнайшвидше реалізувати перевірену практикою у східних
областях головну формулу соціально-економічного укладу „індустріалізація –
колективізація – культурна революція”, з тим, щоб уніфікувати життя
західноукраїнського регіону з іншими, сталінське керівництво цілковито
ігнорувало нагальні життєві потреби населення краю. Зрозуміло, що за умов,
коли держава спрямовувала зусилля на відбудовчі роботи, на посилення
оборонного сектора промисловості, швидке піднесення добробуту здійснити
було неможливо. І все ж мирні умови сприяли тому, що населення, хоча і
повільно, налагоджувало своє життя і побут.
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РОЗЛІЛ 4
ПЕРЕТВОРЕННЯ У ГАЛУЗІ КУЛЬТУРИ
У ході визволення Волині від фашистських окупантів перед населенням
області постало велике і відповідальне завдання – разом з відбудовою
промисловості, транспорту і сільського господарства якнайшвидше відновити
діяльність закладів освіти і культури. Наше зацікавлення цією темою
обумовлене не лише потребою уточнити на основі нових архівних джерел, що
стало можливим останнім часом, оцінки і висновки наявної, особливо
радянської історіографії, а й загалом актуальністю проблем культури, освіти,
школи, мови, як важливих складових розвитку і життєдіяльності суспільства.
Оскільки ці питання комплексно майже не вивчались, або ж розглядались
побіжно, метою розділу є проаналізувати і висвітлити процес становлення
радянської системи освіти в краї, показати особливості її будівництва у перше
повоєнне десятиріччя, зумовлене відкритим протистоянням органів влади та
національно-патріотичного підпілля; здійснити аналіз кадрової політики
партійно-радянського режиму в сфері освіти і культури; виявити здобутки на
цьому шляху, а також простежити деформаційні явища і багато в чому
суперечливі процеси в культурному житті краю.
У повоєнні роки державно-культурна політика влади підпорядковувалася
головній меті – будь-якими засобами покінчити з національно-визвольним
рухом

на

західноукраїнських

землях,

в

тому

числі

на

Волині.

За

загальноприйнятим у Радянському Союзі стандартом більшовизації суспільнокультурного життя уніфікувалася система вищої та середньої освіти. Ставилося
завдання остаточно перетворити цей регіон на інтегральну частину СРСР.
А для цього було необхідно розправитися з усіма непокірними, передусім
з національно свідомою частиною суспільства – вчителями, діячами науки,
культури,

мистецтва.

Натомість

сталінський

режим

формував

власну

інтелігенцію – так звані кадри „червоних спеціалістів,” здатних сприймати всі
накази зверху і беззастережно втілювати їх у життя.
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4.1. Освіта і наука
Культурне будівництво на Волині у повоєнний час ускладнювалось
особливостями історичного минулого краю: кожен політичний режим, який
встановлювався тут (польський, російський), маніпулював системою освіти на
свій розсуд. Так, польський буржуазний уряд проводив цілеспрямовану
політику полонізації в галузі освіти, взявши курс на повне знищення
українських шкіл. З 1932 р. „національні меншості” (а до них відносилися й
українці, які насправді на Волині були більшістю) законодавчо позбавлялися
права на власні школи /396/ 347 ). Як відмічає історик Кульчицький С.В.
„...українці на території „східних кресів” цілком обґрунтовано не вважали себе
національною меншиною й не збиралися миритися із втратою національної
державності. Усвідомлюючи небезпеку „українського фактора”...польська
політична спілка готова була вдатися до найбільш недемократичних методів,
щоб полонізувати Схід. Загальноосвітня школа справедливо вважалася
найбільш коротким шляхом до полонізації” /352/348).
На Волині у 1922-23 рр. функціонувало близько 400 українських шкіл, а в
1932-33 навчальному році – тільки чотири. В той час як шкільництво
національних меншин, навпаки, розвивалось у воєводстві цілком задовільно, за
великої державної підтримки. Так, волинські чехи мали 13 національних шкіл у
1932-33 рр., євреї – 57, німці – 66 /352/349).
Радянська влада, на відміну від польської, проводила політику
українізації в галузі освіти. Це позитивний фактор, поскільки до 1939 р. освітня
політика польської держави формувалась на основі повної підміни української
мови польською в усіх типах українських шкіл. Крім того, радянська влада
виділяла значні бюджетні кошти (7620000 крб.) /294/350) на відбудову шкіл
західного регіону, що привело до збільшення шкільної мережі. Так, якщо
станом на вересень 1939 р. на Волині було 739 шкіл першого ступеня, 296
/396/347) розділ 5. Духовна сфера під тоталітарним тиском, стор. 138.
/352/348) розділ 3. Західноукраїнські землі, стор. 319.
/352/349) розділ 3. Західноукраїнські землі, стор. 320.
/294/350) стор. 242.
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другого ступеня та 16 гімназій, разом 1051 школа, й навчання українською
мовою не велося зовсім, то у травні 1940 р. їх стало 1179, з них українських
шкіл 1000 /396/351). Власне, після війни на Волині зникли школи нацменшин,
за винятком російських. З перших років існування радянської влади та приїздом
східних кадрів стали посилено вживатися заходи до відкриття російських шкіл і
вивчення російської мови в усіх типах загальноосвітніх шкіл. Разом з тим
відчутним було витіснення української мови (тенденція „двомовності”).
Причому рідна мова витіснялася із вжитку не тільки в системі державних
органів, але й у побуті, що завдавало великого удару українській духовності,
національній культурі взагалі.
Як бачимо, заходи радянської влади у галузі освіти у 1939-1941 рр., з
одного боку, мали позитивні результати, що проявилися у розширенні мережі
шкіл, збільшенні кількості вчителів, переведенні шкіл з польської на українську
мову викладання, з іншого – перераховані заходи переслідували єдину мету –
створити масовий загін пропагандистів радянського способу життя, охопити
ідеологічним впливом, через освіту, як підростаюче покоління, так і доросле
населення.
В роки фашистської окупації Волині розпочалося будівництво „нової”, на
цей раз пронімецької школи. Всі середні, неповні середні та початкові школи
були перетворені у так звані „народні”. Навчання в них розпочиналося пізно
восени, а з початком сільськогосподарських робіт навесні закінчувалося. З
навчальних планів і програм були виключені такі предмети, як історія,
географія, конституція, російська мова, а з інших предметів давалися тільки
елементарні уявлення. Цього, на думку нових реформаторів, було цілком
досить, адже головним завданням цих шкіл була підготовка робочої сили для
німецьких підприємств і фермерів з місцевого населення /412/352).
Окупанти закрили на Волині 984 школи, позбавили роботи 4696 вчителів,
а 185 тис. дітей залишили поза школою /196/353). Під час війни було знищено
/396/351) розділ 5. Духовна сфера під тоталітарним тиском, стор. 140.
/412/352) стор. 31.
/196/353) стор. 3.
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185 початкових, 104 семирічних, 13 середніх, разом 302 школи. Частково
зруйновано 112 початкових, 127 семирічних і 7 середніх, всього 246 шкіл
/71/354).
Налагодити учбовий процес в області було надзвичайно важко. Більшість
дітей було відірвано від школи у воєнні роки, значна частина відставала в
навчанні від своїх ровесників. Крім того, учбово-матеріальна база багатьох
шкіл не відповідала вимогам. Так, станом на 1 жовтня 1945 р. із 38 шкіл
Головнянського району 15 розміщувалися у пристосованих приміщеннях, у ряді
сіл під школу були відведені 2-3 а то й одна кімната, 15 шкіл району були під
солом’яним перекриттям /130/355). У 1950-51 н. р. 23 школи Заболоттівського
району були розміщені в 51 будинку, з них стандартних власних – 8,
пристосованих власних – 21, найманих непристосованих –22 будинки /160/356).
Однак і стандартні шкільні будинки не відповідали вимогам (в жодній з них не
було спортзалів, коридорів, навчальних кабінетів).
Найгірше вирішувалося питання з квартирами для вчителів (які жили у
віддалених приватних квартирах) а також з приміщеннями шкіл, в той час як
шкільні будинки використовувались іншими організаціями. Так, у 1951-52 н. р.
три кімнати Горохівської середньої школи займав політвідділ МТС, який
повернув ці приміщення лише у 1954-55 н. р. /164; 165/357). Крім того, на
території і в приміщенні школи розташовувалась районна амбулаторія, що
недопустимо з санітарно-гігієнічних норм.
Із звіту про роботу шкіл обласного центру за 1946-47 н. р. дізнаємося, що
їм не вистачало 210 парт, 40 столів, 60 табуреток, у семирічній школі № 5 учні
сиділи за партою по троє. І це в той час як шкільні приміщення
використовувались не по призначенню. Зокрема по вул. Кафедральній, 6 діяли
курси голів сільрад, що займали 9 класних кімнат, по вул. Міській, 4 і
Володимирській, 1 розміщувалися військові частини, що займали відповідно 24

/71/354) оп. 3, спр. 5, арк. 13.
/130/355) оп. 1, спр. 5, арк. 1-7.
/160/356) оп. 1, спр. 23, арк. 5.
/164; 164/357) оп. 1, спр. 9, арк. 3-4; оп. 1, спр. 38, арк. 5.
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і 30 класних кімнат /62/358). Луцька середня жіноча школа № 6 у 1950-51 н. р.
містилась у дуже тісному приміщенні – 5 класних кімнатах, в той час як у
школі навчалося 11 класів /64/359).
У 1944-45 н. р. з 783 шкіл області лише 24 школи мали електричне
освітлення, решта 763 освітлювались гасовими лампами /71/360). Крім того,
через погане забезпечення шкіл гасом і лампами зривалось навчання у вечірніх
школах. Не вистачало зошитів, підручників, наочності. Так, при потребі
2182000 зошитів лише для масових шкіл у вказаний період, протягом
навчального року було завезено 372700, що становило 17 % до плану /71/361).
Подібною була ситуація із забезпеченням шкіл області іншими необхідним
учбово-матеріальним приладдям (олівцями, ручками, перами, чорнилами,
тощо). Докладніше див. Додаток Ж'.
Щодо навчального процесу, то на протязі 1944-45 н. р. в області велось
навчання за перехідними програмами. Недовиконання програмного матеріалу з
історії та географії пояснювалось відсутністю підручників з історії й
недостатньою кількістю їх з географії. Крім того, у 5-7 класах гостро
відчувалась потреба у педагогічних кадрах з названих дисциплін. В окремих
школах програмний матеріал відразу кількох років учні вимушені були
опановувати за один рік. За відсутності вчителів деякі школи почали працювати
значно пізніше. Так, у Шацькому районі (селах Городище, Мельники,
Адамчуки) заняття розпочались з лютого 1945 р. У школах таких районів як
Порицький, Заболоттівський, Седлищанський, Ратнівський історія в 4-их
класах зовсім не викладалася. У школах Сенкевичівського району через
відсутність вчителів історії викладання цього предмету доручалось викладачам
інших дисциплін /71/362).
Слід відмітити, що навесні 1945 р. всі випускники вузів УРСР зі
спеціальності „Історія” дістали призначення на роботу до шкіл західного
/62/358) оп. 2, спр. 24, арк. 59, 61.
/64/359) оп. 2, спр. 80, арк. 6-7.
/71/360) оп. 3, спр. 5, арк. 15.
/71/361) оп. 3, спр. 5, арк. 18.
/71/362) оп. 3, спр. 5, арк. 24, 28.
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регіону /410/ 363 ). І це не випадково, адже викладання „головного
ідеологічного” предмета не завжди довіряли місцевим кадрам, що дістали
підготовку за буржуазної Польщі. Так, педагогічний колектив Головнянської
школи був сформований за рахунок прибулих вчителів із центральних і східних
областей /183/ 364 ), Турійська середня школа, за винятком однієї місцевої
вчительки початкових класів Р. Лопушевської, складалася із „східняків”
/184/365). Педагогічні кадри Луцьких шкіл у 1946-47 н. р. за національністю
розподілялися наступним чином: українців – 116, росіян – 52, євреїв – 4,
білорусів – 3, чехів – 1 /62/366).
Викладання історії та географії в 5-7 класах після війни було розпочате за
програмами 1941 р. і лише з вересня 1944 р. НКО дав розпорядження про
введення курсу історія СРСР в усіх 5-7 класах. У 50-х роках розгорнулася
щоденна боротьба за перебудову викладання всіх наук на основі постанови ЦК
ВКП(б) з ідеологічних питань і постанови про роботу школи на основі статті
„Правда” „Проти ідеологічних перекручень в літературі”, а також праць
Сталіна з питань мовознавства. Це привело до величезних змін в програмах і
підручниках, особливо з мови і літератури. Викладання історії зводилось до
„прищеплення любові до нашого політичного і суспільного ладу, до партії
Леніна-Сталіна, до великого російського народу, який є провідною силою у
нашій країні”. На уроках з Конституції „підкреслювалась роль партії а також
російського народу в справі допомоги українцям створити свою радянську
державу”. Предмет географії був покликаний показати переваги радянського
передового сільського господарства й промисловості /71; 63/367).
Як бачимо, висока ідейна боротьба за викладання предметів різко
контрастувала із ситуацією, в яку була поставлена освіта: не вистачало
вчителів, підручників (інколи жодного на весь район). У 1944-45 н. р. учні 1-4
класів були забезпечені підручниками лише на 24 %, а учні 5-7 на 6,2 % від
/410/363) стор. 25.
/183/364) спогади Карпюк (Галян) Н.Х.
/184/365) спогади Колесника В.П.
/62/366) оп. 2, спр. 24, арк. 16.
/71; 63/367) оп. 3, спр. 5, арк. 24, 72 ; оп. 2, спр. 77, арк. 4.
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потреби. Див. Додаток Ж' Виконання програмного матеріалу зводилось до
конспектування після уроку, що не могло не відбитись на якості знань,
наявності в школах великої кількості другорічників.
Основним завданням четвертої повоєнної п’ятирічки в галузі освіти було
запровадження загального обов’язкового семирічного навчання, дальший
розвиток середньої освіти, розширення мережі шкіл. Станом на серпень 1944 р.,
згідно проведеного обліку, в області потрібно було відновити роботу 979 шкіл і
охопити навчанням 128572 учнів. Органи народної освіти і школи домоглися
протягом 1944-1945 навчального року відновлення 783 шкіл, охопивши
навчанням 81734 учні /71/ 368). У наступні роки в області прослідковується
динаміка розвитку шкіл та інших закладів народної освіти. Так, якщо у 1946 р.
нараховувалося 783 початкових, 212 семирічних, 25 середніх шкіл, то у 1951 р.
їх стало відповідно 480, 433 і 81. Кількість дитячих садків змінилася з 15 у
1946р. до 23 у 1951 р., дитячих будинків відповідно з 8 до 11. Докладніше див.
Додаток З'.
У перші повоєнні роки, зокрема у 1944-45 н. р., 29899 дітей взагалі не
навчалось. Так, у Заболотівському – 2900, Камінь-Каширському –2400,
Ковельському – 2200, Маневицькому –2000, Любешівському – 1400 /71/369).
Основною причиною такого стану, як і не відновлення роботи шкіл, стала
нестача великої кількості вчителів. Саме з цієї причини у 1944-45 н. р. 192
школи зовсім не розпочали роботи.
Важливу роль у розвитку народної освіти на Волині, як і по всій західній
Україні відіграли вчителі зі східних областей. Зазначимо, що направлення
великої їх кількості, з одного боку, було об’єктивно зумовленим, оскільки у
повоєнний час у регіоні формувалася широка мережа загальноосвітніх шкіл. З
іншого – саме через надійні східні кадри влада намагалася сформувати нового
радянського вчителя у західноукраїнському регіоні. Вже станом на 5 березня
1944 р. на Волинь був відряджений майже весь адміністративно-педагогічний

/71/368) оп. 3, спр. 5, арк. 9.
/71/369) оп. 3, спр. 5, арк. 10.
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персонал обласного, міських та районних відділів освіти: 12 працівників
апарату обласного відділу, 27 – міських та районних відділів та 1292 вчителі, з
яких добиралися працівники відділів освіти та керівники шкіл /29/370). Всього
ж упродовж лише 1944 р. до західних областей України було відряджено на
керівну роботу в апарати відділів освіти 303 працівники, серед яких 29 – з
Ворошиловградської області, 24 –Київської, 42 – Полтавської, 51 – Харківської,
16 – Чернігівської та 73 – з наркомату освіти УРСР /30/371).
На кінець 1944-45 навчального року в області працювало 2145 учителів, з
них з вищою освітою – 163, з незакінченою вищою – 158, з середньою
педагогічною – 1160, з незакінченою середньою освітою – 664. Для повного
забезпечення шкіл краю вчителями на 1945-46 н. р. потрібно було додатково
1536 вчителів /71/372). У наступні роки мережа шкіл постійно зростає. Однак
потреба у педагогічних кадрах і надалі залишається надзвичайно гострою.
Вирішувалось

це

питання

як

шляхом

перепідготовки

вчителів

на

різнострокових курсах при середніх та вищих педагогічних закладах, так і
шляхом направлення вчителів з інших областей України. Так, для забезпечення
педкадрами 1022 шкіл області в 1946-47 н. р. потрібно було всього 4733
учителі. На початок навчального року працювало 3664 вчителі, не вистачало –
1069. Протягом згаданого навчального року прибуло в область 406 учителів і
вже на кінець його в області працювало 4070 вчителів /72/373).
Слід наголосити, що становлення освітньої системи на Волині, як і по
всій Західній Україні, проходило в умовах братовбивчої війни, кінець якої
настав аж на початку 50-х років. У збройному протистоянні саме на
вчительство, з огляду на його роль і функції в суспільно-політичному житті,
особливу ставку робили як органи радянської влади, так і сили опору, які
представляли ОУН-УПА. Влада, зокрема, не приховувала своїх намірів
якнайшвидше

інтегрувати

західноукраїнські

/29/370) оп. 73, спр. 80, арк. 22.
/30/371) оп. 73, спр. 136, арк. 16-22.
/71/372) оп. 3, спр. 5, арк. 19.
/72/373) оп. 4, спр. 2, арк. 30.
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землі,

шляхом

так

званої

„посиленої допомоги”, як у справі відбудови зруйнованого господарства, так і у
здійсненні культурної революції.
Що стосується освіти, то для налагодження роботи шкіл у містах і селах
західних областей Народний комісаріат освіти УРСР надіслав туди на постійну
роботу з східних областей у 1945 р. 7 тис. учителів. Крім того, для учнів
надіслано 906386 підручників /285374).
Недовіра до місцевого населення була визначальною рисою сталінської
кадрової політики. Саме тому було взято курс на завезення спеціалістів із
інших областей. Міністерство освіти УРСР за вказівкою ЦК КП(б)У і Ради
Міністрів УРСР у 1946-50 рр. направило на роботу в західні області 29909
вчителів. На Волинь, зокрема, у 1946 р. – 725, 1947 – 575, 1948 – 867, 1949 –
570, 1950 – 963. Всього за вказаний період в область було направлено 3700
вчителів /374/375).
Однак не всі скеровані дістались до місця свого призначення. Так, за
1946-47 навчальний рік в область прибуло 406 вчителів /74/376), 1947-48 н. р. –
213 /75/377), у 1948-49 – 210 /76/378). Більше того, у вересні-жовтні 1946 р. з
Волинської області вибуло 500 учителів /3/ 379 ). На протязі 1948-49
навчального року вибуло 340 чоловік /76/380).
Такий стан справ обумовлювався внутрішньополітичною ситуацією, що
склалася у цьому регіоні. З одного боку, східні вчительські кадри, або як їх
називали „східняки” їхали сюди за вказівкою по суті примусово, а у часи
голоду (1946-47 рр.) й за власним бажанням з метою кращого життя, з іншого
боку, їх лякала загроза для власного життя з боку націоналістичного підпілля.
Частина прибулих не витримувала такого тиску і поверталася назад.
Українські повстанці у своїх зверненнях вчителів і, зокрема, присланих із
сусідніх областей України, вимагали бути патріотами своєї країни і не
/295/374) стор. 242.
/374/375) стор. 80.
/74/376) оп. 6, спр. 3, арк. 39.
/75/377) оп. 6, спр. 4, арк. 39.
/76/378) оп. 7, спр. 4, арк. 28.
/3/379) оп. 15, спр. 194, арк. 10.
/76/380) оп. 7, спр. 4, арк. 28.

161

нав’язувати шкільній молоді більшовицької системи виховання. Вони
виступали проти насильного вступу юнаків і дівчат в піонери й комсомол,
проти брехливого перекручення фактів, які ображали релігійні, національні й
моральні почуття місцевої української молоді. Вони вимагали від керівників
шкіл і вчителів відмовитися від викладання російської мови та літератури, а
історію СРСР замінити історією України, запровадити нові національні
освітньо-виховні програми /297/ 381 ). Непокірних вчителів попереджували,
вимагали виїхати з краю, піддавали тортурам і навіть знищували. Добре
розуміючи роль вчителя й освіти обидві ворогуючі сторони боролися за нього,
але жертвами цієї боротьби у перше повоєнне десятиріччя насамперед ставали
вчителі.
Таким чином, партійно-радянське керівництво як в центрі так і на місцях
виявилося нездатним реально оцінити ситуацію, що склалася, сподіваючись на
швидке

опанування

нею,

як

засобами

терору,

так

і

агітаційно-

пропагандистськими методами, де освіті відводилася ключова роль. Саме через
освітянські осередки ЦК ВКП(б) та ЦК КП(б)У проводили масове роз’яснення
переваг соціалістичного способу життя й закликали до боротьби проти
українського буржуазного націоналізму та його носіїв. На це, зокрема, й
орієнтувала місцеві партійні та радянські органи постанова ЦК ВКП(б) „Про
недоліки в політичній роботі серед населення західних областей УРСР”,
ухвалена 27 вересня 1944 р., тобто за місяць до звільнення західноукраїнського
регіону від окупантів /31/382). Комуністичні ідеологи передбачливо планували
проводити різноманітні акції, які б , на їх думку, докорінно змінили ситуацію в
краї на користь „радянізаторів”.
У наступні роки, зокрема, 8 березня у 1946 р. РНК УРСР і ЦК КП(б)У
ухвалили постанову „Про поліпшення справи підготовки вчителів,” яка
націлювала місцеві органи на подолання впливу на інтелігенцію ідеології
українського буржуазного націоналізму та на посилення марксистсько-

/297/381) стор. 256-258.
/31/382) оп. 73, спр. 145, арк. 33.
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ленінського загартування кадрів. 20 квітня того ж року ЦК КП(б)У знову
повертається до проблеми виховання вчителів, визнає ідеологічну роботу серед
них незадовільною /2/383). „В школах навчально-виховна робота поставлена ще
слабо, не зжитий формалізм, аполітичність, безідейність у викладанні історії,
літератури, – зазначається в партійному документі. В окремих школах
повторюються помилки буржуазно-націоналістичного характеру у висвітленні
історії України й у викладанні української літератури” /22/ 384 ). Величезна
кількість прикладів таких „помилок”, якими пронизані звіти відділів народної
освіти за ті роки, переконує, що таке явище було характерним не „в окремих
школах”, а в школах цілого західного регіону. Тому, як вже відмічалось, влада
зробила ставку на ідейно-політичне виховання й на перевірку вчительських
кадрів.
Так, на Волині у 1949-50 навчальному році було утворено 248 гуртків
по вивченню короткого курсу історії ВКП(б), до яких було залучено 1670
учителів. 618 вчителів області навчалися в гуртках по вивченню біографії
Сталіна, а 418 – вивчали теорію марксизму-ленінізму самостійно /28/385).
Характерним

явищем

цього

періоду

було

„перетрушування”

й

„фільтрування” вчительських кадрів, причому якщо в перші повоєнні роки до
таких заходів вдавалися вибірково, в силу тих чи інших обставин, то на рубежі
40-50-х років воно набуло масового характеру. Під кутом зору політичної
надійності в усіх західноукраїнських областях у той час проводилася перевірка
особового складу вчительських кадрів. З цією метою у квітні-травні 1950 р. у
західних областях перебували спеціальні комісії, очолювані представниками
ЦК КП(б)У, які контролювали цю роботу. До неї залучалися також і
спецоргани. Причому у рекомендаціях згаданих комісій пропонувалося
активізувати роботу органів безпеки: „МДБ потрібно перебудувати агентурну

/2/383) оп. 15, спр. 135, арк. 391.
/22/384) оп. 23, спр. 247, арк. 61.
/28/385) оп. 70, спр. 2037, арк. 200.
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роботу. В школах треба мати хорошу агентуру, тому що вороги основний курс
беруть на школу” /23/386).
Про масштабність таких акцій свідчать наступні цифри. Протягом 194950 навчального року із 46822 вчителів Західної України підлягало заміні 1529, у
тому числі за зв’язок з ОУН – 617, скомпрометованих – 141, куркулів – 59, за
релігійні мотиви – 84, за іншу діяльність – 628. На Волині, зокрема, із 5507
учителів підлягало заміні 98 у тому числі підозрювались у зв’язках з ОУН – 15,
скомпрометованих – 14, з релігійних мотивів – 9, за іншу діяльність – 60
/412/387). Цікаво те, що серед представлених до звільнення були 1129 місцевих
учителів і лише 400 – тих, які прибули із східних областей /32/388).
Це підтверджувало недовіру до місцевих кадрів. Значна частина
вчительства західних областей України не сприймала радянської системи
освіти й політичної системи в цілому. Однак, навіть тоді, коли ситуація в
західноукраїнському

регіоні

змінилася

(ліквідовано

збройний

опір,

поліпшилося матеріальне становище населення, зміцнилася соціальна база
марксистсько-ленінської

ідеології)

на

користь

комуністичного

режиму,

недовіра до місцевих кадрів залишалася його складовою частиною.
Складною

проблемою

перших

післявоєнних

років

була

масова

неписьменність сільського і надзвичайно низький рівень грамотності міського
населення. З метою виправлення ситуації 4 грудня 1944 р. Раднарком УРСР та
Центральний Комітет КП(б)У ухвалили спеціальне рішення „Про заходи по
ліквідації неписьменності і малограмотності в західних областях Української
РСР”, згідно з яким протягом 1944-45 навчального року треба було навчити 180
тис. неписьменних і малописьменних /294/389). На виконання цього рішення
обласним відділом народної освіти проведено облік неписьменного і
малописьменного населення і розпочате навчання. У Луцьку, зокрема, станом

/23/386) оп. 24, спр. 213, арк.
/412/387) стор. 39.
/32/388) оп. 73, спр. 631, арк. 186.
/294/389) стор. 248.
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на грудень 1945 р. вже працювало 20 шкіл лікнепу, в яких навчалося понад 360
малописьменних і неписьменних /208/390).
Слід відзначити, що крім важких наслідків війни, ситуацію в освіті
ускладнювала спадщина, що дісталася з часів перебування регіону в складі
польської держави. Так, в офіційному звіті воєводського управління за 1937-38
навчальний рік зазначалося, що із 350 тис. дітей шкільного віку Волинського
воєводства, куди входила і територія Рівненщини, 100 тис. дітей не були
охоплені навчанням. Понад 30% дорослого населення відносилося до категорії
неписьменних /293/391).
На початок березня 1946 р., як свідчать інформаційні зведення
Волинського обкому партії КП(б)У, в області нараховувалося 43789
неписьменних і 24886 малописьменних громадян /71/392). У багатьох випадках
розпочати роботу доводилося з нуля: шкільні будівлі були зруйновані,
підручники, наочні посібники – знищені. І все ж за 1948-49 навчальний рік в
області було навчено 16391 неграмотних і 11632 малограмотних, у 1949-50 рр.
відповідно 4177 і 7252 чоловік /73/393). На кінець 1951-52 навчального року по
Волині нараховувалося 4786 неписьменних і 21430 малописьменних, однак ці
дані не відображали дійсного стану, бо точного обліку здійснити було
практично неможливо.
Згідно розпорядження Міністерства освіти № 07-2301 від 17 вересня 1952
р. в області проведений уточнений облік, яким встановлено, що станом на 20
жовтня 1952 р. нараховувалося 7276 неписьменних та 24250 малописьменних
/78/ 394 ). Найскрутніша ситуація була у віддалених районах сільської
місцевості, де на 1 січня 1951 р. було зафіксовано 24085 неграмотних, які не
охоплені навчанням. На цю ж дату, за даними шкіл і облоно, навчалося 13737
неграмотних /103/ 395). Згідно плану навчання на 1952-53 навчальний рік в
області мали працювати 877 шкіл. По навчанню неписьменних було задіяно
/208/390) стор. 1.
/293/391) стор. 118.
/71/392) оп. 3, спр. 5, арк. 8.
/73/393) оп. 6, спр. 2, арк. 1.
/78/394) оп. 10, спр. 4, арк. 1.
/103/395) оп. 7, спр. 962, арк. 2.
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708 вчителів, 653 культармійців, 308 громадських методистів. По навчанню
малописьменних – 1802 вчителі, 1781 культармієць, 686 громадських
методистів /78/396).
В 1948-49 і 1949-50 навчальних роках у Камінь-Каширському районі
навчено

грамоти

2640

громадян

і

підвищено

освітній

рівень

3991

малограмотного, у Заболотівському відповідно – 1838 і 1336, у Локачинському
– 1526 і 365 /73/ 397). Зрозуміло, що у важких умовах повоєнного часу, де
основна

увага

приділялась

відбудові

народного

господарства,

яка

супроводжувалася важкою працею і фізичним виснаженням людей, сподіватись
на великі досягнення в галузі освіти і навчання не приходилось.
Однак зрушення були і досить непогані навіть у самих запущених в
освітньому плані районах. Підтвердженням цього може бути стаття,
надрукована у „Радянському Поліссі” за 1969 р., в якій говориться про
незвичайну долю Червоного прапора, який потрапив аж у Швейцарію, був
збережений на чужині і повернутий на Волинь. Спільними зусиллями істориків
було

встановлено,

що

перехідним

Червоним

прапором

Волинського

облвиконкому був нагороджений Камінь-Каширський район як передовий по
ліквідації неписьменності. Матеріали, що друкувались в обласній газеті від 8
лютого 1941 р. свідчать про майже поголовну неграмотність і неуцтво району
за часів Польщі. У 1939 р. вчителі й культармійці виявили тут близько 11 тис.
неграмотних і малограмотних. А в 1940 р. вже близько 1700 чол. ліквідували
неписьменність і 2300 малописьменність. Загалом, у вересні 1939 р., на Волині
нараховувалося 128 тис. неписьменних і 88 тис. малописьменних. У 1940 р.
навчилися грамоти 36680 чоловік. А у 1941 р. навчанням в школах для
дорослих і гуртках лікнепу було охоплено 85 тис. чоловік, в тому числі 35 тис.
неписьменних /276/398).
Таким чином, істотні зрушення в цьому напрямку мали місце ще у 193941 роках і були продовжені у перші повоєнні роки. Так, у 1951 р. облвно
/78/396) оп. 10, спр. 4, арк. 4.
/73/397) оп. 6, спр. 2, арк. 1.
/276/398) стор. 3.
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звітувало про успішну роботу з ліквідації неграмотності, зокрема: в області
навчено 15533 неписьменних і 14842 малописьменних, ряд районів і сіл
домоглися повної ліквідації неписьменності й перейшли до інших форм
навчання /241/399).
Однак, не всі цифри відповідали дійсності. Так, у звіті Заболотівського
райвно на 1 січня 1951 р. в районі називалося 777 неписьменних, фактично ж їх
виявилось 1598. В одному лише райцентрі нараховувалось понад 150 чол.
неписьменних, а охоплено навчанням лише 16. Подібне становище було у
селах Красна та Дубечно /240/400). Станом на січень 1953 в області залишалося
ще 6278 неписьменних і 21795 малописьменних /110/ 401 ). На ліквідацію
неграмотності з обласного бюджету на 1953 р. було виділено 16250 тис. крб.,
використано – 803 тис. крб., в тому числі для Камінь-Каширського району
виділено 151,5 тис. крб, використано – 81,0; Колок і Ратно відповідно 210,8 і
79,0; 135,9 і 88,0 /110/402).
Одночасно з ліквідацією неграмотності серед населення відділи освіти
боролися за те, щоб охопити всіх дітей навчанням. Однак, станом на 1 січня
1953 р. в області 8484 дитини не ходили до школи. Найгірша ситуація склалась
у Ратнівському – 1161 чол., Іваничівському – 468 чол., Головнянському – 554
чол., Берестечківському – 405 чол., Локачинському – 443 чол. /103/403). Крім
того, велика кількість дітей, залишала школу без поважних причин. Так,
протягом 1949-50 навчального року з шкіл області вибуло 13548 учнів. З них:
через виїзд батьків за межі області – 5766 учнів; переїхали в інші учбові
заклади в межах області – 3664; через віддаленість від школи – 352; по причині
тривалої хвороби – 1237; померло протягом навчального року – 174; стали на
роботи в колгосп чи на виробництво – 915 учнів. Із загальної кількості вибулих

/241/399) стор. 3.
/240/400) стор. 3.
/110/401) оп. 7, спр. 1578, арк. 2.
/110/402) оп. 7, спр. 1578, арк. 7.
/103/403) оп. 7, спр. 962, арк. 2.
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без поважних причин(віддаленість школи, працюють і відсіялись) вважалось
1559 чол. /77/404).
Враховуючи сказане, відзначимо, що саме незадовільний матеріальний
стан більшості родин, особливо на селі, з одного боку, та соціальна й політична
спрямованість навчання і виховання, атмосфера репресій, з другого,
залишалися головними причинами невідвідування школи багатьма дітьми.
Навіть у 1952-53 навчальному році у Волинській області саме з цих причин
поза школою залишалось 7700 дітей (для порівняння: у Дрогобицькій – 5000,
Львівській – 12000) /25/405).
Основною причиною розширення мережі вечірніх і загальних шкіл стала
нездатність денної школи виконувати покладені не неї функції. Крім того,
постійними супутниками таких шкіл були формальне комплектування,
незадовільне відвідування учнями занять, низький рівень знань та постійний
відсів учнів. Постанова РНК СРСР від 15 червня 1943 р. „Про навчання
підлітків, які працюють на виробництві” а також постанова РНК СРСР від 6
червня 1944 р. „Про організацію вечірніх шкіл сільської молоді” /328/406) була
покликана виправити ситуацію. Так, на початок 1952-53 навчального року
згідно плану у вечірніх школах (сільської місцевості краю) мало навчатися
10200 чол., фактично навчалося 8440 чол. Як бачимо, план по кількості учнів не
виконаний, в той час як в області було багато молоді, яка не навчалася.
У вказаний період у сільській місцевості лише підлітків у віці 14-15 років,
які не закінчили 7 класів і більшість з яких працювала в колгоспі,
нараховувалось 3176 чол. Як і в попередні роки мав місце великий відсів учнів.
Лише за 1951-52 навчальний рік покинуло школу 2028 учнів загальноосвітніх
шкіл (не рахуючи тих, що вибули в інші навчальні заклади) /79/407).
Аналіз освітніх документів повоєнного часу показує, що громадськості
нав’язувалась думка про перспективність саме заочної і вечірньої форм освіти.
На цій підставі можна зробити висновок, що держава, орієнтуючись на вечірні
/77/404) оп. 8, спр. 8, арк. 15.
/25/405) оп. 31, спр. 45, арк. 135.
/328/406) стор. 41.
/79/407) оп. 10, спр. 10, арк. 1-2.
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й заочні школи, ускладнювала шлях молоді до здобуття нею середньої, а тим
більше вищої освіти і, таким чином, створювала в тодішній освітній системі
СРСР безперспективну і навіть кризову ситуацію з підготовкою місцевих
кваліфікованих кадрів.
Незважаючи на труднощі відбудовного періоду, поступово відновлювали
роботу вищі й середні спеціальні учбові заклади. Так, у травні 1946 р. згідно
наказу

Міністра

освіти

УРСР

відновив

роботу

Луцький

державний

учительський інститут. Крім того, на 1 листопада 1947 р. в області працювали 6
середніх спеціальних

учбових закладів, які разом нараховували 17128

студентів та слухачів, з них: Луцький учительський інститут – 272 чол.; Луцьке
педагогічне училище – 294 чол.; Луцька фельдшерсько-акушерська школа – 323
чол.; Володимир-Волинське педагогічне училище – 303 чол.; ВолодимирВолинський технікум механізації сільського господарства – 196 чол.; КаміньКаширське педагогічне училище – 233 чол.; Ковельська школа медсестер – 97
чол. /285/408).
Уже за три перших повоєнних роки середні спеціальні учбові заклади
випустили 252 молодих спеціалісти, в тому числі Луцьке педучилище – 105
учителів початкових класів, Володимир-Волинське педучилище – 55 учителів,
Камінь-Каширське педучилище – 21 учителя початкових шкіл, ВолодимирВолинський технікум механізації сільського господарства – 14 техніківмеханіків, Луцька фельдшерсько-акушерська школа – 57 фельдшерів і
акушерок /285/409). Крім названих вище технікумів та інших учбових закладів,
у 1952-53 навчальному році працювали Володимир-Волинське педучилище
фізичного виховання, де навчалося 286 чол. та Ківерцівський технікум
підготовки культпросвітніх працівників – 145 слухачів /99/410).
Як свідчить аналіз, становлення вищої освіти в досліджуваний період
залежало від розв’язання двох основних завдань: зміцнення та розвитку
матеріально-технічної бази вузів та формування науково-педагогічних кадрів.
/285/408) стор. 198.
/285/409) стор. 199.
/99/410) оп. 7, спр. 309, арк. 7.
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Щодо першого завдання, то тут ситуація ускладнювалася тим, що під час
окупації майно всіх вузів західних областей було пограбоване і частково
вивезене до Німеччини. Великої шкоди заподіяли окупанти і професорськовикладацькому складу. Однак, незважаючи на труднощі, у 1944-45 навчальному
році в західних областях діяло 14 вузів, де навчалося 5682 студенти, а у 1945-46
навчальному році – 20 вузів, відповідно 11067 студентів /9/411). У наступні
роки деякі вузи реорганізовуються і на середину 50-их років у західному регіоні
України налічувалося 21 вуз, де навчалися 56400 чол. /418/412).
Динаміка зростання кількості студентів у вузах Волині у порівнянні з
іншими західними областями була найнижчою. Так, якщо у 1946-47 н. р. в
області нараховувалося 125 студентів, для порівняння: (у Львівській – 10584,
Чернівецькій – 2777), то у 1955-56 н. р. їх стало 2408 чол., в той час як у
згаданих Львівській та Чернівецькій кількість студентів зросла відповідно до
34458 і 431 чол. /418/413). Як бачимо, на Волині у цей період було найменше
студентства, хоч і намічалися певні зміни в напрямку їх збільшення. Так,
станом на 1 вересня 1947 р. в Луцькому учительському інституті на першому і
другому курсах разом навчалося 250 чол. З них на історичному факультеті – 50
чол., фізико-математичному – 100 чол. і літературному (російська та українська
література) по 50 чол. /119/414). На вересень 1949 р. контингент студентів дещо
збільшився і складав 265 чол. /121/415).
Що стосується викладацького складу, то його поповнення відбулося в
основному за рахунок демобілізованих з лав Радянської Армії викладачів та
випускників вузів. Добором та розподілом кадрів займалися безпосередньо
партійні органи. Так, в західні області в 1944-45 рр. було направлено 938
наукових працівників, у тому числі 137 професорів та доцентів /10/416). На
Волині у 1946-47 н. р. всі викладачі вузу, крім одного, були прислані із східних
областей. На початку року інститут був не повністю укомплектований
/9/411) оп. 1, спр. 2512, арк. 51.
/418/412) стор. 103.
/418/413) стор. 103.
/119/414) оп. 2, спр. 11, арк. 3.
/121/415) оп. 4, спр. 1, арк. 2.
/10/416) оп. 1, спр. 2520, арк. 4.
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педкадрами, зокрема не вистачало викладачів української та загальної
літератури, історії, російської мови /118/ 417 ). Станом на 1947-48 н. р. в
учительському інституті працювало 9 старших викладачів і 6 асистентів, всього
15 чол. /119/418). Однак, уже в грудні 1953 р. у вузі працювало 59 викладачів, з
них професорів і докторів наук – 2, доцентів і кандидатів наук – 11, викладачів і
асистентів – 47 чол. /122/419).
Зрозуміло,

що

поповнення

викладацького

складу

науковими

співробітниками із сходу відіграло і свою позитивну роль, оскільки сприяло
більш широкому розгортанню наукової роботи та більш якісній підготовці
кадрів спеціалістів. Але більшість прибулих не володіла українською мовою
або знала її погано. Крім того, переведення кваліфікованих кадрів відбувалося
переважно за традиціями того часу – авторитарно, без врахування бажання
людей, яких відривали від постійного місця роботи, звичного оточення, родини.
А упереджене ставлення до них з боку місцевого населення приводило до
плинності кадрів.
Науково-дослідна робота в Луцькому учительському інституті у 40-х
роках знаходилась на початковій стадії і зводилася в основному до підготовки і
здачі викладачами кандидатського мінімуму, розробки окремими з них деяких
незначних наукових проблем. Крім того, в інституті було організовано 5
наукових студентських гуртків (математичний, історичний, української мови,
педагогічний, літературний), в яких брали участь 143 студенти /118/420).
Основною і найбільш масовою формою підготовки працівників науки
була аспірантура з відривом і без відриву від виробництва. Станом на 1948 р. 4
викладачі Луцького вузу здали кандидатський мінімум, завершили свої
дисертаційні дослідження, 6 ос. готували дисертації і 6 – наукові статті. Крім
того, були проведені наукові студентські конференції, на яких заслухано 53
доповіді студентів /120/421).
/118/417) оп. 1, спр. 14, арк. 2.
/119/418) оп. 2, спр. 11, арк. 36.
/122/419) оп. 6, спр. 28, арк. 31.
/118/420) оп. 1., спр. 14, арк. 18, 9.
/120/421) оп. 2, спр. 30, арк. 27-28.
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У звіті про науково-дослідну роботу за 1953 р. говорилося, що інститут
підготував І і II том „Наукових записок” (серія фізико-математична), що
вийшов із друку. Завершувалася підготовка ІІІ тому (серія історикофілософічна), готувався ІV том педагогічної серії. Крім того, четверо
викладачів працювали над докторськими дисертаціями, двоє відкомандировані
в річну аспірантуру при Українському науково-дослідному інституті педагогіки
(УНДІП) і двоє склали кандіспити і працювали над дисертаціями /122/ 422).
Серед наукових працівників вузу станом на 15 вересня 1953 р. був один доктор
фізико-математичних наук, 10 кандидатів наук, з них 5 кандидатів історичних
наук, 2 кандидати філософських наук, 2 кандидати педагогічних наук, 1
кандидат фізико-математичних наук /123/423). Отже, в досліджуваний період
відбувалося не тільки кількісне, а й якісне зростання викладацького складу.
Підвищенням кваліфікації вчителів у повоєнний період займався
Волинський обласний інститут удосконалення кваліфікації вчителів. Довгий
час він не мав власного приміщення й розміщувався у трьох непристосованих
кімнатах Луцького педінституту. З 1948-49 н. р. тут запроваджено єдину
систему очно-заочного навчання, якою охоплено 400 учителів 1-4 класів, 211
вчителів 5-7 класів. Крім того, при інституті була бібліотека, книжковий фонд
якої складав 13 тис. примірників. Серед недоліків, які заважали налагодити
нормальну роботу було, насамперед, відсутність лекційного залу (семінари і
наради проводились у робочих кімнатах інституту); неукомплектованість
кадрами та велика їх плинність. За 5 років змінилося завкабінетом мови і
літератури – 3, історії – 5, педагогіки – 2, початкових шкіл – 4, біології і хімії –
4 працівників. Штат працівників складався з 16 ос., з яких лише 8 з вищою
освітою /128/424).
Незважаючи на важкі умови праці, в інституті проводились курси й
семінари, вивчався і розповсюджувався кращий досвід роботи вчителів і шкіл,
організовувались і проводились „Дні вчителя” і т. ін. Так, з 5 червня по 5 липня
/122/422) оп. 6, спр. 28, арк. 1.
/123/423) оп. 6, спр. 37, арк. 8-11.
/128/424) оп. 2, спр. 11, арк. 4-5.
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1946

р.

в

Луцькому,

Володимир-Волинському,

Камінь-Каширському

педучилищах пройшли курси перепідготовки 218 вчителів початкових класів. У
1946-47 н. р. інститутом проведено 42 семінари, на яких було присутніх 882
слухачі /127/425).
Аналіз архівних документів, інформативних матеріалів про становлення
системи народної освіти на Волині у повоєнний період дозволяє виділити такі
характерні особливості розвитку цього процесу.
Як ми уже частково відзначали, становлення освіти на Волині у 1944–53
рр. ускладнювалось особливостями історичного минулого: кожен політичний
режим, який встановлювався тут, маніпулював системою освіти на свій розсуд,
без врахування національних традицій і повним ігноруванням місцевих
освітянських кадрів. Це створювало напругу у суспільстві, вело до
неоголошеної війни.
Політика сталінського керівництва щодо західноукраїнської інтелігенції,
в

тому

числі

й

волинської,

характеризувалася

повною

недовірою,

систематичними кампаніями щодо її ідеологічного „виховання”. Партійнорадянські органи намагалися вирішити кадрову проблему за рахунок
відрядження у західні області з інших районів СРСР (УРСР), однак для
більшості з них умови та історичні традиції краю були чужими або й ворожими.
Незаперечним

досягненням

радянської

системи

освіти

в

краї

досліджуваного періоду є її кількісне зростання – утворення широкої мережі
початкових, неповних середніх й середніх шкіл. Крім того, доступ до освіти
було відкрито для всіх дітей шкільного віку, а також дорослого населення, яке
залучалося

до

самоосвіти.

Проводилась

значна

робота

з

ліквідації

неписьменності дорослого населення. Українська мова стала домінуючою у
навчальних закладах.
До негативних процесів у галузі освіти можна віднести вкрай занедбаний
у перші повоєнні роки і досить повільний у 50-і рр. стан відновлення
матеріально-технічної бази. Брак підручників, зошитів, наочності, іншого
навчального приладдя, нестерпні умови (відсутність парт, крісел, класних
кімнат), а також їх непристосованість до навчання, не могли не позначитись на
якості знань й процесі освіти та виховання.
/127/425) оп. 1, спр. 9, арк. 7,9,10.
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4.2. Культура і мистецтво
Розбудова культурної сфери на Волині, як і в інших областях Західної
України, розпочалася ще з вересня 1939 р. Кількісні показники свідчили про
неабияке її піднесення. Вже тоді республіканські й місцеві партійно-радянські
органи ухвалили десятки постанов, що стосувалися питань культури. Першою
серед них була постанова РНК від 19 грудня 1939 р. „Про організацію театрів,
музичних колективів, будинків народної творчості і театрально-музичних
закладів у Львівській, Дрогобицькій, Волинській, Ровенській, Станіславській і
Тернопільській областях,” на підставі якої Волинський облвиконком прийняв
рішення організувати в Луцьку державний український драматичний театр,
філармонію з українською хоровою капелою, обласний будинок народної
творчості, дитячу музичну школу й вечірню музичну школу для дорослих
/45/426).
До окупації на Волині діяла 31 бібліотека, 507 сільських клубів, 32
районні клуби, 8 будинків культури, театр, 31 кіноустановка. Однак,
гітлерівська окупація зруйнували перші паростки культури. Були повністю
знищені 89 і частково зруйновані 19 клубів, спалені сотні бібліотек, зруйноване
приміщення педінституту, частково зруйнований Луцький краєзнавчий музей,
зазнали шкоди його цінні експонати, багато інших осередків культури /81/427).
Тому головним завданням повоєнної п’ятирічки було у найкоротші строки
відновити діяльність закладів культури й забезпечити дальше піднесення
духовного життя народу. Згідно постанови № 410 Волинського облвиконкому
10 червня 1940 р. створено обласний краєзнавчий музей в м. Луцьку, міський
історичний музей у Володимирі-Волинському, обласні бібліотеки для дорослих
і дітей. Масові бібліотеки з відділами дитячої літератури відкрито в кожному
районному центрі /45/428).

/45/426) оп.1, спр. 1, арк. 1.
/81/427) оп. 1, спр. 349, арк. 5-6.
/45/428) оп. 1, спр. 1, арк. 132.
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Однак, як і в освітянській сфері, все робилося для всебічного
підпорядкування культури стратегічним завданням партії і уряду, а це означало
– активізацію ідеологічної роботи серед широких народних мас, виховання їх у
дусі комуністичної моралі й соціалістичного способу життя. Іншими словами –
українська культура з перших днів визволення від фашизму потрапила під
суворий нагляд радянського режиму, який здійснювався через органи цензури,
силові структури і тотальний ідеологічний контроль над усіма сферами
духовного життя.
У повоєнні роки активізації творчої діяльності самодіяльних колективів і
окремих аматорів сприяло щорічне проведення районних та обласного оглядів і
олімпіад художньої самодіяльності. Так, обласна газета за 1946 р. повідомляла
про проведення в Луцьку третьої олімпіади художньої самодіяльності, в якій
взяли участь 1007 ос. проти 650 у 1945 р. /322/429).
Об’єднуючим центром, місцем народження творчого осередку народного
мистецтва став Торчинський будинок культури. В 1948 р. було завершено
будівництво його дерев’яного приміщення на 250 місць. У 1951 р. його
художнім керівником став Анатолій Шапов. Саме він був творцем колективу,
який згодом виріс в ансамбль пісні і танцю „Колос”. Сьогодні далеко за межами
України відомий цей колектив – країни Європи, Азії і Африки ознайомились з
мистецтвом волинських митців /321/430).
Проте у повоєнні роки за зовнішньою видимістю заходів підтримки
української культури йшло тотальне стеження за тими, хто ревно боровся за її
дійсне відродження. До піснярів пильно придивлялися ті, що були при владі,
щоб, бува, вони не переступили ідеологічні рамки. Владні структури мали
різноманітні форми тиску і контролю над людьми. Так. У районній газеті
„Комсомольська правда” за 17 січня 1952 р. було опубліковане оголошення про
реєстрацію радіоприймачів. Всі зобов’язані, йшлося в ньому, за 5 днів
зареєструвати усі лампові й детекторні приймачі /278/ 431). А щоб ніхто не
/322/429) стор. 5.
/321/430) стор. 7-8.
/278/431) стор. 3.
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обійшов цю жорстку постанову, то нагляд за її виконанням зобов’язали
здійснювати місцевий відділ міліції. Там мусили знати хто і що слухає.
Були й масові кампанії пропагандистсько-ідеологічного тиску. Скажімо,
14 вересня 1952 р. районна газета вмістила повідомлення, що у всіх клубах і
бібліотеках Торчина і сіл району обговорили і прийняли до дії передову статтю
тодішньої головної союзної газети „Правда” „Проти ідеологічних перекручень
в літературі” /321/ 432 ). На практиці це була заборона будь-якої вголос
висловленої думки, яка не співпадала з офіційною доктриною. В тоталітарні
часи влада хотіла тримати митців, зрештою, саму душу народу на вуздечці.
Однак прагнення волинян відродити і зберегти народну культуру перемагали
усі перешкоди її противників.
Центрами культурного і духовного життя у повоєнний час стають
бібліотеки. Їх працівники залучали до користування книжковими фондами
широкі кола населення, забезпечували книгами кожну сім’ю. У квітні 1944 р.
відновила роботу Волинська обласна бібліотека для дорослих. З кожним роком
кількість відвідувачів і її книжковий фонд зростали і на кінець 1953 р. тут
налічувалося 6675 читачів, в тому числі на абонементі – 3714, в читальні –
2399, в пересувках – 562 чол. Книг основного фонду – 163717. Щодо структури
закладу, то діяли міжбібліотечний і заочний абонементи, а також абонемент, що
відав пересувками, читальний зал, відділ комплектування і обробки книг,
методкабінет. На вказаний період у бібліотеці працювало 14 чол., з них 9
бібліотечних і 5 технічних /129/433).
Юних читачів області обслуговувала Волинська обласна бібліотека для
дітей і юнацтва, утворена в січні 1947 р. Станом на 1953 р. тут працювало
10 ос., з яких 7 спеціалісти. Книжковий фонд складав 55634 екземпляри книг, з
них українською мовою – 20324, російською – 34958 (українських книг значно
менше). Умови, в яких доводилося працювати, були надзвичайно важкими:
бібліотека розміщувалася у 3 кімнатах, загальною площею в 60 м2, книги не

/321/432) стор. 7-8.
/129/433) оп. 2, спр. 29. Арк. 2.
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були розставлені по стелажах, а лежали на землі. У звітах йшлося про
неможливі умови подальшої роботи. Проте, незважаючи на труднощі,
бібліотека провела 78 читацьких конференцій проти 44 у 1952 р., 115
колективних обговорень проти 53, 74 літературних вечори проти 46 і 151
дитячий ранок проти 94 у 1952 р. /151/434).
У 1945 р. в Луцьку організовано обласну медичну бібліотеку. В той час її
читачами були лише 78 ос., а книжковий фонд не сягав навіть 2000 примірників
/333/ 435 ). Згодом вона перетворилася в організаційно-методичний та
інформаційно-бібліографічний центр, який обслуговував всі медичні бібліотеки
і лікувальні установи Волині.
Окрім вказаних вище бібліотек, що обслуговували читачів обласного
центру, розгортається їх мережа і по районах. Якщо у 1944 р. діяло 12 районних
бібліотек для дорослих, а бібліотек для дітей, сільських бібліотек та тих, що
мали бути організовані при колгоспах не існувало зовсім, то у 1951 р. кожен
райцентр мав свою бібліотеку для дорослих (всього 30 по області), 12 районів
мали бібліотеки для дітей. Крім того, діяли 220 сільських бібліотек та 702
колгоспні бібліотеки. Гірша ситуація склалася із міськими і районними
бібліотеками для дітей, яких на кінець 1951 р. було відповідно 3 і 12. Див.
Додаток К'.
З поновленням бібліотечної сітки для бібліотек західних областей на 1
січня 1945 р. було надіслано з Держлітфонду Наркомату РРФСР 338500 книг, із
Наркомосу УРСР – 15850 книг радянських видань. На Волинь, зокрема,
надійшло 37 тис. книг з держлітфонду і 2575 книг з Наркомосу УРСР, разом
45575 книг. Крім того, згідно з рішенням ЦК КП(б)У по бібліотеках східних
областей проводився збір літератури для бібліотек західних областей. На 5
лютого 1945 р. зібрано і готувалося до відправлення більше 200 тис.
примірників /294/436).

/151/434) оп. 1, спр. 44, арк. 2-3.
/333/435) розділ XII. Розвиток культури, стор. 215.
/294/436) стор. 246-247.
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Зрозуміло, що велика кількість літератури, що надходила в область, мала
покращити динаміку розвитку бібліотечної справи, але ці заходи переслідували
ще й іншу ціль – влада намагалася завезти в західний регіон якнайбільше
примірників політичної літератури (твори класиків марксизму-ленінізму,
спогади про Леніна, промови Сталіна), яка була досить важливим засобом
радянізації і „піднесення свідомості народу”. Крім того, одночасно із
завезенням такої політично необхідної літератури, йшло вилучення „політично
шкідливої” і „націоналістичної”. У число порочних потрапляли й книги, в яких
йшлося про суто українські справи, про любов до свого народу, історію
України і т. ін.
Важливу роль у повоєнні роки відігравали засоби масової інформації –
преса, радіо, кіно. З 1940 р. у Волинській області почали виходити обласні /18;
19/437) („Радянська Волинь”, „Молодий ленінець”), районні /21/438) та міські
/20/ 439 ) газети. Станом на грудень 1950 р. „Радянська Волинь” виходила
тиражем 30 тис. примірників. Крім того, в області виходило 2 рази на тиждень
30 районних газет загальним тиражем 54 тис. примірників і 30 газет при
політвідділах МТС загальним тиражем 23450 примірників /285/ 440 ).
Вибірковий аналіз вищезазначених джерел дає підстави говорити, що
волинська преса, як і союзна загалом, у 40-50 рр. не містила в собі культурнопросвітницької цінності, а була фактором ідеологічного впливу на населення.
Всі видання за змістом були мов близнюки, подібні один до одного й до своїх
київських і московських „сестер”. Звичайно, на перших сторінках містилися так
звані передовиці (керівні партійні настанови), статті про партійне життя, які
подавалися в „ура-патріотичному” стилі, а також пропагандистські статті,
завданням яких було переконати населення в перевагах радянської суспільної
моделі.
Подібною була ситуація й на радіо. Як уже відмічалось, радіофікація
розглядалась радянською владою як важливий засіб поширення комуністичної
/18; 19/437) оп. 6, од.зб. 513, арк. 258; оп. 1, од.зб. 516, арк. 119.
/21/438) оп. 9, од. Зб. 134, арк. 13.
/20/439) оп. 9, од.зб. 84, арк. 182.
/285/440) стор. 216.

178

ідеології, а тому на цю справу ні коштів, ні ефірного часу не шкодували. Так, у
1953 р. Волинське обласне управління культури звітувало про виконання плану
радіомовлення: всього виконано 254,2 год., в тому числі по міській сітці – 147,8
год. Політичне радіомовлення займало 226,9 год, художнє – 21,0 год. /157;
158/441). Однак, незважаючи на значну перевагу політичного мовлення, робота
Волинського комітету була визнана як незадовільна й оцінювалась низьким
ідейно-політичним рівнем.
Неабияка роль відводилася і кінообслуговуванню населення. У листопаді
1944 р. обласна газета повідомляла про відновлення роботи 7 кінотеатрів. Для
обслуговування глядачів на селах виділялось 7 кінопересувок та 3 звукові
автокінопересувки, очікувалось отримання 6 стаціонарних кіноапаратів і 14
кінопересувок. Одним з кращих в області був Луцький міський кінотеатр
„Батьківщина”, який за рік продемонстрував 66 кінокартин, щодня його
відвідувало понад тисячу глядачів /18; 19/442).
Враховуючи те, що основна частина волинян були сільськими жителями,
велика увага приділялась розвитку кіномережі у сільській місцевості. Якщо на
січень 1951 р. тут нараховувалося 9 стаціонарних і 157 пересувних
кіноустановок, то на січень 1954 р. їх стало відповідно 38 і 183 /110/ 443).
Загалом по області кількість кіноустановок зросла з 14 у 1945 р. до 245 у 1953
р. Фільмовий фонд контори кінопрокату у вказані роки змінився з 140 до 1541
фільму. Зросла і кількість відвідувачів з 826 до 4428 чол. /115/ 444). Більш
докладно це видно із Додатку Л'. Наведені цифри говорять про динаміку
розвитку кіномережі на Волині, однак не розкривають справжньої суті й
особливостей її розвитку. для цього проаналізуємо кілька джерел. Так, із
розсекречених

документів

(звернення-донесення

на

ім’я

начальника

облуправління кінофікації) читаємо: „Про факти хуліганських і ворожих дій
при демонстрації кінофільмів в селах районів Волинської області … за останнє

/157; 158/441) оп. 1, спр. 28, арк.1; оп. 1, спр. 3, арк. 1-4.
/18; 19/442) оп. 6, од.зб. 513, арк. 258; оп. 1, од.зб. 516, арк. 119.
/110/443) оп. 7, спр. 1578, арк. 157.
/115/444) оп. 2, спр. 121, арк. 1-2.
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півріччя 1949 р.” /117/445). Далі говориться про те, що враховуючи ситуацію,
що склалася, рішенням бюро Волинського обкому КП(б)У від 10.10.1949 р.
було зобов’язано органи МДБ встановити постійне чергування дільничних
міліціонерів в селах під час демонстрації кінофільмів. Однак дане рішення не
виконувалось, більше того, за ІІ півріччя почастішали випадки хуліганських і
ворожих дій, внаслідок чого виведено з ладу 6 електростанцій, що не підлягали
відновленню. 13 електростанцій були частково пошкоджені.
Щоб мати уявлення про те, як селяни вітали радянське кіно, наведемо
кілька прикладів. Так, у с. Запруддя при демонстрації кінокартини вікна школи
закидали камінням. Через те, що такі дії неодноразово повторювались,
директор школи відмовився надавати приміщення для демонстрації кіно. В с.
Кухари на дверях приміщення клубу селяни знайшли листівку, в якій був
заклик не ходити на радянські фільми. Крім того, попереджався кіномеханік
Карпюк, що в разі його наступного приїзду в село він буде знищений. В ряді сіл
чинили інші перешкоди: обрізали дроти, в картер двигуна насипали пісок,
голосним співом під клубом заважали перегляду фільмів і ін. У селах північної
групи

районів

(Ратнівському,

Головнянському,

Камінь-Каширському)

середньорічне відвідування глядачів на один сеанс складало 16-18 чол. В
окремих районах кінопересувки не ставили фільмів через відсутність глядачів
/117/446). Були й інші труднощі: поганий технічний стан апаратури (неякісне
озвучення кінострічки, несвоєчасна доставка пального для автопересувок та
відсутність коней для „чужого” кіно. В зимовий період клуби не отоплювались
і, нарешті, малий досвід роботи кіномеханіків.
Щодо останнього, то згідно з наказом Міністра Кінематографії УРСР від
9 грудня 1950 р. „Про план підготовки кіномеханіків, мотористів і підвищення
кваліфікації кадрів на 1951 р.” по Волинському облуправлінню кінофікації,
згідно з планом, пройти підготовку у школах кіномеханіків мало 80 чол., через
індивідуальне навчання – 20 чол. /114/ 447 ). Крім того, кіномеханіки
/117/445) оп. 5, спр. 1, арк. 11.
/117/446) оп. 5, спр. 1, арк. 11-13,15.
/114/447) оп. 2, спр. 41, арк. 36-37.
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направлялися на Волинь із інших областей. Так, 11 березня 1953 р. дирекція
Львівської школи кіномеханіків направила сюди 10 курсантів, що закінчили
школу і отримали звання кіномеханіка звукового кіно 2 категорії, а 17 березня
ще 17 чол., які розподілялися по районах.
Нестача кадрів у культурі вирішувалася й через Кам’янець-Подільський
технікум підготовки культосвітніх працівників. У вказаний період прибуло 16
чол. для роботи у бібліотечних відділах і 4 чол. у клубних /132/448). Місцеві
кадри готував Ківерцівський технікум, який відкрився у 1952 р. і випускав
завідуючих сільськими клубами, методистів районних будинків культури,
бібліотекарів /333/449).
На кінець 1953 р. в області діяло 3 міських постійних кінотеатри і 2 літніх
площадки, 19 міських райкінотеатрів з обмеженим режимом роботи, 8
сільських кінотеатрів, 30 колгоспних стаціонарних, 41 автопересувка і 142
гужкінопересувки, всього 245 /116/450).
Таким чином, кіномистецтву у повоєнні роки відводилась вагома роль по
вихованню трудящих. Однак наведені приклади свідчать про надзвичайні
труднощі у цій справі. Дбаючи лише про ідейно-мистецький рівень радянського
кіно, фільмовий фонд країни був ретельно „очищений” від „підозрілої”
продукції. До глядача доходили фільми, які прославляли чи не єдино
правильний радянський спосіб життя. Націоналістично-патріотичне підпілля,
що представляли ОУН-УПА, всіляко боролося проти таких методів проведення
„культурної революції”. Однак фінал протистояння „підпілля – влада”
завершився перемогою останніх і знищенням у 50-х роках перших.
Для широкого розгортання масово-політичної роботи серед трудящих та
виховання „нової радянської людини” партійно-радянські органи, крім вже
згадуваних закладів, використовували будинки культури, сільські клуби, хатичитальні. Це були ідеологічні центри радянської системи. Ще до війни у грудні
1940 р. вийшла постанова РНК України „Про роботу сільських клубів і
/132/448) оп. 1, спр. 53, арк. 53, 56, 3.
/333/449) розділ XII. Розвиток культури, стор. 214.
/116/450) оп. 2, спр. 140, арк. 38.
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бібліотек в західних областях УРСР”, де вказувалося, який напрямок у їхній
діяльності слід вважати головним. Зокрема зазначалося: „В роботі окремих
клубів має місце надмірне захоплення розвагами і недооцінюються провідні
завдання в галузі комуністичного виховання трудящих, зокрема, агітаційнополітична, інтернаціональна і військово-оборонна робота” /356/ 451 ). Після
війни збільшується сітка клубних закладів. Якщо у 1944 р. діяло 18 районних
будинків культури і 365 сільських клубів, то на 1952 р. їх стало відповідно 30 і
700. Див. Додаток К'.
Особлива увага надавалася масовій і гуртковій роботі в сільських клубах і
хатах-читальнях, яка повинна була підняти й постійно утримувати високий
ідейний рівень населення. Так, за 1953 р. тут проведено майже 30 тис. лекцій на
загальнополітичні теми, виступило 336 агітбригад, дано майже 50 тис.
кіносеансів /110/ 452 ). Великого розвитку при сільських клубах досягла
художня самодіяльність і гурткова робота. На Волині вже на початку 50-х років
не було таких сіл, де б не велась гурткова робота. Докладніше це видно із
додатку. Див. Додаток М'.
Неповторна природа Волині, краса рідного краю знайшли відображення в
художньому мистецтві. Однак у досліджуваний період ця галузь розвивалася
ще недостатньо. Так, станом на 1 червня 1946 р. в області виявлено 16
художників та 5 різьбярів і граверів. При обласному будинку народної
творчості існувала художня студія („Изо-студия”), проте її відвідували лише 4
особи /124/453). У жовтні 1952 р. відбулось зібрання художників м. Луцька, на
якому було прийнято Статут виробничо-творчої кооперативної спілки
працівників образотворчого мистецтва. Серед основних завдань спілки була
організація виробничо-художніх майстерень, бригад, фабрик; популяризація
творів мистецтва; організація виставок з метою обміну досвідом. Волинська

/356/451) стор. 23.
/110/452) оп. 7, спр. 1578, арк. 178.
/124/453) оп. 1, спр. 6, арк. 3.
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обласна спілка художників складалася із 19 художників, її головою правління
було обрано Дань шина /159/454).
Популяризації доробку майстрів сприяла організація виставок, підготовка
до яких завжди ставала справжнім оглядом творчих досягнень митців. Так, з 4
по 30 грудня 1952 р. в Луцьку проходила ІІ обласна виставка образотворчого й
декоративно-прикладного мистецтва самодіяльних художників, яку відвідали
35 тис. ос. /131/455). У березні 1953 р. закінчила роботу 6-ти місячна студія
образотворчого мистецтва при ОБНТ. 14 молодих самодіяльних художників
дістали

спеціальну

підготовку

по

малюнку,

композиції,

живопису,

мистецтвознавству. Двоє з них, закінчивши студію поступили в Львівське
художнє училище (Савочка В.) та Львівський поліграфічний інститут (Антонюк
Г.). Крім образотворчої студії у вказаний період при Луцькому палаці піонерів
діяв гурток різьби по дереву, який підготував ряд скульптурних робіт.
Самодіяльні художники займалися оформленням будинку Лесі Українки в с.
Колодяжному Ковельського району а також оформленням павільйон культури
на сільськогосподарській виставці у 1953 р. /126/456).
Зрозуміло, що проблем у діячів мистецтва вистачало: відсутність паперу
для малювання, фарб, кольорових олівців. Крім того, тематика художніх творів
підлягала суворій перевірці і будь-який відступ від дозволеного карався. Так, із
звіту державного уповноваженого репертуарного контролю по Волинській
області І.Волкова за 1950 р. дізнаємось, що у вказаний період на Волині
працювали 2 художні артілі, (займались оформленням вивісок реклам,
плакатів), які були заборонені на основі рішення Ради Міністрів займатись
живописом портретів і копій, а також оформленням міста і демонстрацій до
свята, сільськогосподарських виставок. Крім того, у звіті йшлося про
ліквідацію „Изо-студии” /70/457).
Післявоєнний розвиток літератури, як і мистецтва, теж був під пильним
наглядом цензури. У липні 1946 р. утворено Головне управління у справах
/159/454) оп. 1, спр. 2, арк. 1.
/131/455) оп. 1, спр. 12, арк. 1.
/126/456) оп. 2, спр. 48, арк. 29, 31.
/70/457) оп.3, спр. 35, арк. 1.
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літератури та видавництв при Раді Міністрів УРСР або, іншими словами,
Головліт УРСР, який здійснював цензорський контроль преси, радіомовлення
тощо. Уже влітку-восени 1946 р., відразу після формування органів цензури, з
бібліотек загального користування і торговельної мережі України була
вилучена

так

звана

націоналістична

література, в

тому числі

праці

М.Грушевського та В.Винниченка. Тоді ж було видано зведений список
„політично шкідливої” літератури, який налічував 7 тис. назв книжок, що
підлягали вилученню з бібліотек загального користування. У 1948 р. органи
цензури в рамках контролю за діяльністю бібліотек зобов’язали вилучити 1,1
млн. примірників „політично шкідливої” літератури. Ретельний контроль
встановлювався навіть за букіністичними магазинами. Уся література, яку
книгарні закуповували в населення, перед надходженням у продаж підлягала
обов’язковій цензорській перевірці /420/458).
Отже, ситуація, в якій опинилися бібліотеки, та й самі літератори,
вимагала, по-суті, творів на замовлення – про партію, Леніна-Сталіна і таке
інше. Спроби письменників писати, здавалося б, на далекі від політики теми
теж були заборонені і трактувались як аполітичні. У звіті вже згадуваного
І.Волкова читаємо: „В області в 1950 р. із місцевих авторів ніхто не писав
малих форм. Була спроба написати п’єсу на волинську тему, яка і літературно, і
драматично безграмотна, а в деяких випадках політично невірна” /70/459). На
теми дружби українського й російського народу писав місцевий поет М.
Білецький /126/460).
Багатством експозицій відзначався Волинський обласний історикокраєзнавчий музей, заснований ще у 1940 р. згідно постанови Раднаркому
УРСР „Про організацію державних музеїв і бібліотек у Західних областях
України”. Під час окупації Луцька фонди музею були майже повністю знищені.
Так, у постанові Волинського облвиконкому від 15 червня 1944 р. „Про
відкриття Волинського державного обласного історико-краєзнавчого музею”
/420/458) стор. 497, 498, 499.
/70/459) оп. 3, спр. 35, арк. 1.
/126/460) оп. 2, спр. 48, арк. 27.
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констатувалося: „Німецько-фашистські варвари пограбували історичні цінності
обласного історико-краєзнавчого музею, вивезли безліч картин знаменитих
художників, римські та грецькі золоті і срібні монети” /355/461). З допомогою
громадськості у повоєнний час була проведена робота зі збору та відновленню
експозицій. На кінець 1951 р. штат музею нараховував 7 ос., з них 3 – наукові
працівники. За 1951 р. музеєм проведено 178 екскурсій, обслужено 8733
відвідувачі, з них екскурсантів-дорослих – 4973, школярів – 2730 ос. Крім того,
музей за вказаний період провів 16 лекцій безпосередньо в музеї і 31 поза його
стінами. Організовано 8 виставок у музеї і 4 поза ним /100/462).
Значну культурно-освітню і виховну роботу проводив філіал Волинського
краєзнавчого музею – літературно-меморіальний музей Лесі Українки в с.
Колодяжне Ковельського району, який був створений ще до війни. Фашисти
завдали великої шкоди пам’яткам про велику поетесу: зруйнували будинок, в
якому вона жила, пограбували цінності з її музею /268/463). У подальші роки
проведено ряд заходів для вшанування пам’яті про поетесу: зокрема, 10 липня
1949 р. в с. Колодяжне відбулося торжество з нагоди відкриття їй пам’ятника –
відбудованого „Лесиного білого будинку” /238/ 464 ), а дещо пізніше, у
листопаді 1952 р. в будинку, де жила поетеса відкрито сільську бібліотеку а
також встановлено три меморіальні дошки /269/465).
Колодяжненський музей у повоєнні роки зібрав унікальну колекцію
експонатів широкого спектру. Це матеріали, документи, твори мистецтва,
предмети побуту, які й нині зберігаються у фондосховищах чи надійшли у
музей. Найціннішу частину колекції становлять речі, які належали особисто
поетесі а також її родині. Сьогодні волиняни мають цілий комплекс споруд на
території 8 га землі – літературно-меморіальний музей-садибу Л.Українки,

/355/461) стор. 22.
/100/462) оп. 7. спр. 311. арк. 5.
/268/463) стор. 4.
/238/464) стор.1
/269/465) стор. 4.
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однак відтворення меморіальності будинків та садиби Косачів, як у повоєнні
роки, так і нині залишається вкрай болючим питанням /430/466).
Важливим осередком культури, який відновив свою роботу відразу після
вигнання ворога з краю, став Волинський обласний український музичнодраматичний театр*. Із спогадів Наталії Солошенко-Тиравської, колишньої
акторки театру а нині жительки Австралії, довідуємося, що в період 1941-44 рр.
театр досяг небувалих вершин і вважався одним з найкращих в Західній
Україні. До його репертуару входили здебільшого твори корифеїв української
драматургії реалістично-побутового напрямку, що в умовах окупації було
засобом піднесення національної свідомості мас. Велика увага приділялась
фольклору та етнографії. У переддень визволення (1944 р.) більша частина
театрального колективу, боячись приходу більшовиків, залишила місто. Адже в
очах влади праця в театрі за часів окупації розцінювалась як колабораціонізм, а
це означало ув’язнення, смерть, або, в найкращому разі, заслання /180/467).
У повоєнний час на базі вже сформованих театральних колективів
східних областей республіки створювалися нові театри в західному регіоні.
Місцеві артистичні сили й традиції нехтувалися. Вочевидь йшлося про
насаджування так званого „реалістичного” мистецтва замість „западницького”,
„буржуазного”, речником якого ніби виступали західноукраїнські актори. А
тому 18 травня 1945 р. до Луцька на постійну роботу прибув з Миргорода
пересувний драматичний театр у складі 48 осіб /135/ 468 ). У січні 1946 р.
існуючий в Луцьку музично-драматичний театр рішенням уряду УРСР
об’єднаний з колективом цього театру. Утворився досить сильний творчий
колектив. Вже до кінця року ним було показано 118 вистав, на яких побувало
понад 70 тис. глядачів /332/469).

/430/466) стор. 20-21.
*
Волинський обласний український музично-драматичний театр створений в червні 1944 р.; 3 березня 1945 р.
об’єднаний з Миргородським пересувним театром ім. Шевченка Полтавської обл.; у березні 1950 р. йому
присвоєно ім’я Т.Г. Шевченка (Волинський обласний український драматичний театр імені Шевченка); з
1966 р. – Волинський обласний український музично-драматичний театр імені Т.Г. Шевченка.
/180/467) стор. 23-25.
/135/468) оп. 1, спр. 2, арк. 1.
/332/469) стор. 55.
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Станом на 1948 р. у театрі вже працювало 76 ос., з яких 34 творчого
складу /67/470). У 1952 р. нараховувалося 70 штатних працівників, в тому числі
художньо-керівного складу – 5, художньо-артистичного і музичного – 30. Театр
працював українською мовою /50/471). Особливе пожвавлення роботи театру
було помітне у 50-х роках, коли він через гастрольні поїздки заявив про себе не
лише за межами області, а й республіки. Якщо у 1946 р. відбулося 2 виїзні
гастрольні поїздки, то у 1952 р. – 178. У 1945 р. колектив театру підготував 136
вистав, а в 1951 р. вже 393 /136/ 472 ). Про зростання популярності театру
свідчило постійне збільшення кількості вистав і глядачів. Див. Додаток Н'.
З іншого боку, болючою проблемою для театру стала репертуарна
політика, яку здійснювала тогочасна влада. Першопричиною її була постанова
ЦК ВКП(б) „Про репертуар драматичних театрів і заходи до його поліпшення”
(серпень 1946 р.) /409/473). У ній, а особливо в процесі її обговорення на різних
нарадах, у пресі та в творчих колективах нищівно критикувалося захоплення
театрів постановкою п’єс класичної драматургії, в яких, мовляв, відсутня
класова боротьба, переважає побутово-етнографічний елемент, безідейність та
мелодраматизм. Театри зобов’язувались основну увагу приділяти створенню
нового репертуару про радянську дійсність, героїчний подвиг трудящих мас у
відбудові комунізму. Головним свідченням проведеної роботи було включення
до репертуару театрів вистав про Леніна, Сталіна, партію, дружбу братніх
народів і таке інше.
Постанови ЦК з ідеологічних питань були для творчих колективів
законом, тим паче, коли йшлося про репертуар. При комітеті у справах
мистецтв було створено Репертком, а в кожній області був уповноважений
реперткому. Саме вони, реперткомівські працівники, приймали нові вистави,
складали відповідний акт і давали офіційний дозвіл на публічне виконання.
Гастрольний репертуар (тим більше за межами України) затверджувався у
комітеті за підписом і печаткою Реперткому.
/67/470) оп. 3., спр. 13, арк. 1.
/95/471) оп.7, спр. 50, арк. 2.
/136/472) оп. 1, спр. 49, арк. 1-6.
/409/473) стор. 15-18.
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Так, у списки заборонених та знятих з репертуару у 1948 р. в області
потрапили 117 одноактних і багатоактних п’єс, 41 твір для естради, 107
драматичних творів та твори для естради, 30 п’єс для гуртків художньої
самодіяльності. Крім того, у цьому ж році на ім’я директора обласного будинку
народної творчості надійшло розпорядження про заборону розповсюдження
збірки „Радянські молодіжні танці” у зв’язку з вміщенням у ній малюнків не
затверджених Головреперткомом /125/474).
Отже, за роботою діячів культури вівся пильний нагляд. Що ж до
репертуару Волинського театру, то він, враховуючи реперткомівську політику,
у повоєнний час вимушений був надавати перевагу постановам здебільшого
російських класиків, а тому значно програвав порівняно з довоєнним. Так, у
1933 р. добірка п’єс театру була досить чисельною і нараховувала 17 назв
/189/475). Лише одна з них – комедія італійського письменника К. Гольдоні
„Мірандоліна” була іноземною. Всі ж інші були представлені за мотивами
творів

українських

авторів.

Серед

них

„Сорочинський

ярмарок”

М.Старицького, „Запорожець за Дунаєм” С.Гулака-Артемовського, „НаталкаПолтавка” І.Котляревського, „Вечорниці” П.Ніщинського, „Мартин Боруля”
І.Тобілевича /188/ 476 ). У репертуарі ж повоєнного театру якщо серед
перехідних на наступний рік постанов і були твори класиків української
драматургії, то нові постанови представлені здебільшого російськими творами.
Докладніше див. Додаток П'.
Публікації преси 40-50-х років дають змогу дізнатись і про гастролі
театру в інших містах країни. Так, „Тамбовська правда” за 6 червня 1950 р.
відмічала хорошу гру акторів-волинян у спектаклі „Навеки вместе” під час
гастролей у м. Тамбові /271/477). Газета „Красная Чувашия” за 9 серпня 1950 р.
у

статті

„Успіх

Волинського

театру

у

Чебоксарах”

писала,

що

„...чебоксарського глядача перш за все полонила майстерність виконання ролей

/125/474) оп. 2, спр. 12, арк. 3-5, 7, 1.
/189/475) стор. 1.
/188/476) стор. 3.
/271/477) стор. 3.
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акторським колективом театру. Не останнє місце в цьому успіхові займає й
задушевна музикальність української пісні й мелодійність музики” 272/478).
Виїзди національних театральних колективів з творчими рапортами у
братні республіки у 50-ті роки стали традиційними. Так, у 1952 р. волинський
театр на протязі місяця гастролював у м. Даугавпілсі Латвійської РСР. По
закінченні гастролей була проведена глядацька конференція, організована
театральною спілкою Латвійської РСР і редакцією газети „Латгальская правда”
(у м. Даугавпілсі) /66/479).
Зі свого боку, у літній період, Волинський театр гостинно приймав
акторів з інших театрів країни. Так, 16 червня 1951 р. у Луцьку відкрилися
гастролі Новгородського обласного театру драми /242/480). Приїжджі артисти
виступали з творчими звітами і шефськими концертами на підприємствах і
організаціях області, розповідали про традиції і сучасну роль російського
театрального мистецтва. Волинський театр в цей час перебував на гастролях у
м. Гродно, з нагоди свята українського мистецтва і літератури в Москві
/243/481).
Окрім обласного театру, у досліджуваний період на Волині діяв
Володимир-Волинський пересувний театр, який у 1948 р. налічував 22 ос., з
них творчого складу – 14 /67/482). За 1950 р. облмуздрамтеатром та пересувним
театром було дано 692 вистави, переглядом вистав охоплено 148049 глядачів
/69/483).
Вагомий внесок у мистецьке життя Волині зробила обласна філармонія,
яка відновила свою діяльність у березні 1945 р. Основним завданням цього
закладу було підвищення культурного рівня населення шляхом пропаганди
музики, літератури, естрадного мистецтва і народної творчості. Один з
провідних колективів філармонії – Волинський народний хор, створений у

/272/478) стор. 2.
/66/479) оп. 4, спр. 5, арк. 1,21.
/242/480) стор. 4.
/243/481) стор. 3.
/67/482) оп. 3, спр. 13, арк. 1-2.
/69/483) оп. 3. спр. 30, арк. 1-2.
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1945р. за участю заслуженого артиста УРСР О.О.Самохваленка /176/484). Як і в
більшості тодішніх художньо-мистецьких колективів, в репертуарі хору були
обов’язковими величальні пісні та оди про вождя і партію. Значну частину
репертуару також, як обов’язковий атрибут, складали російські пісні. Однак,
чільне місце в репертуарі займали й українські народні пісні, оркестрові
мелодії, танці. У 1948 р. в філармонії працювало 53 ос., з них творчого складу –
46. У цьому ж році колектив дав 673 концерти, на яких побувало 72625 глядачів
/67/ 485 ). За 1950 р. філармонією дано 655 концертів, обслужено 95 тис.
глядачів. Волинські артисти побували у 277 містах та населених пунктах
України /69/486). За І квартал 1951 р. колективом дано 192 концерти при плані
178, отримано прибутків 129,5 тис. крб. /152/ 487 ). У липні-серпні 1951 р.
колектив облфілармонії гастролював у Краснодарському, Ставропольському
краї та Грузії. З кожним роком кількість артистів зростала. Станом на 1 січня
1954 р., тут вже було 72 штатних працівники, які за національністю
розподілялись слідуючим чином: українців – 45, росіян – 15, євреїв – 3, інших
національностей – 9 ос. /153/488).
Як стверджували тодішні критики-мистецтвознавці, це була одна з
кращих обласних філармоній Української РСР, яка ознайомила тисячі глядачів
республіки та й колишнього Союзу РСР з прекрасним і неповторним
мистецтвом волинського краю. Підтвердженням цього є почесна грамота, якою
був нагороджений колектив у 1951 р. Комітетом у справах мистецтв при Раді
Міністрів СРСР і ЦК професійного союзу працівників мистецтва /175/489).
Проте повоєнні труднощі болюче торкнулися і цього чудового колективу
митців-професіоналів і аматорів: місцеве та республіканське керівництво надто
не переймалося його проблемами. Тим часом колектив не мав власного
приміщення для проведення репетицій і підготовки концертних програм,
/176/484) інв. № КДФ-882, 6398, 6402, 6406-6407, 6410-6414, 6417-6418, 6422-6429, 6431, 17403-17415; інв.
№ КДФ-3351/1-3, 7103, 7108-7109, 7115, 8261.
/67/485) оп. 3, спр. 13, арк. 1-2.
/69/486) оп. 3, спр. 30, арк. 1-2.
/152/487) оп. 1, спр. 20, арк. 8-9.
/153/488) оп. 1, спр. 38. арк. 7.
/175/489) інв. № ДМ 6449.
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гаража для машин і автобусів. Постійно не вистачало пального, резини,
запчастин. Неодноразові звернення щодо будівництва хоча б літнього театру
закінчилися невдачею. Турбувала й житлова проблема – квартир для
працівників філармонії постійно не вистачало. Через вищеназвані негаразди,
зрозуміло, виникали й проблеми з кадрами, особливо з їх фаховим рівнем. Так,
на 1 січня 1950 р. спеціалістів, що мали закінчену вищу музичну освіту і
працювали в мистецьких закладах Волині нараховувалося лише 9 ос. /68/490).
Вцілому наслідки культурних перетворень на Волині у 40-50 роках були
суперечливими і неоднозначними. З одного боку, здійснювалося чимало
позитивних змін (відновили роботу театри, бібліотеки, клуби, музеї, інші
культосвітні заклади), розширилась їх мережа, надійшла велика кількість
літератури до бібліотек, навчальних закладів тощо. З іншого, намагання звести
культурне життя під вплив однієї ідеології збіднювало культурні процеси.
Ідеологічний тиск і організаційний контроль були головними складовими у
ставленні влади до діячів культури, внаслідок цього визначальною рисою
духовного життя суспільства стала бездуховна одноманітність і невизначеність.
Підсумовуючи розвиток культури на Волині у 1944-53 рр., можна зробити
наступні висновки. Культурному відродженню краю заважали явища
деформаційного порядку, що впливали на розвиток культури і були зумовлені
багатьма обставинами і, насамперед, зрослим, внаслідок перемоги над
фашизмом, культом особи Сталіна, а також особливостями „радянізації” краю.
Серед позитивних заходів держави щодо розвитку освіти і культури можна
віднести: приведення у робочий стан матеріально-навчальної бази народної
освіти, забезпечення її педагогічними кадрами; запровадження обов’язкової
семирічної а потім середньої освіти; організація системи позашкільних установ
(спортшколи, станції юних техніків, дитячі театри, гуртки, бібліотеки);
створення системи шкіл для дорослих з метою ліквідації неписьменності;
відновлення роботи шкіл для дітей з фізичними вадами; запровадження у вузах

/68/490) оп. 3. спр. 19. арк. 1-2.
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поряд із денною, заочної форми навчання; організація курсів перепідготовки та
вдосконалення викладацьких кадрів.
Негативно впливала на функціонування освітньо-культурної сфери
заідеологізованість суспільства, сліпе слідування партійним догмам при
формуванні шкільних та вузівських програм і підручників, репертуару театрів,
експозицій

музеїв,

бібліотечних

фондів.

Населення

було

позбавлене

можливості ознайомлення з кращими здобутками світової культури, не
говорячи вже про вартісні твори багатьох українських письменників, поетів,
композиторів, художників, затаврованих комуністичним режимом як буржуазні
націоналісти. Замість них, вже з шкільної парти, широко пропагувалися
заідеологізовані твори радянських авторів, що стосувалися особливої ролі
Комуністичної партії в перемозі над німецькими загарбниками.
До негативних процесів можна віднести й жорстку кадрову політику –
політику недовіри до місцевих кадрів, яка на рубежі 40-50-х років переросла в
„чистки”, „перетрушування” і „фільтрування” вчительського, викладацького
складу. Великодержавна політика у виховному процесі призвела до створення
змісту підручників з історії, де українці визначалися як „менший брат”
російського народу, від якого залежав добробут і щастя українського народу.
Так йшов наступ на національну свідомість українського народу, який
підтримувався і широкомасштабним тиском з боку засобів масової інформації.
Об’єктами нападок тоталітарної системи у післявоєнний період стала
література, кінематограф, театр, тобто ті сфери культури, які були найбільш
доступні для широких мас і таїли в собі потенційні можливості для критики
системи. Звісна річ, що такий контроль не допускав жодних відхилень від
ідеологічних рамок і канонів, визначених зверху партійними органами в
офіційних документах. Все це свідчило про те, під яким жорстким моральним
тиском перебувала творча інтелігенція і культура в цілому. Як свідчать
численні спогади, у свідомості волинян закарбувались водночас і позитивні, й
негативні враження від повоєнних перетворень, здійснюваних у краї.
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ВИСНОВКИ
Як показує предметне і поглиблене вивчення досліджуваної теми,
інтенсивне інтегрування області до складу тодішнього СРСР у перші повоєнні
роки на засадах планової, централізовано керованої економіки, з метою
якнайшвидшого включення її у загальнореспубліканське й загальносоюзне
річище господарського та суспільного життя, стало ще одним нічим не
виправданим черговим експериментом радянської влади.
Процес, який визначають терміном „радянізація”, охопив усі сфери і
відзначався стрімким нівелюванням специфіки краю. Це був черговий
невиправданий експеримент. При цьому органи влади вдавались до типово
більшовицьких,

надзвичайних

методів

реалізації

соціально-економічних

завдань. Повсюдно допускалися серйозні збочення в кадровій політиці.
Партійно-радянська номенклатура вважала себе „керівною і спрямовуючою
силою”, яка у своїй діяльності орієнтувалась на використання жорстких, аж до
репресій

командно-силових

методів.

Місцеве

населення

розглядалося

„радянізаторами” однозначно як вороже налаштоване проти більшовицьких
нововведень. Штучне протиставлення „східняків” „західнякам” і навпаки –
місцевих уродженців приїжджим – стало характерною прикметою повоєнного
життя Волині, як і усієї Західної України.
Впливовим фактором суспільно-політичного життя в регіоні став
національно-визвольний рух в особі сил ОУН-УПА, які протистояли
поновленню радянського тоталітаризму та радянізації краю. Для досягнення
своєї мети – становлення самостійної Української Держави, національнопатріотичні сили використовували різні методи боротьби, включаючи і збройні.
Дії ж партійно-радянських органів зводились до того, щоб побороти цей опір.
Непримиренність позицій, ставка виключно на силу вилились у криваве
протистояння на багато років. Саме це й визначило специфічну, відмінну від
інших регіонів України політичну ситуацію в краї.
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Характерною

особливістю

післявоєнного

періоду

була

надмірна

централізація в керівництві економікою, здійснення усіх перетворень за одним
планом, що не враховував потреб і особливостей регіону.
Зрозуміло, що жорстка політика державного керівництва була необхідним
та до певної міри виправданим засобом налагодження мирного життя у
повоєнний період в умовах розрухи, чисельних людських жертв. Однак, якщо
надмірну централізацію в управлінні промисловістю можна виправдати
складними умовами післявоєнної відбудови, то її існування у 50-х роках, а
поруч із нею й посилення адміністративних методів господарювання, негативно
вплинули на комплексний розвиток окремих економічних районів, і Волині,
зокрема.
Безперечно, в результаті індустріалізації краю відбулися суттєві зміни у
галузевій структурі промисловості. Крім традиційних місцевих промислів, тут
набули розвитку й нові галузі, зокрема, вугільна та машинобудівна. Волинь з
аграрного регіону перетворилася в аграрно-промисловий і таким чином зайняла
відповідну нішу в республіканській і союзній господарській системі. Однак,
реформаторська політика індустріалізації Волині у повоєнний час вела до
падіння життєвого рівня населення, а це, у свою чергу, відбивалося на якості
роботи й працездатності населення, сповільнювало бажані темпи розвитку.
Якщо окремі західні області, сильніші в промисловому відношенні,
зокрема, Львівська, Тернопільська, Станіславська, серед позитивів утвердження
радянської влади в регіоні можуть віднести те, що сотні тисяч людей отримали
робочі місця, було ліквідоване безробіття, а відтак і краще відтворення засобів
для існування, то на Волині ситуація була набагато складнішою.
Надмірна індустріалізація не дала бажаних результатів, бо не враховувала
особливостей аграрної Волині. Лише в окремих випадках, коли інтеграційні
тенденції співпадали з об’єктивними потребами суспільного розвитку краю, це
давало

позитивні

результати.

Однак

ефект

їх

в

умовах

командно-

адміністративної системи зазвичай зменшувався. Так, модернізуючи економіку,
радянська влада, в той же час, створювала економічну систему, нездатну
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забезпечити матеріальні потреби суспільства, поліпшити життєвий рівень
населення.
Розпочинаючи

колективізацію,

сталінське

керівництво

прагнуло

якнайшвидше реалізувати свою улюблену й апробовану в попередні роки
тріаду „індустріалізація – колективізація – культурна революція”, прагнучи
уніфікувати життя західноукраїнського регіону з іншими. Однак, вона не була
історичною необхідністю, зумовленою попереднім розвитком сільського
господарства

регіону.

Ця

модель

соціально-економічного

устрою

західноукраїнського села штучно нав’язувалась радянським політичним
режимом і подавалась ним як безальтернативна.
Колективізація виступала засобом, за допомогою якого радянський
тоталітаризм прагнув докорінно змінити на свою користь соціально-економічну
та суспільно-політичну ситуацію у західноукраїнському селі, а в кінцевому
підсумку – знівелювати його історичні особливості.
Аналізуючи діяльність радянської влади на селі у повоєнні роки, можна
простежити й те, що вона у цей період ще утримувалася від форсованого та
примусового проведення тут масової колективізації. Цьому насамперед заважав
збройний спротив ОУН-УПА. Тому в аграрному реформаторстві того часу
тоталітарний режим змушений був вжити незначних тактичних кроків для
привернення селян на свій бік, а саме: повернення селянам земель, надання їм
грошових та натуральних кредитів, організацію земельних громад тощо.
Паралельно з цим влада широко розгорнула грабунок сільських мешканців за
допомогою різних поставок, фінансових зобов’язань, трудових мобілізацій
тощо.
Найтрагічнішим для Волині виявився період другої половини 1947–1950х

років.

Після

придушення

головних

осередків

опору

українського

повстанського руху влада вдалася до масового кооперування селянства через
об’єднання його у колгоспи. Воно здійснювалось швидкими темпами і майже
скрізь носило насильницький характер. Зайвий раз підтверджувалось, що
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життєвому рівню селян приділялась другорядна увага, або й зовсім не
приділялась.
Історичний досвід показує, що успіх економічних реформ багато в чому
залежить від врахування повсякденних потреб людей, від пошуку шляхів їх
соціальної задоволеності. Однак, очевидним є те, що радикальні перетворення
повоєнної економіки не враховували потреби змін на краще у сфері соціальних
та культурних відносин. Централізовані соціалістичне виробництво й сфера
обслуговування не могли встигнути за повсякденними потребами населення,
тому рівень постачання, обслуговування, їх якість стояли на вкрай низькому
рівні.
Процес інтегрування освіти краю в загальносоюзну систему, з одного
боку, мав позитивні результати – створена широка мережа початкових,
неповних середніх і середніх шкіл, проводилась значна робота з ліквідації
неписьменності

серед

дорослого

населення,

отримання

знань

стало

загальнодоступною справою. З іншого – влада нав’язала регіонові свою масову
форму освіти, знехтувавши його національними особливостями.
Школа

все

більше

перетворювалась

на

заклад

з

ідеологічного

обслуговування потреб радянської системи. У традиційну освітньо-виховну
систему, головним завданням якої упродовж століть було національнопатріотичне

виховання,

запроваджувались

інтернаціоналістські

засади

радянської системи. У них національно свідома громадськість справедливо
вбачала загрозу – під гаслами інтернаціоналізму послідовно здійснювалась
русифікація західноукраїнських областей. Причому зрусифікована школа
виступала всеохоплюючим інструментом русифікації всього суспільнополітичного життя краю.
Особливо активно сталінський тоталітарний режим застосовував у цей
період ідеологічний тиск і репресії проти інтелігенції, а з початку 50-х
відбувається постійне фільтрування вчителів, діячів культури – їх перевірка на
вірність радянській владі стає масовою. Під кутом зору політичної надійності в
усіх західних областях, в тому числі й на Волині, у квітні-травні 1950 р. була
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поведена перевірка особового складу вчителів спеціальними комісіями.
„Доочищення” вчительського, театрального, літературного й мистецького
корпусу від тих, хто не викликав повної політичної довіри, продовжувалось і в
наступні роки. Влада намагалася знищити національно свідому інтелігенцію,
яка не піддавалась „перевиховуванню”. Її під різними ідеологічними гаслами
звільняли з роботи, арештовували, депортували у віддалені райони країни.
Решта мала перетворитися у засіб реалізації імперських планів режиму. Така
політика породила численні людські трагедії. В житті творчої інтелігенції
надовго оселилися страх і невпевненість – перевірені знаряддя сталінської
інквізиції.
Отже, у 40-50-х роках XX ст. в економічному й соціальному житті Волині
відбувались події, що суттєво впливали на подальшу долю регіону. Вочевидь,
вони ускладнюють й вирішення усіх сучасних проблем, пов’язаних з переходом
від адміністративно-директивної до ринкової економіки, від монолітного
загальносоюзного народногосподарського комплексу до власної економічної
системи.
Нині, коли Україна розбудовує своє життя на кардинально відмінних від
попереднього устрою засадах, звернення до її історії допоможе швидше й
раціональніше вирішити назрілі проблеми, прискорити реформаторський
процес.

Особливої

актуальності

набувають

питання

врегулювання

етнонаціональних процесів, подолання кризової ситуації в царині відтворення
населення, створення нових спільних міжурядових домовленостей щодо
задоволення національно-культурних і мовних потреб усіх етнічних спільнот.
Вирішення вищезазначених проблем залежить від врахування гіркого досвіду,
помилок і прорахунків попередніх, і, зокрема, 40-50-х років XX ст., коли долі
цілих народів вирішувалися угодами й домовленостями і супроводжувалися
величезними

стражданнями

матеріального

характеру.
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отчеты, подготовка к новому ученому году и друг.
29. Ф. 1, оп. 73, спр. 80. Переписка ЦККП(б)У с обкомами КП(б)У о состоянии
народного образования в Ворошиловоградской, Винницкой и Волынской
областях.
30. Ф. 1. оп. 73, спр. 136. Отчет Управления кадров Народного Коммисариата
Просвещения УССР за 1945 год.
31. Ф. 1, оп. 73, спр. 145. Отчеты обкома КП(б)У об итогах работы
педагогических и учительських институтов Львовской области.
32. Ф. 1, оп. 73, спр. 631. Информации и справки отдела и обкомов КП(б)У –
об идейно-воспитательной работе среди учителей, о строительстве школ,
подготовке к новому ученому году. Переписка по письмам родителей
учащихся. Том 4.
33. Ф. 1, оп. 75, спр. 669. Переписка ЦК КП(б)У с обкомами КП(б)У по
кадровым вопросам.
в ) архівне відділення відділу інформаційних технологій Управління
Міністерства внутрішніх справ України у Волинській області
(ВІТ УМВС):
34. Ф. 35 (Дитячий прийомник-розподільник у Волинській області), арх. № 3.
Журнал учета поступающих беспризорных и безнадзорных детей в Луцкий
ДПР-НКВД.
35. Ф. 35, арх. № 6. Книга реестрации поступления детей за 1946 г.
36. Ф. 35, арх. № 22. Книга реестрации поступивших детей. Т. 2.
37. Ф. 35, арх. № 42. Доклады о работе детприемника за 1953 г.
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г) Державний архів Волинської області (ДАВО):
38. Ф. 1 (Волынская воеводская команда государственной полиции г. Луцка),
оп. 3, спр. 70. Ведомость выплаты за вислугу лет служашим Луцкой
поветовой полиции за июль 1923 г.
39. Ф. П-1 (Волинський обком Компартії України), оп. 1, спр. 154.
Стенограмма III областной партийной конференции.
40. Ф. П-1, оп. 1, спр. 120. Протокол и стенограмма II областной партийной
конференции.
41. Ф. П-1, оп. 1, спр. 219. Стенограмма IV областной партийной конференции.
42. Ф. Р-1. (Луцкая городская управа), оп. 1, спр. 1а. Приказы посадника г.
Луцка по личному составу.
43. Ф. Р-1, оп. 1, спр. 3а. Рапорты служащих технического отдела о
предоставлении материальной помощи. Списки домовладельцев по ул.
Шевченко и Ковельской.
44. Ф. Р-4 (Исполнительный комитет Луцкого государственного совета
депутатов трудящихся (Горисполком) г. Луцк, Волынской области), оп. 1,
спр. 11а. Материалы о национализации домов г. Луцка (протоколы, списки)
за 1939г.
45. Ф. Р-6 (Виконком Волинської обласної Ради депутатів трудящих), оп. 1,
спр. 1. Постановления облисполкома за 1940 г. Том 1.
46. Ф. Р-6, оп. 1, спр. 2а. Постанови облвиконкому, Т. 3 (націоналізація).
47. Ф. Р-6, оп. 1, спр. 8. Бюджет Волынской области за 1940 г.
48. Ф. Р-6, оп. 1, спр. 9. Основные показатели выполнения народнохозяйственного плана по Волынской области за июль-август1940 г.
49. Ф. Р-6, оп. 2, спр. 3. Постановления Исполкома Волынского областного
совета депутатов трудящихся.
50. Ф. Р-6, оп. 5, спр. 80. Ведомость о количестве утвержденных кулацких
хозяйств в разрезе по районах.
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51. Ф. Р-6, оп. 6, спр. 112а. Списки хозяйств росположенных на хуторах и
подлежащих сселению в села и подлежащих с/х налогам (Киверцовский
район).
52. Ф. Р-6, оп. 6, спр. 112б. Списки розкуркулених господарств і акти оцінки їх
майна по районах області за 1948 р.
53. Ф. Р-13 (Волынский областной отдел социального обеспечения), оп. 1а,
спр. 2. Директивные указания, распоряжения Министерства Социального
обеспечения УССР за 1944 г.
54. Ф. Р-13, оп. 1а, спр. 5. Директивные указания, распоряжения Министерства
Социального обеспечения УССР за 1945 г.
55. Ф. Р-13, оп. 1а, спр. 6. Директивные указания, распоряжения Министерства
Социального обеспечения УССР.
56. Ф. Р-13, оп. 3, спр. 26. Переписка с Управлением государственного
обеспечения

и

бытового

устройства

семей

военнослужащих

о

деятельности.
57. Ф. Р-19 (Волынский областной отдел здравоохранения), оп. 2, спр. 1.
Внутренние приказы.
58. Ф. Р-19, оп. 2, спр. 249. Сводные учеты о наличии, учете, текучести и
распределению кадров за 1949 г.
59. Ф. Р-19, оп. 2, спр. 369. План потребности в кадрах за 1951г.
60. Ф. Р-19, оп. 2, спр. 371. Сводный отчет о текучести, наличии и
распределению кадров за 1951 г.
61. Ф. Р-19, оп. 5, спр. 1. Обзор о состоянии и путях развития здравоохранения
Волынской обл. с 1917 по 1981 г., изданный в 1982 г.
62. Ф. Р-25 (Відділ народної освіти виконкому Луцької міської Ради депутатів
трудящих), оп. 2, спр. 24. Годовой текстовый отчет о работе школ за 194647 учебный год. Луцкий горотдел народного образования.
63. Ф. Р-25, оп. 2, спр. 77. Отчет об учебно-воспитательной работе за 1950-51
учебный год.
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64. Ф. Р-25, оп. 2, спр. 80. Годовой текстовый отчет учебно-воспитательной
работы школы № 6 за 1950-1951 учебный год.
65. Ф. Р-46 (Волынский областной потребительский союз), оп. 4, спр. 44.
Доклад

по

итогам

хозяйственной

деятельности

Волынского

„Облпотребсоюза” за 1948 г.
66. Ф. Р-49 (Волинський обласний відділ мистецтв. м. Луцьк), оп. 4, спр. 5.
Стенографический

отчет

Зрительной

конференции,

проведенной

театральным обществом Латвийской ССР от 1 июня 1952 г.
67. Ф. Р-49, оп. 3, спр. 13. Отчет о работе учреждений искусства Волынской
обл. за 1948 г.
68. Ф. Р-49, оп. 3, спр. 19. Годовые письменные отчеты и сведения о работе
учреждений искусств за 1949 г.
69. Ф. Р-49, оп. 3, спр. 30. Докладные записки о работе искусств области за
1950 г.
70. Ф. Р-49, оп. 3, спр. 35. Годовой отчет государственного уполномоченного
репертуарного контроля по Волынской обл. за 1950 г.
71. Ф. Р-59 (Волинський обласний відділ народної освіти), оп. 3, спр. 5. Звіт
про роботу шкіл Волинської області за 1944-45 навчальний рік.
72. Ф. Р-59, оп. 4, спр. 2. Отчет о работе школ Волынской области за 1946-47
учебный год.
73. Ф. Р-59, оп. 6, спр. 2. Справка о ликвидации неграмотности и
малограмотности в районах Волынской области в 1948-49 и 1949-50
учебных годах.
74. Ф. Р-59, оп. 6, спр. 3. Отчет о работе школ Волынской области за 1947-48
учебный год.
75. Ф. Р-59, оп. 6, спр. 4. Отчет о работе школ Волынской области за 1947-48
учебный год.
76. Ф. Р-59, оп. 7, спр. 4. Отчет о работе школ Волынской области за 1948-49
учебный год.
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77. Ф.Р-59, оп. 8, спр. 8. Отчет о работе школ Волынской области за 1949-50
учебный год.
78. Ф. Р-59, оп. 10, спр. 4. План обучения неграмотных и малограмотных на
1952-53 учебный год.
79. Ф. Р-59, оп. 10, спр. 10. Справка о работе вечерних школ сельской
молодежи.
80. Ф. Р-63 (Волынский областной отдел шоссейных дорог управления
народного коммисариата внутренних дел УССР по Волынской обл., с
1946г. – Министерства внутренних дел), оп. 2, спр. 49. Стройфинпланы:
сводный ОШОСДОРа и по ДЭУ № 866, № 868 и №870. 1944 г.
81. Ф. Р-164 (Волынская областная комиссия по учету ущерба, нанесенного
немецко-фашистскими захватчиками народному хозяйству и населению),
оп. 1, спр. 349. Доклад об итогах ущерба и расследовании злодеяний
немецко-фашистских захватчиков и их сообщников по Волынской обл.
(имеются сведения по всем отраслям народного хозяйства).
82. Ф. Р-164, оп. 2, спр. 17. Список населеннях пунктов, потерпевших во время
Великой отечественной войны, составленой облгосархивом в 1976 г.
83. Ф. Р-295 (Волынское областное статистическое управление), оп. 1, спр. 2.
Основне

показатели

выполнения

народнохозяйственного

плана

по

Волынской области за апрель 1941 г.
84. Ф. Р-295, оп. 2, спр. 424. Сведения о национальном составе населения по
районам на 1. 09. 1944 г.
85. Ф Р-295, оп. 2, спр. 444. Годовые итоги естественного движения населения
за 1946 и годовые отчеты об острозаразных заболеваниях за 1946 г.
86. Ф. Р-295, оп. 2, спр. 451. Отчеты летних пионерских лагерей, сводка по
детским домам, отчеты об обустройстве детей, оставшихся без родителей,
годовой отчет по детским домам за 1946 г.
87. Ф. Р-295, оп. 2, спр. 454. Единовременный учет санаториев и домов отдыха
по состоянию на 15 августа 1946 г.
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88. Ф. Р-295, оп. 2, спр. 461. Годовой отчет о сети, деятельности и кадрах
медицинских учреждений за 1947 г. и отчеты о численности и фонде
зарплаты работников учреждений здравоохранения.
89. Ф. Р-295, оп. 2, спр. 472. Сведения о численності населения на 1.01.1947 г.
90. Ф. Р-295, оп. 2, спр. 495. Расчеты численности населения на 1 января 1948г.
91. Ф. Р-295, оп. 4, спр. 184. Итоги учета тракторов на 1. 01. и 1. 07. 1949 г.
92. Ф. Р-295, оп. 4, спр. 186. Отчет о ходе коллективизации в 1949 г.
93. Ф. Р-295, оп. 6, спр. 334. Материалы по учету тракторов на 1-е января
1950г.
94. Ф. Р-295, оп. 6, спр. 353. Годовой отчет МТС (сводный по области) за
1950г.
95. Ф. Р-295, оп. 7, спр. 50. Первичные бланки (Ф. № 5а „Оборот продуктов”)
по обследованию бюджетов семей колхозников сельськохозяйственной
артели им. 1 Мая, с. Семереньки за 1952 г. Том III.
96. Ф. Р-295, оп. 7, спр. 297. Сведения о численности населения на 1 июля 1952
г. Форма „Р”.
97. Ф. Р-295, оп. 7, спр. 302. Отчеты санаториев.
98. Ф. Р-295, оп. 7, спр. 303. Отчеты по соцобеспечению за IV кв. 1951 г. и I, II,
III, IV кв. 1952 г.
99. Ф. Р-295, оп. 7, спр. 309. Отчеты вузов и техникумов.
100. Ф. Р-295, оп. 7, спр. 311.Отчеты по музеям, кино, театрам за 1952 г.
101. Ф.

Р-295,

оп.

7,

спр.

895.

Сводные

по

области

таблицы

по

единовременному учету робочих и служащих по полу, возрасту и стажу
непрерывной работы по состоянию на 5 мая 1953 г., 5 мая 1950 г., 1 августа
1951 г.
102. Ф. Р-295, оп. 7, спр. 961. Отчеты по ф „А”-годовые. Механическое
передвижение населения за 1952 г.
103. Ф. Р-295, оп. 7, спр. 962. Сведения о численности населения на 1 июля
1953г. Отчеты по ликвидации неграмотности.
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104. Ф. Р-295, оп. 7, спр. 965. Дело № 09-21. Сведения по исчислению
населения.
105. Ф. Р-295, оп. 7, спр. 968. Докладне записки по сектору населения.
106. Ф. Р-295, оп. 7, спр. 969. Отчеты о сети деятельности и кадрах
медицинских учреждений. Годовой отчет облздравотдела за 1953 г.
107. Ф. Р-295, оп. 7, спр. 970. Дело № 09-2. Годовой отчет о естественном
движении населения за 1953 г.
108. Ф. Р-295, оп. 7, спр. 1569. Итоги подсчета избирателей по выборам в
Верховный Сонет СРСР на 14.03.1954 г.
109. Ф. Р-295, оп. 7, спр. 1570. Дело № 097. Итоги подсчета детей и молодежи в
воздасте до 18 лет по полу и году рождения на 1. IV. 1954 г.
110. Ф. Р-295, оп. 7, спр. 1578. Докладные записки облстатуправления и
инспектур

госстатистики

по

сектору

статистики

населения,

здравоохранения, культуры.
111. Ф. Р-295, оп. 7, спр.1580. Единовременный учет санаториев по состоянию
на 15 августа 1954 г.
112. Ф. Р-295, оп. 7, спр. 1581. Отчеты о заболевании активным туберкульозом
ф. № 61-б и венерическими болезнями ф. № 61-а за 1954 г.
113. Ф. Р-369 (Волынское областное управление местной и топливной
промышленности), оп. 3, спр. 4. Сведения Волынскому обкому КП(б)У о
подготовке и движении руководящих кадров за 1948 г.
114. Ф. Р-371 (Волынское областное управление кинофикации, г. Луцк), оп. 2,
спр. 41. Приказы Министерства киноматографии Украинской ССР.
115. Ф. Р-371, оп. 2, спр. 121. Экспозиция ”Кино на Волыни”, рост киносети,
кинообслуживания населения за 1945-1953 гг.
116. Ф. Р-371, оп. 2, спр. 140. Плановый отдел. Годовые отчеты и квартальные о
выполнении плана по всем отраслям деятельности органов кинофикации за
1953 г.
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117. Ф. Р-371, оп. 5, спр. 1. Информации, акт и спецдонесения о состоянии
кинообслуживания

области

и

подрывной

деятельности

оуновского

подполья. 1949 г.
118. Ф. Р-376 (Луцький державний учительський інститут), оп. 1, спр. 14. Отчет
о работе института за 1946-1947 учебный год.
119. Ф. Р-376, оп. 2, спр. 11. Расчет штатов професорско-преподавательского и
учебно-воспитательного персонала на 1947-1948 учебный год.
120. Ф. Р-376, оп. 2, спр. 30. Планы и отчеты о научно-исследовательской
работе за 1947-48 учебный год.
121. Ф. Р-376, оп. 4, спр. 1. Расчет штатов професорско-преподавательского и
учебно-вспомагательного

персонала

Луцкого

государственного

учительского института на 1949-1950 учебный год и выполнении годовой
нагрузки преподавателей.
122. Ф. Р-376, оп. 6, спр. 28.Отчет о научно-исследовательской работе и
повышении квалификации преподавателей за 1953 г.
123. Ф. Р-376, оп. 6, спр. 37. Годовой отчет по учету кадров за 1953 г.
124. Ф. Р-389 (Волинський оласний Будинок народної творчості Волинського
обласного відділу мистецтв), оп. 1, спр. 6. Годовой отчет о развитии
художественной самодеятельности на Волынской обл. за 1945 г.
125. Ф. Р-389, оп. 2, спр. 12. Годовой отчет о работе областного дома народного
творчества за 1946 г.
126. Ф. Р-389, оп. 2, спр. 48. Годовой отчет о работе художественной
самодеятельности за 1953 г.
127. Ф. Р-402 (Волинський обласний інститут удосконалення кваліфікації
вчителів), оп. 1, спр. 9. Отчет о работе областного института
усовершенствования квалификации учителей за 1946-47 учебный год.
128. Ф. Р-402, оп. 2, спр. 11. Звіт про роботу Волинського обласного інституту
удосконалення кваліфікації вчителів за 1948-49 навчальний рік.
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129. Ф. Р-480 (Волынская областная библиотека для взрослых Волынского
областного управления культуры, г. Луцк, Волынской области), оп. 2, спр.
29. Годовой отчет о работе библиотеки за 1953 г.
130. Ф. Р-516 (Отдел народного образования исполкома Головнянского
районного Совета депутатов трудящихся (районо), п.г.т. Головно,
Волынской области), оп. 1, спр. 5. Опись помещений школ района по
состоянию на 1 октября 1945 г. (Головнянский отдел народного
образования Волынской области).
131. Ф. Р-592 (Волынское областное управление культуры областного Совета
депутатов трудящихся), оп. 1, спр. 12. Отчет областной комиссии о
проведении 2-й областной выставки изобразительного и декоративноприкладного искусства 1953 г.
132. Ф. Р-592, оп. 1, спр. 53. Планы потребности специалистов, переписка со
школой киномехаников и списки специалистов, направленных на работу в
область за 1953 г.
133. Ф. Р-593 (Волынский областной туберкульозный диспансер), оп. 1, спр. 11.
Тезисы к докладу о мероприятиях по борьбе с туберкульозом по
Волынской области от 29 апреля 1949 г.
134. Ф. Р-593, оп. 2, спр. 39. Доклад на III конференции фтизиатров,
состоявшийся 26-27 октября 1953 г.
135. Ф. Р-594 (Волынский областной украинский музыкально-драматический
театр, г. Луцк), оп. 1, спр. 2. Постановления Совета Народных Комисаров
УССР и Центрального комитета КП(б)У об обьединении Миргородского
театра с Луцким и паспорт театра.
136. Ф. Р-594, оп. 1, спр. 49. Сведения о деятельности театра по обслуживанию
зрителей за 1945-1953 гг.
137. Ф. Р-673 (Луцкий специальный детский дом), оп. 1, спр. 1. Постановления
исполкома Волынского обласного Совета депутатов трудящихся.
138. Ф. Р-673, оп.1, спр.4. Постановления исполкома Волынского обласного
Совета депутатов трудящихся.
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139. Ф. Р-673, оп. 1, спр. 26. Годовой отчет о работе детского дома за 1948 г.
140. Ф. Р-673, оп. 1, спр. 38. Приказы и директивные указания Волынского
облоно.
141. Ф. Р-677 (Волынская областная плановая комиссия), оп. 1, спр. 6.
Перспективный

план

развития

молочно-консервной

и

твороговырабатывающей промышленности на 1945-1946 гг.
142. Ф. Р-677, оп. 1, спр. 16. Отчет о выполнении народнохозяйственного плана
за 1945 г. по области.
143. Ф. Р-677, оп. 1, спр. 17. Выписка из проэкта пятилетнего плана
восстановления и развития народного хозяйства УССР на 1946-50 гг. по
Волынской области.
144. Ф. Р-677, оп. 1, спр. 19. План восстановления и развития республиканского
иместного хозяйства Украинской ССР на 1946 г.
145. Ф. Р-677, оп. 1, спр. 20. Переписка с Госпланом УССР о деятельности
Волынского облплана.
146. Ф. Р-677, оп. 1,спр. 21. Сведения о развитии промышленности и сельского
хозяйства по районам области за 1946 г.
147. Ф. Р-677, оп. 2, спр. 25. Директивные указания Госплана УССР.
148. Ф. Р-677, оп. 4, спр. 35. Обоснования и расчеты по строительству и
географическому размещению предприятий легкой, пищевой, топливной
промышленности, местных стройматериалов.
149. Ф. Р-677, оп. 7, спр. 14. Информация в Госплан УССР по вопросам
сельского хозяйства.
150. Ф. Р-677, оп. 7, спр. 30. Переписка облплана с облздравотделом о
состоянии здравоохранения в области за 1953 г.
151. Ф. Р-910 (Волинська обласна бібліотека для дітей і юнацтва), оп. 1, спр. 44.
Годовой отчет о работе библиотеки за 1953 г.
152. Ф. Р-923 (Волынская областная филармония), оп.1, спр. 20. Доклад о
работе Волынской филармонии за 1951 г.
153. Ф. Р-923, оп. 1, спр. 38. Доклад о работе Волынской филармонии за 1953 г.
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154. Ф. Р-1043 (Волинське обласне управління по транспортному освоєнню
малих рік, м. Луцьк, Волинська обл.), оп. 1, спр. 7. Перспективный план
освоения рек Волынской области за период 1946-50 гг.
155. Ф. Р-1043, оп. 2, спр. 15. Сводный годовой отчет о работе флота за 1952 г.
156. Ф. Р-1053 (Гіркополонківська сільська рада народних депутатів, с. Гірка
Полонка Луцького району Волинської області), оп. 2, спр. 15. Протоколи
загальних зборів громадян сіл Гірка Полонка, Оздів і Полонка.
157. Ф. Р-1351 (Волынский областной радиокомитет, г. Луцк), оп. 1, спр. 28.
Годовой статистический отчет за 1953 г.
158. Ф. Р-1351, оп. 1, спр. 3. Приказ председателя комитета радиоинформации
при Совете Министров УССР о работе Волынского областного комитета
радиоинформации.
159. Ф. Р-1447 (Волинське обласне кооперативне товариство художників, м.
Луцьк), оп. 1, спр. 2. Устав Луцкого товарищества работников
изобразительного искусства.
160. Ф. Р-1574 (Заболоттівський районний відділ народної освіти, Волинська
обл.), оп. 1, спр. 23. Текстовый отчет о работе районо за 1950-1951
учебный год.
161. Ф. Р-3165 (Министерство путей сообщения СССР. Ковельская железная
дорога. Секретариат начальника дороги.), оп. 1, спр. 11. Постановления
Совета Министров СССР, УССР и ЦК КП(б)У.
162. Ф. Р-3165, оп. 5, спр. 17. Пятилетний план эксплуатации Ковельской
железной дороги на 1946-50 гг.
163. Ф. Р-3165, оп. 5, спр. 157. Проект плана перевозок по дороге с
приложением обяснительной записки на 1952 г.
164. Ф. Р-2887 (Гороховская средняя общеобразовательная школа Волынской
области), оп. 1, спр. 9. Протоколы заседаний педагогического совета.
165. Ф. Р-2887, оп. 1, спр. 38. Годовой отчет об учебно-воспитательной работе
школы за 1953-54 учебный год. Гороховская средняя общеобразовательная
школа Волынской области.
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д) Державний архів Львівської області (ДАЛО):
166. Ф. Р-221, (Львівська обласна рада депутатів трудящих та її виконавчий
комітет, м. Львів), оп. 2, Т. 1, спр. 419. Звіт обласного управління
сільського господарства про роботу з кадрами за 1948 р.
167. Ф. Р-221, оп. 2, Т. 1, спр. 17. Довідки і відомості облземвідділу про
земельний баланс області, про стан землекористування, про стан колгоспів
і МТС в порівнянні з довоєнним періодом.
168. Ф. Р-221, оп. 2, Т. 1, спр. 25. Документи про репатріацію польського
населення та розселення і господарське влаштування переселеного з
Польщі населення української національності, про оргнабір робочої сили
та призивної молоді в школи ФЗН (довідки, листи).
169. Ф. Р-221, оп. 2, Т. 1, спр. 149. Документи про організаційно-господарське
зміцнення колгоспів і радгоспів області (постанови, довідки та ін.).
170. Ф. Р-221, оп. 2, Т. 1, спр. 159. Документи про розселення по районах
області населення української національності, репатрійованого з Польщі і
Франції.
171. Ф. Р-221, оп. 2, Т. 1, спр. 219. Листування з центральними установами про
репатріацію з Польщі населення української національності, про розвиток
торгівлі та інше.
172. Ф. Р-221, оп. 2, Т. 1, спр. 272. Документи про хід колективізації, про стан
тваринництва та з інших питань розвитку сільського господарства
(доповідні записки, довідки, інформація).
е) Волинський краєзнавчий музей (ВКМ):
173. ВКМ, інв. № КДФ-16752, 16753; ДМ-32337-32341; КБФ-15780; ДМ-4326443275; КБФ-15882-15892; 16409-16422.
174. ВКМ, інв. № КДФ-16416, КВ-72449.
175. ВКМ, інв. № ДМ 6449.
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176. ВКМ, інв. № КДФ-882, 6398, 6402, 6406-6407, 6410-6414, 6417-6418, 64226429, 6431, 17403-17415; інв. № КДФ-3351/1-3, 7103, 7108-7109, 7115,
8261.
II. Спогади:
а) опубліковані:
177. Бондаренко Г.В., Савич З.П., Савич Р.П. Скалічені долі (про переселення
українців з Польщі в Україну у1944-1946 рр.)// „Роде наш красний...”
Волинь у долях краян і людських документах. – Т.1, Луцьк: „Вежа”, 1996. –
С. 291-292.
178. Бухало Г. Холмський край наш український. – Рівне: АТ „Рівненська
друкарня”, 1994. – 48 с.
179. Гаврилюк

О.

Післявоєнні

соціально-економічні

процеси

у

селах

Володимир-Волинського району очима їх мешканців// Минуле і сучасне
Волині: Олександр Цинкаловський і Волинь. Матеріали IX наукової
історико-краєзнавчої міжнародної конференції 20-23 січня 1998 р.,
Науковий збірник. Луцьк: „Надстир’я”, 1998. – С. 95-97.
180. Гайдабура Валерій. Траєкторія знахідок: Австралія-Україна. (Спомини
Наталії Солошенко-Тиравської з Австралії про роботу в ВДТ у 1941-1944
рр.)// Український театр. – 2001. – № 6. – С. 23-25.
б) неопубліковані:
181. Архів автора. Спогади Богачевського Н. Д., жителя с. Головно
Любомльського району.
182. Спогади Гуменчук С.І., жительки м. Луцька.
183. Спогади Карпюк (Галян) Н.Х., жительки с. Головно Любомльського р-ну.
184. Спогади Колесника В.П., жителя м. Луцька.
185. Спогади Сиротюка Харитона, жителя с. Головно Любомльського р-ну.
186. Спогади Суліка Ничипора, жителя с. Головно Любомльського р-ну.
187. Спогади Хацьора Григорія, жителя с. Головно Любомльського р-ну.
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III. Періодична преса:
188. Побут ВУТ під орудою Н. Певного в Рівному// Українська нива. – 1931. – 8
лютого – С. 3.
189. Театр і громадянство// Українська нива. – 1933. – 9 грудня. – С. 2.
190. Лазерник Ю. На вулицях омертвленого міста// Радянська Волинь. – 1944. –
12 липня. – С. 2.
191. Мітинг трудящих Горохова// Радянська Волинь. – 1944. –28 липня. – С. 2.
192. Попенко Д. Шляхи Волині// Радянська Волинь. – 1944. – 17 вересня. – С. 2
193. На Волині створено 16 радіовузлів// Радянська Волинь. – 1944. – 17
вересня. – С. 2
194. Млини Волині// Радянська Волинь. – 1944. – 24 листопада. – С.1.
195. Нарада медичних працівників Волині// Радянська Волинь. – 1944. – 28
листопада. – С.1.
196. Шевченко В. Сталінська конституція дала трудящим Волині право на
освіту// Радянська Волинь. – 1944. – 16 грудня. – С. 3.
197. Дерев’янко М. Нарада селян Луцького району// Радянська Волинь. – 1944.
– 20 грудня. – С. 1.
198. Мощенко І. Внесок селян Рожищанського району// Радянська Волинь. –
1944. – 24 грудня. – С. 2.
199. Новини з міст і сіл// Радянська Волинь. – 1945. – 15 липня. – С. 1.
200. Набір студентів// Радянська Волинь. – 1945. – 15 липня. – С. 1.
201. Актив і пасив цегельного заводу № 3// Радянська Волинь. – 1945. – 28
липня. – С. 1.
202. Новини з міст// Радянська Волинь. – 1945. – 9 вересня. – С. 1.
203. Кісільова К. Комсомольці допомагають вивозити хліб// Радянська Волинь.
– 1945. – 18 вересня. – С. 1.
204. Шишук С. Супряги на сівбі// Радянська Волинь. – 1945. –21 вересня. – С.2.
205. Автобусний рух між містами Волині// Радянська Волинь. – 1945. – 22
вересня. – С. 1.
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206. Курси по удосконаленню медпрацівників// Радянська Волинь. – 1945. – 22
вересня. – С. 1.
207. Полікарпов А. Волинь в четвертій п’ятирічці// Радянська Волинь. – 1945. –
4 грудня. – С. 2.
208. 20 шкіл лікнепу// Радянська Волинь. – 1945. – 4 грудня. – С. 1.
209. Заготівля лісу – важлива державна справа// Радянська Волинь. – 1945. – 18
грудня. – С.1.
210. В містах і селах Волині// Радянська Волинь. – 1946. – 5 травня. – С.2.
211. Пуценко А. Відроджуваний Ковель// Радянська Волинь. – 1946. – 9 травня.
– С. 4.
212. Прасок О. М’ясомолочна промисловість// Радянська Волинь. – 1946. – 12
травня. – С. 2.
213. Бондаренко М. Легка промисловість// Радянська Волинь. – 1946. – 15
травня. – С. 3.
214. Соцзмагання за перевиконання плану// Радянська Волинь. – 1946. – 2
червня. – С. 1
215. Мельников І. Харчова промисловість// Радянська Волинь. – 1946. – 15
червня. – С. 2.
216. Прасок О. Природні багатства Волині// Радянська Волинь. – 1946. – 21
липня. – С. 3.
217. Про заборону колгоспам, колгоспникам та одноосібним господарствам
продажу і обміну зерна// Радянська Волинь. – 1946. – 24 липня. – С. 2.
218. Корнель Ю. Краще готуватись до безкарткової торгівлі// Радянська
Волинь. – 1946. – 10 серпня. – С. 1.
219. Зубченко К. Як торгують в Луцьку? (лист читача у газету)// Радянська
Волинь. – 1946. – 11 серпня. – С. 1.
220. Курси удосконалення лікарів-хірургів// Радянська Волинь. – 1946. – 14
серпня. – С. 3.
221. Шевченко В. Невпинно поліпшувати роботу шкіл// Радянська Волинь. –
1946. – 14 серпня. – С. 2.
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222. Воргуль Н. Відновити промисловість будівельних матеріалів// Радянська
Волинь. – 1946. – 21 серпня. – С. 2.
223. Обласна нарада працівників народної освіти// Радянська Волинь. – 1946. –
24 серпня. – С. 1.
224. Володін

О.

Всебічно

поліпшувати

роботу

органів

соціального

забезпечення// Радянська Волинь. – 1946. – 24 серпня. – С. 1.
225. Іванова О. Напередодні навчального року в учительському інституті//
Радянська Волинь. – 1946. – 30 серпня. – С. 3.
226. Воргуль М. Відбудова сіл на Волині// Радянська Волинь. – 1946. – 30
серпня. – С. 3.
227. Кадри лікарських працівників// Радянська Волинь. – 1946. – 7 вересня. –
С.1.
228. Електрифікація міст і сіл Волині// Радянська Волинь. – 1946. – 15 вересня.
– С. 1.
229. Шереметьєв М. Конкурс одинаків-виконавців самодіяльного мистецтва//
Радянська Волинь. – 1946. – 15 вересня. – С. 3.
230. Голосюк А. Продукція понад план// Радянська Волинь. – 1946. – 17
вересня. – С. 2.
231. Курси медсестер// Радянська Волинь. – 1946. – 22 вересня. – С. 1.
232. Яриш В. На варті здоров’я трудящих// Радянська Волинь. – 1946. – 28
вересня. – С. 1
233. Рішуче підняти темпи виробництва цегли// Радянська Волинь. – 1947. –24
серпня. – С. 2.
234. Повідомлення уповноваженого Держплану СРСР по Волинській області//
Радянська Волинь. – 1947. – 13 вересня. – С. 1.
235. Розширення мережі аптечних пунктів// Радянська Волинь. – 1948. – 13
квітня. – С. 1.
236. Шість нових водних станцій// Радянська Волинь. – 1948. – 18 квітня. – С.2.
237. Державний кредит для молодих колгоспників// Радянська Волинь. – 1948. –
20 квітня. – С. 2.
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238. Торжество в с. Колодяжне// Радянська Волинь. – 1949. – 13 липня. – С. 1.
239. Обласна нарада активу медичних працівників// Радянська Волинь. – 1951. –
24 березня. – С. 1.
240. Киричук М. Більше уваги освіті дорослих// Радянська Волинь. – 1951. – 6
травня. – С. 3.
241. Робота з ліквідації неграмотності// Радянська Волинь. – 1951. – 16 травня. –
С. 3.
242. Васильєв А. Гастролі Новгородського обласного драматичного театру на
Волині// Радянська Волинь. – 1951. – 12 червня. – С. 4.
243. Лур’є Б. На гастролях в Білорусії// Радянська Волинь. – 1951. – 29 червня. –
С. 3.
244. У наступ на болота, товариші волиняни// Радянська Волинь. – 1952. – 7
травня.
245. Марков Д. Народна освіта// Радянська Волинь. – 1953. – 9 січня. – С. 2.
246. Володін А. Допомога інвалідам// Радянська Волинь. – 1953. – 9 січня. – С.
2.
247. Алхимович Ф. Здоровохорона// Радянська Волинь. – 1953. – 9 січня. – С. 2.
248. Гриньов Я. Благоустрій міст і райцентрів// Радянська Волинь. – 1953. – 9
січня. – С. 3.
249. Блоха І. Зростає тракторний парк// Радянська Волинь. – 1953. – 9 січня. – С.
3.
250. Данилюк Н. Оздоровлення трудящих// Радянська Волинь. – 1953. – 9
січня.– С. 2.
251. Кравченко І. Громадське тваринництво// Радянська Волинь. – 1953. – 9
січня. – С. 2.
252. Ступаков Й. Торгівля// Радянська Волинь. – 1953. – 9 січня. – С. 2.
253. Спидан А. Сільські бібліотеки// Радянська Волинь. – 1953. – 9 січня. – С. 3.
254. Шестопалова І. Виробництво ленточної пазової черепиці з пісних
суглинків// Радянська Волинь. – 1953. – 17 січня. – С. 3.
255. Прут І. Район радіофікується// Радянська Волинь. – 1953. – 28 січня. – С. 4.
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256. Федоров А. У волинських річковиків// Радянська Волинь. – 1953. – 15
лютого. – С. 3.
257. Сергєєв М. Розвиток пасажирського автотранспорту на Волині// Радянська
Волинь. – 1953. – 1 березня. – С. 3.
258. Максименко С. Краще доглядати і експлуатувати автотранспорт//
Радянська Волинь. – 1953. – 11 квітня. – С. 3.
259. Петровський М План лісонасадження виконано// Радянська Волинь. – 1953.
– 19 квітня. – С. 3.
260. Костенко П. Сприяти індивідуальному житловому будівництву// Радянська
Волинь. – 1953. – 6 червня. – С. 3.
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ДОДАТКИ
Додаток А
Промисловість Волинської області станом на квітень 1940 р.

Найменування галузей
промисловості

Кількість
підприємств

Середня
кількість
робітників

Випуск валової
продукції в цінах
1926-1927 рр.,
тис. крб.

Державна промисловість
Лісозаготівля

5

1722

3980

Деревообробка

6

даних немає

3992

Хімліспромисловість

8

350

167

Мукомельно-круп’яна

41

даних немає

13558

Рибна

13

274

705

М’ясна
Підприємства
будматеріалів
Облмісцевпром

2

74

910

12

1407

1328

37

3759

5838

Облпаливпром

5

138

227

Облхарчопром
Всього по державній
промисловості

56

670

3000

185

8394

33705

Кооперативна промисловість
Облпромрада

114

3883

28231,4

Облкоопінрада

10

966

2882,6

Облліспромрада
Всього по
промкооперації
Всього по області

15

1275

4618,0

139

6124

35732,0

324

14518

69437

Примітка. Складено на основі: Волинь Радянська (1939-1964). Збірник
документів і матеріалів… – С. 194-195.
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Додаток Б
Збитки, нанесені війною різним галузям господарства Волинської області
Назва

Сума збитків, у тис. крб.

Місцева промисловість

30392,1

Комунальне господарство

78333,6

Дорожнє господарство

41226,2

Харчова промисловість

9174,0

Торгівля

98712,1

Видавництво і поліграфія

1460,0

Відділ соціального забезпечення

3357,1

Земельний відділ

11507,3

Господарство виконкомів і сільських рад

10834,0

Паливна промисловість

1171,4

Всього

286167,6

Примітка. Складено на основі: ДАВО. Ф.Р-164, оп. 1, спр. 349, арк. 8.
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Додаток В
Скорочення кількості робітників і службовців в народному господарстві
Волинської області внаслідок фашистської окупації

Назва відомств і галузей

Всього робітників і службовців
вересень
1940 р.

вересень
1944 р.

скорочення в
(%)

Все народне господарство

70979

29044

59

Промисловість

12779

4438

66

Будівництво

3526

33

99

Радгоспи

2256

—

100

МТС

1219

194

84

Автомобільний і дорожній
транспорт

1463

20

98,5

Зв’язок

1508

509

66

Торгівля і забезпечення
заготовок

7248

1014

86

Освіта

8888

411

95

Охорона здоров’я

2959

771

73

Примітка. Складено на основі: ДАВО. Ф. Р-164, оп. 1, спр. 349, арк. 9.
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Додаток Д
Виконання річного плану посіву та посадки лісу лісгоспами області,
станом на 10 квітня 1953 р. (в гектарах)

Лісгоспи

Річний план
Виконання
посіву і посадки плану станом на
лісу 1953 р.
8.04.1953 р.

Виконання в %

Володимирський

90

90,4

100

Заболоттівський

70

75,0

107

Камінь-Каширський

105

105,0

100

Ковельський

70

70

100

Луцький

100

100

100

Любомльський

60

60,2

100

Маневицький

115

120

104

Цуманський

110

123

112

Всього

720

743,6

103

Примітка. Складено на основі: Волинь Радянська (1939-1964 рр.)… –
С. 234.
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Додаток Е
Виробництво будівельних матеріалів

Роки

Цегла
будівельна,
млн. штук

Вапно
будівельне,
тис. тонн

Черепиця тис.
м2 поверхні
покрівлі

Виробництво
збірних
залізобетонних
конструкцій і
деталей, тис. м3
виробів

1940

28,2

0,7

—

—

1950

30,2

1,6

44

—

1955

81,0

9,1

183

5,6

Примітка. Складено на основі: Волинська область за роки радянської
влади (1940-60 рр.) – С. 25.
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Додаток Ж
Виробництво продукції харчової промисловості
Назва продукції

1940

1950

1955

24,0

16,3

63,6

Мука, тис. тонн

—

102,7

168,9

Макаронні вироби, тонн

8

—

—

Кондитерські вироби , тонн

295

359

904

Цукор-пісок, тис. тонн

—

—

—

Консерви, тис. умовних банок

232

2167

4485

Олія, тонн

708

1752

110

Вилов риби, тонн
М’ясо, включаючи субпродукти
І категорії, тонн
Ковбасні і копчені вироби, тонн

799

510

632

7184

2375

5738

831

591

1255

Масло тваринне, тонн

231

1651

2563

Сир жирний, тонн

—

53

156

Пиво, тис. дкл.

516

404

556

Хліб і хлібобулочні вироби, тис. тонн

Примітка. Складено на основі: Волинська область за роки радянської
влади (1940-1960 рр.)… – С. 26-27.
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Додаток З
Втрати колгоспів і особистих господарств селян у тваринницькій та
рослинницькій галузях за час німецько-фашистської окупації

Вид

Колгоспи

Особисті господарства

Велика рогата худоба

8147

293897

Коней

23788

55847

Овець і кіз

2934

200218

Свиней, штук

4661

210521

Домашня птиця

6256

1276243

Зерна, цнт

31625

27299

Картоплі, цнт

5280

1936743

Бджолосімей

1285

25620

836666 тис.

6585785 тис.

Загальна сума збитків, крб.

Примітка. Складено на основі: ДАВО. Ф. Р-164, оп. 1, спр. 349, арк. 5-6.
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3,9
0,2
0,3
3,5
14,1
60,6
101,1
139,1
154,4
147,5

1,6
0,1
0,3
1,3
4,7
27,9
64,7
85,9
96,0
76,1

ВРХ свині

1,2
0,2
0,3
1,9
6,9
32,6
57,8
90,4
110,9
123,6

8,3
0,4
0,5
13,0
80,0
98,2
104,2
100,8
95,3
90,4

вівці та
коні
кози
—
0,5
0,4
0,4
0,5
0,9
1,0
1,0
0,7
0,8

—
0,2
0,2
0,5
0,5
1,2
1,4
1,0
0,8
0,9

ВРХ свині
—
0,1
0,2
0,1
0,2
1,2
1,4
0,8
—
—

—
0,3
0,3
0,3
0,5
0,6
0,7
0,6
0,6
0,6

336,6
74,2
114,5
113,6
127,8
177,0
197,7
157,1
97,6
175,0

свині

Разом

187,4
100,0
112,8
125,1
119,0
83,8
73,5
79,2
70,5
90,3

198,5
119,2
129,7
114,8
27,5
7,0
2,3
1,5
0,7
—

413,6 338,2
195,9 74,5
237,9 115,0
274,4 115,4
275,1 133,0
301,3 206,1
334,2 263,8
356,5 244,0
356,0 194,4
369,7 252,0

188,6
100,3
113,3
127,1
126,1
117,6
132,7
170,4
181,4
213,9

206,8
119,9
130,5
128,1
108,0
105,8
107,2
102,9
96,6
91,0

вівці та
вівці та
коні ВРХ свині
коні
кози
кози

Особисті підсобні
господарства

409,7
195,2
237,2
270,5
260,5
239,8
232,1
216,4
200,9
221,4

вівці та
коні ВРХ
кози

Радгоспи

збірник. – С. 99, 100, 102.
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Примітка. Складено на основі: Волинська область за роки Радянської влади (1940-1966 рр.). Статистичний

1941
1946
1947
1948
1949
1950
1951
1952
1953
1954

Роки

Колгоспи

станом на 1 січня 1941-1954 рр. (тисяч голів)

Поголів’я худоби в колгоспах, радгоспах та особистих підсобних господарствах

Додаток К

Додаток Л
Списки куркульських господарств, які підлягали виселенню або
засудженню, станом на 1948 р.
Назва району

Кількість господарств

Володимир-Волинський

71

Долобський

71

Головнянський

122

Горохівський

37

Іваничівський

68

Камінь-Каширський

25

Ковельський

34

Колківський

10

Локачинський

59

Луцький

21

Любешівський

8

Любомльський

3

Маневицький

34

Оваднівський

19

Олицький

40

Рожищанський

30

Турійський

29

Цуманський

4

Шацький

1

Всього

686

Примітка. Складено на основі: ДАВО. Ф. Р-6, оп. 6, спр. 112б, арк. 4550, 57-59, 72, 78, 115-118, 134-140, 145-147, 153-154, 155-162, 192, 195-196,
206, 216-217, 219-220, 249-259, 274-279, 323-324, 336, 342-343.
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Додаток М
Темпи колективізації на Волині у 1948-1950, 1953 рр.
Дата

Створено колгоспів

Всього господарств
об’єднано в колгоспи

31.05.1948 р.

556

39032

20.10.1948 р.

963

109428

30.11.1948 р.

986

118117

14.12.1948 р.

993

118795

20.12.1948 р.

1001

120529

31.12.1948 р.

1009

122280

10.01.1949 р.

1012

123142

20.01.1949 р.

1019

124720

31.01.1949 р.

1022

125004

10.02.1949 р.

1020

125796

20.02.1949 р.

1027

127582

28.02.1949 р.

1032

129779

10.03.1949 р.

1034

131273

20.03.1949 р.

1040

132150

01.01.1950 р.

1074

156309

01.07.1953 р.

586

—

Примітка. Складено на основі: ДАВО. Ф. Р-295, оп. 4, спр. 186, арк. 119; Ф. Р-295, оп. 7, спр. 899, арк. 3.
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Додаток Н
Хутірські господарства Волині, які підлягали переселенню в села,
станом на 1948 р.
Кількість господарств, що підлягали
зселенню

Назва району
Заболоттівський

107

Іваничівський

331

Ківецівський

84

Ковельський

437

Колківський

162

Луківський

224

Любешівський

94

Оваднівський

107

Ратнівський

203

Турійський

106

Устилузький

141

Цуманський

124

Голобський

179

Головнянський

74

Всього

2373

Примітка. Складено на основі: ДАВО. Ф. Р-6, оп. 6, спр. 112а, арк. 2-4,
8-10, 18, 25-34, 36-41, 42-44, 46-48, 53-56, 59-64, 66-68, 69-73, 74-78; ДАВО.
Ф. Р-6, оп. 6, спр. 112б, арк. 61-65, 73.
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Додаток П
Порівняльні дані про хід зселення господарств з хуторів західних
областей УРСР станом на 25 листопада 1952 р.

На яку дату

План зселення
господарств

Зселено
господарств

Перевезено
будинків до
місць зселення

Побудовано
нових
будинків

В т.ч.
переселено в
південні
області УРСР

(за даними обкомів партії)

Волинська

19.09

23700

15658

13941

11928

1717

Дрогобицька

18.08

1422

358

232

20

154

Львівська

16.08

3298

1088

1021

234

550

Ровенська

12.08

6574

3625

3625

955

1393

Тернопільська

15.09

4517

1656

1452

205

1039

Станіславська

12.09

6650

1941

1591

296

453

Закарпатська

4.09

1350

885

—

—

363

Ізмаїльська

21.08

99

6

—

—

—

Чернівецька

15.08

3740

1705

—

427

589

Область

Примітка. Джерело: Сергійчук В. Десять буремних літ... – С. 856.
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44
15,07
8
—
—
—
157
12,66
34
406
14,45
77
1750
17,84
265
156
17,10
25

тис.тонн
тонн
вагонів
тис. тонн
тонн
вагонів
тис. тонн
тонн
вагонів
тис. тонн
тонн
вагонів
тис. тонн
тонн
вагонів
тис. тонн
тонн
вагонів

1940
річний
звіт

22

168
20,92

58

477
22,53

75

594
21,7

17

158
25,4

2

30
—

18

140
21,31

1946
річний
звіт

27,6

185
18,36

61

345
15,49

117

1107
25,9

26,1

240
25,2

1

6
—

60,8

811
36,5

1947
річний
звіт
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Примітка. Складено на основі: ДАВО. Ф. Р-3165, оп. 5, спр. 157, арк. 4-5.

Хлібні

Мінеральнобудівельні
матеріали

Лісоматеріали

Дрова

Нафтопродукти

Кам’яне вугілля

відправлення
статнавантаження
середньодобове
вантаження
відправлення
статнавантаження
середньодобове
вантаження
відправлення
статнавантаження
середньодобове
вантаження
відправлення
статнавантаження
середньодобове
вантаження
відправлення
статнавантаження
середньодобове
вантаження
відправлення
статнавантаження
середньодобове
вантаження

Найменування вантажів

Одиниця
виміру

35

234
18,26

78

526
18,43

190

1435
20,63

40

461
—

—

4
—

107

1002
25,58

1948
річний
звіт

40,5

285,6
19,32

58,7

417,6
19,54

177,9

1234,3
19,0

42,3

259,6
16,8

0,3

2,2
20

132,9

1182,3
24,37

1949
річний
звіт

Розрахунок середньодобого вантаження по Ковельській залізниці станом на 1952 р.

Додаток Р

37,5

276,8
20,1

87,0

907,4
25,0

163,8

1038,8
17,40

29,3

210,9
19,72

0,8

5,8
19,87

148,8

1283,7
23,60

1950
річний
звіт

33,5

123,7
20,39

124,9

459,0
20,31

148,9

507
18,81

25,2

78
17,10

1,5

2,6
9,49

95,8

1951
річний
звіт за 6
місяців
442
24,79

Додаток С
Автомобільний транспорт всього народного господарства
Волинської області
Автомобільні шляхи (на
кінець року), тис. км.

Роки

Перевезено
в тому числі вантажів,
загальна
тис. тонн
з твердим
протяжність
покриттям

Вантажооборот,
млн.
тонно-км.

Середня
відстань
перевезень
1 тонни
вантажу,
км

1950

9,6

0,6

2318

37,6

16,2

1951

9,6

0,6

2659

44,4

16,7

1952

9,6

0,6

2983

45,0

15,1

1953

9,6

0,6

4061

59,6

14,7

Примітка. Складено на основі: Волинська область за роки радянської
влади (1940-1960)… – С. 168.
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Додаток Т
Число підприємств роздрібної торгівлі та громадського харчування
державних та кооперативних організацій по типах підприємств (на
кінець року, одиниць)
Роздрібна торгівля
Роки

Всього підприємств

1940

в тому числі
магазини

палатки

2122

немає даних

немає даних

1950

1804

1516

288

1951

1906

1569

337

1952

1950

1587

363

1953

1982

1586

396

1954

2050

1669

381

Громадське харчування
в тому числі
їдальні,
буфети, і
ресторани,
закусочні
чайні
немає даних
немає даних

Роки

Всього підприємств

1940

264

1950

238

68

170

1951

258

66

192

1952

300

78

222

1953

36

85

251

1954

382

102

280

Примітка. Складено на основі: Волинська область за роки радянської
влади… – С. 183, 212, 213.
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Додаток У
Житлове будівництво державних і кооперативних підприємств і
організацій (без колгоспів)

1946

Капітальні вкладення в
житлове будівництво,
млн. крб. (у
порівняльних цінах)
1

1947

1

28,5

1948

1

28,6

1949

1

20,2

1950
Разом за четверту
п’ятирічку (1946-1950
рр.)
1951

3

37,2

7

167,5

3

29,8

1952

3

38,8

1953

3

43,9

1954

4

49,1

1955
Разом за п’яту п’ятирічку
(1951-1955 рр.)

5

37,9

18

199,5

Роки

Загальна площа введених
в дію жилих будинків,
тис. м2
53,0

Примітка. Складено на основі: Волинська область за роки радянської
влади (1940-1960). Статистичний збірник… – С. 158.
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Додаток Ф
Чисельність населення Волинської області в 1940-1941, 1944-1954,
1959 рр., (в тис. чол.)

Роки

Всього населення

1940 р.

в тому числі
міського

сільського

1046,9

174,0

872,9

01.01.1941 р.

1103,5

182,0

921,5

01.09.1944 р.

573,5

41,2

532,3

01.01.1945 р.

641,1

62,1

579,1

01.01.1946 р.

789,5

96,5

693,0

01.01.1947 р.

832,2

122,1

710,2

10.01.1948 р.

865,1

121,7

743,4

01.01.1949 р.

879,8

130,5

749,4

01.01.1950 р.

881,6

131,9

749,7

01.01.1951 р.

857,8

136,6

721,2

01.01.1952 р.

833,7

143,4

690,1

01.01.1953 р.

804,4

149,4

655,0

01.01.1954 р.

804,8

158,8

646,0

1959 р.

892,8

226,4

666,4

Примітка. Складено на основі: ДАВО. Ф. Р-295, оп. 2, спр. 472, арк. 33;
ДАВО. Ф. Р-295, оп. 2, спр. 424, арк. 2-3; ДАВО. Ф. Р-295, оп. 7, спр. 1584,
арк. 2.; Населення Волині від перепису до перепису. Луцьк, 2003. –
Волинське обласне управління статистики. – С. 4-5.
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Додаток Х
Національний склад населення по Волинській області
станом на 1 вересня 1944 р., 1959 р.

Назва
національно
сті

1944 р.
всього населення

1959 р.
в тому числі

всього населення

тис. чол.

%

Українці

521,2

90,9

20828

500404

844,27

94,6

Росіяни

3,4

0,6

2181

1189

37,101

4,2

Поляки

41,8

7,3

17044

24746

1,994

0,21

Молдавани

0,044

—

13

31

—

—

Білоруси

0,8

0,14

264

527

4,183

0,46

Євреї

0,6

0,1

267

327

1,526

0,17

Німці

0,039

—

17

22

—

—

Греки

0,054

—

4

50

—

—

Болгари

0,019

—

19

—

—

—

5,5

0,96

493

4996

—

—

Словаки

0,023

—

23

—

—

—

Інші

0,029

—

29

—

3,677

0,36

Всього

573,5

100

41182

532291

892,751

100

Чехи

міського сільського тис. чол.

%

Примітка. Складена на основі: ДАВО. Ф. Р-295, оп. 2, спр. 424, арк. 2-3;
Населення Волині від перепису до перепису. – Луцьк, 2003. – Волинське
обласне управління статистики. – С. 4-5.
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Додаток Ц
Кількість осіб, зареєстрованих на виїзд з Волині до Польщі
до 31 липня 1946 року
Назва району

Зареєстровано на
виїзд

Поляків

Євреїв

Інших

родин

осіб

Луцьк

13603

42989

41806

837

346

Володимир

3986

11343

10740

544

59

Ковель

4336

13350

12853

472

25

По області

21925

67682

65399

1853

430

Дубно

4158

12416

11758

506

152

Рівне

20262

62141

57764

3763

614

Кременець

2593

7575

4472

53

50

По Волині

48938

149814

139393

6175

12461

У Західній Україні

301608

858548

811460

33007

14081

Примітка. Джерело: Олег Савчук. Поляки Волині і особливості
повоєнного переселення… – С. 103.
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Додаток Ш
Відомості про вибулих з Волині до Польщі на 31 липня 1946 року

осіб

рільників

працівників
промислово
ї торгівлі

ремісників

розумових
працівників

інших

В тому числі

родин

Виїхало

Луцьк

12957

41404

3266

178

976

1308

35676

Володимир

3630

10357

5136

145

27

198

4854

Ковель

4124

12654

3350

63

329

169

8743

По області

20711

64415

11752

386

1332

1675

49273

Дубно

3944

11801

1480

50

151

351

9769

Рівне

18427

57446

6048

5243

2885

2254

41016

Кременець

2099

6239

1114

468

213

620

3824

Волинь

45181

139901

19280

6147

4581

4900

103882

У Західній
Україні

270513 781358 213392

50677

40996

55875

420418

Назва району

Примітка. Джерело: Олег Савчук. Поляки Волині і особливості
повоєнного переселення… – С. 103.
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Додаток Щ
Дані про українські сім’ї, що прибули із Чехословаччини і оселились
в районах Волинської області, станом на 1 серпня 1947 р.
Назва району

Кількість сімей

Кількість чоловік

Горохівський

143

671

Ківерцівський

3

149

Луцький

107

580

Сенкевичівський

188

913

Теремнівський

80

379

Торчинський

22

105

Турійський

105

437

5

11

680

3245

Шацький
Всього по області

Примітка. Складено на основі: ДАВО. Ф. Р-295, оп. 2, спр. 472, арк. 34.
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Додаток Ю
Дані про склад сільського населення Волинської області
станом на 1 січня 1953 року (за статтю і віком)
Вік

Чоловіки

Жінки

До 1 року

7137

7067

12 років

8059

8111

16 років

7348

8490

18 років

6552

7908

20-29 років

32521

72196

30-39 років

24073

38494

40-49 років

33747

45557

50-54 років

12351

18133

55-59 років

10876

15719

60 і старше

29175

45428

Всього

272011

373225

Примітка. Складено на основі: ДАВО. Ф. Р-295, оп. 7, спр. 1566, арк. 38.
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Додаток Я
Дані про чисельність робітників і службовців (за статтю) у різних
галузях народного господарства Волинської області, станом на 5 травня
Галузі народного господарства
Промисловість, включаючи непромисловий персонал
промпідприємств.
Будівництво,
включаючи
підсобні
й
допоміжні
підприємства
Колгоспи Міністерств: сільського господарства і заготівлі,
легкої і харчової промисловості, охорони здоровя СРСР.
Машинно-тракторні, лісозахисні, машинно-тваринницькі,
лукомеліоративні й машинно-екскаваторні станції
Підсобні сільськогосподарські підприємства
Обслуговування сільського господарства і ветеринарія
Лісове господарство
Залізничний транспорт
Водний транспорт
Інший транспорт і вантажні роботи
Зв’язок
Громадське харчування (яке не входить в систему ОРС)
Заготівля, збут і торгівля, матеріально-технічне постачання
(яке не входить в систему ОРС)
Житлове господарство (самостійне)
Благоустрій міських поселень і побутове обслуговування
Заклади охорони здоров’я і фізкультури
Школи масової освіти (початкові, семирічні і середні)
Міністерства освіти, шляхів сполучення і т. д.
Дитячі садки, дитячі площадки, дитячі будинки, дитячі
приймальники та інші заклади по вихованню дітей
Культурно-просвітницькі заклади
Наукові і науково-дослідні заклади
Наукове обслуговування (гідрометслужба, проектні,
конструкторські, геологорозвідувальні організації)
Виконавчий комітет обласних Рад депутатів трудящих
Апарат районних, міських відділів, виконавчий комітет
районних, міських Рад депутатів трудящих
Сільські і селищні Ради (включаючи всі заклади, що стоять
на їх бюджеті)
Судові і юридичні установи
Апарат трестів, контор та госпрозрахункових організацій
Кредитні й страхові установи
Апарат громадських організацій (профспілки та ін.)
Інші галузі господарства і праці не розподілені по галузях

чоловіки жінки

всього

9024

5008

14032

6329

1476

7799

510

395

905

2576

256

2831

560
545
2123
4769
115
1555
920
305

322
432
2223
1096
3
216
882
759

882
977
4346
5865
118
1771
1802
1064

4449

3608

8057

618
572
941

277
225
3843

895
797
4784

2657

7573

10230

106

295

401

160
7

347
19

507
26

804

63

867

537

438

975

2454

1401

3855

2222

3287

5509

132
957
546
158
1198

153
513
523
52
444

285
1470
1069
210
1642

Примітка. Складено на основі: ДАВО. Ф. Р-295, оп. 7, спр. 895, арк. 8-9.
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Додаток А'
Чисельність спеціалістів з вищою освітою у Волинській області по
Міністерствах і відомствах, станом на 1 липня 1951, 1953 рр.
Роки

1951 р.

1953 р.

Інженерів

200

288

Агрономів

101

157

138

163

110

129

Юристів

35

58

Лікарів

587

583

Професії

Зоотехніків, ветлікарів і
лісоводів
Економістів і
товарознавців

Осіб, що закінчили
педвузи й університети
Осіб, що закінчили
дворічні, трирічні курси
Осіб, що закінчили інші
вищі навчальні заклади

889

960

1298

2193

90

81

Всього спеціалістів

3448

4612

Примітка. Складено на основі: ДАВО. Ф. Р-295, оп. 7, спр. 191, арк. 2728; ДАВО. Ф. Р-295, оп. 7, спр. 897, арк. 2-3.
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Додаток Б'
Міграція населення Волинської області за 1945-1952 роки
(вибулі й прибулі)

Роки

Міста й міські
поселення

Райцентри сільського
типу

Сільська місцевість,
паспортизовані
райони

прибуло

вибуло

прибуло

вибуло

прибуло

вибуло

1945 р.

22757

2317

1037

137

1016

163

1946 р.

36335

1558

9536

494

2674

390

1947 р.

29204

13099

2061

790

2195

768

1948 р.

22993

16550

1673

1274

1961

1926

1949 р.

16987

16488

1455

1314

1952

2035

1950 р.

16413

13852

1320

1504

2563

2339

1951 р.

16185

15571

1266

1723

2864

3879

1952 р.

16222

16770

1342

1801

2559

5085

Примітка. Складено на основі: ДАВО. Ф. Р-295, оп. 7, спр. 961, арк. 10.
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Додаток В'
Ріст інфекційних захворювань по Волинській області
станом на 1945, 1950-54 рр. (зафіксовано випадків)
Роки

1945

1950

1951

1952

1953

1954

Скарлатина

1611

3597

2077

2919

2665

8172

Дифтерія

304

253

227

145

138

85

Малярія

13560

3734

398

130

36

15

Сипний тиф

5903

15

80

30

66

39

Черевний тиф

326

43

42

41

38

30

Кір

1611

3597

2077

2919

2665

8172

Коклюш

408

586

1459

1082

1664

1465

Дизентерія

350

182

110

166

329

584

Кишкові
захворювання

252

1043

1617

1997

1724

—

Захворювання

Примітка. Складено на основі: ДАВО. Ф. Р-295, оп. 7, спр. 1584, арк. 1.
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Додаток Д '
Благоустрій усуспільненого житлового фонду
в містах і селищах міського типу, в %

На яку дату

Весь
усуспільнений
житловий фонд в
містах і селищах
міського типу

електричним
освітленням

водопроводом

каналізацією

центральним
опаленням

газом

В тому числі обладнано

На 1 травня 1945 р.

100

47,7

11,9

6,6

—

—

На 1 січня 1950 р.

100

83,3

15,2

13,0

1,9

—

На 1 січня 1953 р.

100

87,2

11,9

8,9

0,9

3,1

На 1 січня 1954 р.

100

89,4

14,7

11,8

2,4

4,9

Примітка. Складено на основі: Волинська область за роки радянської
влади (1940-1960)… – С. 171.
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Додаток Е'

—
94
1030
65
6
359
44

голів

голів
скл/м
тонн
тонн
чол.

чол.

крб.
крб.
шт.
шт.
шт.
шт.
крб.

44

94
2950
69
12
359

—

18

28
176
86
—
70

6

18

28
507
120
—
70

266

6

Яку надано допомогу
Інваліди праці всіх категорій
розмір виданої
допомоги в
число інвалідів
натуральних
показниках
738
259340,94
34
58500
10
10
20
20
18
18
42
42
5
1900

Примітка. Складено на основі: ДАВО. Ф. Р-295, оп. 7, спр. 303, арк. 32, 41,48,60.

Грошима
Позики на будівництво
Будівництво будинків
Ремонт
Надання помешкання
Ремонт помешкання
Будівельні матеріали
Придбання великої рогатої
худоби
Придбання дрібної худоби
Дрова
Вугілля
Торф
Направлення в санаторії
Направлено в будинки
відпочинку

Якої допомоги потребують

Інваліди війни
розмір виданої
допомоги в
число інвалідів
натуральних
показниках
3336
375249,33
497
1166000
231
231
63
63
83
83
101
101
181
117320

органами соцзабезу Волинської області за 1952 р.

—

153
2569
52
60
—

—

—

153
6571
54
120
—

—

Родини військових службовців
розмір виданої
допомоги в
число інвалідів
натуральних
показниках
345
457423,64
691
980700
256
256
83
83
80
80
108
108
147
56595

Матеріально-побутове обслуговування інвалідів Великої Вітчизняної війни, праці та родин військовослужбовців

Одиниця
виміру

Додаток Ж '
Відомості про стан забезпечення шкіл Волинської області канцтоварами,
підручниками та іншим приладдям у 1944-45 навчальному році
Одиниця
виміру

Потрібно
було

Завезено

Забезпечено,
%

шт.

521740
108140

125513
6681

24
6,2

Зошити

шт.

2182000

372700

17

Олівці

шт.

616705

51000

8,3

Ручки

шт.

245000

6000

2,4

Пера

шт.

715000

185000

25,9

л

67132

100

0,14

Чорнильниці

шт.

180000

—

0

Лампи гасові

шт.

5000

100

2

Електричні лампи

шт.

1500

50

3,3

Електропровід

м

5000

100

2

Гас

л

1000000

8000

0,8

кбм

49882

49710

99,7

Назва товару
Підручники (всіх назв):
для 1-4 класів
для 5-7 класів

Чорнила

Паливо (дрова)

Примітка. Складено на основі: ДАВО. Ф. Р-59, оп. 3, спр. 5, арк. 14-18.
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Додаток З '
Ріст народної освіти Волинської області за 1946-1951 рр.
Назва установи
1946 р. 1947 р. 1948 р. 1949 р. 1950 р. 1951 р.
Кількість шкіл, всього
2020
1033
1033
1034
1025
988
в тому числі:
початкових
783
772
723
593
542
480
семирічних
212
230
274
396
423
437
середніх
25
31
36
45
60
81
Кількість учнів в:
початкових школах
76262 75754 65334 42318 31016 22793
45746 50210 61193 84107 88584 63279
семирічних
11391 15109 18713 22942 28855 36266
середніх
всього учнів
133399 141073 145240 149367 148455 145338
К-ть дитячих садків
(всього)
15
18
20
22
23
23
в них дітей
515
605
630
650
733
541
К-ть дитбудинків
8
11
11
11
11
11
в них дітей
1160
1420
1247
1250
1252
1245
К-ть педучилищ
3
3
3
3
3
3
в них студентів
696
756
797
1040
1080
1087
К-ть учителів (всього)
3674
4336
4959
5436
5986
6769
в тому числі за освітою:
вищою
203
263
292
325
495
629
незакінченою вищою
1655
2013
2310
2418
2451
2868
1479
1755
1921
2343
2773
2830
середньо-педагогічною
загально-середньою
387
305
436
350
267
447
Примітка. Складено на основі: ДАВО. Ф. Р-59, оп. 10, спр. 22, арк. 1-2.
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269

365
—

Сільські клуби

Хати-читальні

—

—

170

2

30

2

2

1

391

265

29

1946 р.

—

170

5

30

2

2

2

505

357

29

1947 р.

—

190

9

30

2

2

2

442

438

30

1948 р.

518

208

12

30

2

3

2

300

580

30

702

220

12

30

3

3

2

229

651

30

—

—

—

30

3

3

2

180

700

30

1.01.1950 р. 1.01.1951 р. 1.01.1952 р.

269

ДАВО. Ф. Р-295, оп. 7, спр. 307, арк. 93, 96.

Примітка. Складено на основі: Культурне життя в Україні… – С. 656; ДАВО. Ф. Р-67, оп. 1, спр. 101, арк. 90;

—

Колгоспні бібліотеки

120

—

—
—

30

1

2

1

—

529

27

1945 р.

12

—

Сільські бібліотеки

Районні бібліотеки для
дорослих
Районні бібліотеки для
дітей

Міські бібліотеки для дітей

2

1

18

Районні будинки культури

Обласні бібліотеки для
дорослих і дітей
Міські бібліотеки для
дорослих

1944 р.

Назва установи

Розгортання мережі культосвітніх установ Волині за повоєнні роки

Додаток К '

Додаток Л '
Розвиток кіномережі на Волині у 1945-53 рр.
Ріст державної кіномережі (кіноустановок)
1945 р. 1946 р. 1947 р. 1948 р. 1949 р. 1950 р. 1951 р. 1952 р. 1953 р.
14

39

46

126

159

187

230

245

245

Ріст кінообслуговування населення (тис. чол.)
1945 р. 1946 р. 1947 р. 1948 р. 1949 р. 1950 р. 1951 р. 1952 р. 1953 р.
826

1269

1611

1720

2092

2236

2401

3140

4428

Ріст фільмового фонду контори кінопрокату (фільмів)
1945 р. 1946 р. 1947 р. 1948 р. 1949 р. 1950 р. 1951 р. 1952 р. 1953 р.
140

185

245

408

522

921

1236

1312

1541

Ріст обслуговування населення сільськогосподарськими фільмами (фільмів)
1945 р. 1946 р. 1947 р. 1948 р. 1949 р. 1950 р. 1951 р. 1952 р. 1953 р.
—

—

—

16200

148780 195610 240946 438405 150000

Примітка. Складено на основі: ДАВО. Ф. Р-371, оп.2, спр. 121, арк. 1-2.
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Додаток М'
Мережа гуртків художньої самодіяльності Волині за 1945-1946, 1953 рр.

в них
учасників

кількість
гуртків

в них
учасників

кількість
гуртків

в них
учасників

кін. 1953 р.

кількість
гуртків

1.01.1946 р.

в них
учасників

20.06.1945 р.

кількість
гуртків

1.01.1945 р.

Драматичні

81

698

304

4365

347

4824

944

13569

Хорові

97

348

283

3754

338

5018

711

15283

Танцювальні

11

77

34

366

61

578

284

2150

Музичні

10

55

62

276

110

839

297

1945

Всього

199

1178

683

8761

856

11259

2236

32947

Назва гуртків

Примітка. Складено на основі: ДАВО. Ф. Р- 389, оп. 1, спр. 6, арк.1;
ДАВО. Ф. Р-389, оп. 1, спр. 12, арк.1; ДАВО. Ф. Р-389, оп. 2, спр. 48, арк.7,
20, 24.
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Додаток Н'
Дані про діяльність Волинського обласного музично-драматичного
театру за 1945-1953 рр.
Роки

Всього вистав

1945 р.

в тому числі
в Луцьку

виїзних

136

136

—

1946 р.

289

287

2

1947 р.

312

288

24

1948 р.

350

234

116

1949 р.

362

277

85

1950 р.

367

193

174

1951 р.

393

250

143

1952 р.

376

198

178

1953 р.

289

158

131

Примітка. Складено на основі: ДАВО. Ф. Р-594, оп. 1, спр. 49, арк. 1-6;
Ф. Р-49, оп. 3, спр. 1-2; Ф. Р-49, оп. 3, спр. 30, арк. 45.
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Додаток П'
Репертуар Волинського обласного українського драматичного театру
імені Т.Г.Шевченка за 1949 р.
Постанови, що перейшли
з минулих років

Нові постанови

Назва

Автор

назва

автор

„Великий закон”

Дольдт

„Лес”

Островский

„Вій”

М.Кропивницький

„Московський
характер”

Сафронов

І.Котляревський

„На бойком месте”

Островский

Бр. Тур

„Последний
эшалон”

Головин

Талалаєвський

„На той стороне”

Борянов

„Майская ночь”

М.Старицький

„Сорочинская
ярмарка”

М.Старицький

„Макар Діброва”

О.Корнійчук

„У порога”

Дубов

„Маруся
Богуславка”

М.Старицький

„За вторым
фронтом”

Собко

„Назар Стодоля”

Т.Шевченко

„Счастье”

Павленко

„Остров мира”

Петров

„Особняк в
переулке”

Бр. Тур

„Разлом”

Лавренєв

„Овод”

Войнич

„Розкинулось
море широко”

В.Вишневский

—

—

„Сын”

Поташов

—

—

„Талант”

М.Старицький

—

—

„Украдене щастя”

І.Франко

—

—

—

—

—

—

„В степах
України”
„Губернатор
провінції”
„Із-за гори
кам’яної”

„Дай серцю волю” М.Кропивницький
„Запорожець за
Дунаєм”

ГулакАртемовський

Примітка. Складено на основі: ДАВО. Ф. Р-49, оп. 3, спр. 30, арк. 14.
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Для нотаток

274
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Наукове видання

Сушик Ірина Вікторівна
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