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репреси партжних кал pin в 1937-1938 pp. в Мелпчшоль 
Ыевщом! iivieiia.

ЗО-xi роки XX ст. стали для багатомщьйонного народу СРСР 
роками новобудов, п’ятир1чок, а також роками голодомору, 
необгрунтованих peiipecifi, пошуюв «контрреволюцюнер1в», 
«щпигунш», яю були стертi в «таб^рний пил». Penpecii мали головну 
меХу максимально швидко замшити кадри, яю звикли працювати в 
умовах демократичного центр ал1зму 2 0 -х pp. кадрами, яю повшстю 
вщ повщ ають режиму свавшля, готовими без коливань сумлгнно 
служити вождю. Не йшлося про нам ip замшити кадри менш 
ш дготовлеш  бш ьш  професшними. Професшш якосп у нових кадр1в 
були через вщсутшсть досвщу нижчь Влада не встигала штампувати 
постанови — своерщж вироки для тисяч i тисяч безвинних людей. 
Новому ixwioei НКВС М. Сжову було наказано посилити penpecii, з 
якими краша зашзнилася на чотири роки. I BiH видав у 1937 р. наказ: 
«3 5 серпня 1937 р. в ycix республиках, краях i областях почати операцш
з репресш  колшшнх куркул1в, антирадянських елеметтв i карних 
злочинщв. Затверджуеться юльюсть тих, хто пщлягае репреаям, в тому 
чиста : У краш ська СРР -  27 тис., серед них за першою категор и ю  

(розстрш ) -  7,8 тис., Дншропетровська область -  3 тис., серед них за 
перш ою  категорию — 1 тис.». М. Мелитополь тощ входив до складу 
Дюпропетровсько1 область Ршенням Политбюро ЦК ВКП (б) вщ
1.01.1938 р. «Про антирадянсьга елементи» на пропозищю НКВС СРСР 
була затверджена додаткова юльюсть тих, хто пщлягав репреаям: « . . .  
Украшська СРР -  6 тис., eci по першш KaTeropii'... Операщю завершити 
не ш зш ш е 15 березня 1938 р.».

Фактично в УкраУш було заарештовано [ 13, 7] :
1935 р. 24 934 чол.
1936 р. 15 717 чол.
1937 р. 159 573 чол.
1938 р. 108 006 чол.

В фондах Державного apxiey  Запорпько1 обласй збереглись 
прот°коли засщань бюро Мел1топольського РК КП(б)У, яю розповщають 

к стал‘нських репресш в нашому Micri.



Наприюнщ 30-х pp. XX ст. ме/птопольська партшна оргашзац|я 
входила до складу ДншропетровськоУ обласно'1 партшно'У оргашзацп j 
нал1чувала [1,91]:
№ На

01.01.1936 р.
На

01.01.1937 р.
На

01.05.1938 р

1 Члешв 623 783 771
2 Кандидатов у 

члени
327 410 381

Разом 950 1193 1152

3 _фавня 1937 по травень 1938 pp. з МелггопольськоУ партойно! 
оргашзацй- було виключено 59 члешв i 15 кандидате у члени КП(б)У, 
разом 74 особи [2, 31-32]. 3 них:
1 Як воропв народу 22

2 За антидержавну i антипартшну дкльш сть 16

3 За зв'язок з ворогами народу 10

4 За пол1тичну слшоту -

5 Сощально ворожих, яю проникли до лав 

КП(б)У обманним шляхом

4

6 шших 22

Кер1вництво Мелггопольського РК КП(б)У за 1937-1938 pp.

Mi нялося п ’ять раз1в:

№ 1 -й секретар РК КП(б)У PiK кер1вництва Причиназняття

1 Митрофанов Василь 

Никифорович[3,70 ]

1937 арешт

2 Алейников[3, 89 ] 3 жовтня 1937 арешт

3 Лабшцев[3, 127 ] 1938 невщомо

4 Найденов Павло з 20  березня riepexifl до

Андршович 1938 р. обкому КП(б)У

5 Матюшин Ф.С. [ 3,127] 3 9 грудня 

1938р.

У 1937 р. йде лавиноиод1бний потж справ. Серед них — справа 
g  Кслера Олександра НахуУмовича, редактора районноУ газети 

р а д я н с ь к и й  степ». ApxiBHi документи (протоколи бюро РК КП(б)У за
4 хравн я -  31 липня 1937 pp.) пояснюють причину: вш виявився

о ьк1стом, вихваляв Дайна, кер1вника Токмацького району, a noTiM в 
тому райою НКВС заарештувала 12 oci6 , вихваляв Каплана Б.Я., 
д и р ек то р а  заводу iM. Мжояна, а той виявився шюдником. Векслера
О Н було вщсторонено вi;x, роботи в газето «Радянський степ», виведено 
3i складу бюро райкому i виключено з napTii'. Редактором газети 
затвер ди л и  Третьякова [4, 157-165]

Також з napTii' було виключено директора заводу iM. Микояна 
К аплан а  Бориса Яковича, освгга вища, член парта з 1922 р. На нього 
н адш ш л а  заява вщ Дейча Л.М., який звинувачував Каплана Б.Я. в тому, 
що вш оточив себе класово-ворожим контрреволюц1йним елементом: 
головний бухгалтер Пеннер Л.Л. -  колишнш помпцик, 
завсоцпобутсектором Флейшер M.I. -  Tpn4i виключався з КП(б)У за 
компрометацпо кер1вництва парта. Незважаючи на сигнали, Каплан Б.Я. 
не звшьнив його i зробив це тшьки на вимогу партшних збор1в заводу. 
Завфшчастиною Бочаров рашше був засуджений на 10 роюв, начальник 
АГВ Луцький Р.В. -  на 8 роюв, зав. автотранспортним вщдшенням 
Леонов В. був засуджений рашше за розтрату, касир заводу Баранов -  
колишнШ хазяУн паливних склад1в. Каплана Б.Я. виключили з napT ii та 
передали справу слвдчим органам. [4, 139-142]. Овчинников Кузьма 
Васильович, новий директор заводу iM. Микояна, був теж виключений з 
КП(б)У як «ворог народу» [5,64 ].

Гарбуз Василь Романович, 1893 р. народження, член napTii' з 
1920 р., директор Мелпопольського м’ясокомбшагу. Виключений з лав 
КП(б)У i знятий з роботи за те, що влаштував на роботу колишнього 
есера Юрченка [ 6 , 32-33] .

Посохляров Семен Михайлович, 1903 р. народження, директор 
консервного заводу з 1935 р., член парта з 1921 р. Вш теж допустив 
«забруднення» заводу класово-ворожим елементом та був у близьких 
етосунках з «ворогами народу»: Депертом, Hi мнем, який був вороже 
налащтований до СРСР, 1льчесеком, Ягломом, Брейтманом. Коли 
п°чалася «чистка» на завод! i були розкричл «шидники» Гель, MixHO, 
Дихне, Гуревич, Розенберг, Посохляров С.М. гальмував процес



слщства. Не зважаючи на щиросердечне зпнання, Посохляров С.М. був 
виключений з КП(б)У [6, 118-119 ].

На заседаниях бюро Мел1топольського РК КП(б)У першим, хто 
викривав «BoporiB народу», був 1-й секретар Мелггопольського РК 
КП(б)У Митрофанов В.Н. Але черга дшшла i до нього. У вересш 1937р. 
в газе-ri «Зоря» з ’явилася стаття «31рвати маску з Митрофанова i його 
друз1в». Митрофанов Василь Никифорович, 1899 р. народження, член 
парта з 1917 р. був звинувачений в тому, що робив побори для б ен к е т , 
подарунгав, непринципово ставився до бущвництва дитячоУ зал!знищ, за 
час його кер1вництва РК КП(б)У премп перевищували асигнування. На 
заоданш  бюро РК КП(б)У у жовтш 1937 р. Митрофанова В.Н. як 
«ворога народу» було виключено з парта. [6, 17, 97 ]

ApxiBHi документа згадують Червоного Гзра'шя Сфимовича, 
директора типографй" видавництва «Радстеп», якого виключили з 
КП(б)У за зв'язок з ворогами народу Векслером, Полещуком тощо [6. 
62], 1ванова Михайла 1вановича, директора держплемрозсадника, 
троцьюста, який не роззбро'Увся [6, 62], Скачкова Федора Васильовича. 
1906 р. народження, секретаря парткому депо ст. Мелитополь, який мав 
зв'язок з троцьюстами заводу iM. К. Маркса м. Леншграда та виггустив 
дв1 брошури про неможливкть побудови сощ атзму в СРСР [4,98], 
Гршберга Пинхуса Берковича, 1900 р. народження, другого секретаря 
Мелггопольського райкому РК КП(б)У, брат якого виявився «ворогом 
народу» i за це Гршберга було виключено з лав КП(б)У [4, 165-166] 
тощо.

Гучною справою 1938 р. в М етто п о т  була справа прокурора 
м1ста Степанчука Петра Захаровича, члена ВКП (б) з 1926 р. 21 червня 
1938 р. в газето «Комушст» з ’явилася стаття «В Мелггопольському 
райош орудують вороги». В цш стагп повщомлялося, що в колгосш iM. 
Сталша та с1льрад1 с. Тертння працювала терористична група з 
заступника голови Ыльради Петру шю на, також Болобченко та 
комушста Ходоренко. [7,36].

Ця група у вересш 1937 р. вбила комсомольця Шило, який 
розкрив ворожу ;пяльшсть групи. 19 червня ця група вбила голову 
рев!зшно1 KOMici'i колгоспу iM. Сталiна тов. Псолвд [7,36]. Прокурор 
Степанчук З.П., заст. прокурора Халецька та слщчий Агеев злочинно 
в1днеслись до розслщування nieV справи, вона була прикрита. Прокурор 
не санкцюнував арешт Адоньева, голови сшьради. Ходоренко нав!ть був

су н у ти й  на посаду голови колгоспу «Ударник». Також прокурор 
Степанчук гальмував розгляд справ Митрофанова, Сташко, Pecina, 
КоНИК°ва - Де колишн! кергвники м. Мелггополя i району. За таку

з-ю чинну д1яльшсть» прокурор був виключений з партй та його справа 
передана до суду. [7,37].

ApxiBHi документи називають 48 iMen мелиопольських 
K oM V H icTiB , репресованих у 1937-1938 pp.

У книгах «Реабшгговаш icropieio. Запор1зька область», 
«П овернен1 iMeHa», «Спокута», [8 - 15], де силами краезнавщв 
3anopi3bKoV обласи опрацьовано б1льше 3 тис . справ, що е лише малою 
часткою , названо 3 1 пргзвище реабиптованих мел1тополыпв, жодного з 
п р п ви щ , перел1чених вище, -  не згадано.
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