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1932 – 33: КРИХТИ ПРАВДИ
У листопаді 2003 року 58-ма сесія Генеральної 

асамблеї ООН ухвалила «Спільну заяву з нагоди 70-ої 
річниці Великого голоду 1932 – 1933 років», де він ви-
знавався національною трагедією українського народу. 
За ухвалення Спільної заяви проголосували 64 держа-
ви-члени ООН, у тому числі Російська Федерація.

28 листопада 2006 року Верховна Рада України          
V скликання ухвалила Закон України «Про Голодомор 
1932 – 1933 років в Україні», який визнано геноцидом 
українського народу. Це рішення було підтримане бага-
тьма державами світу, але наш сусід Росія Голодомор 
1932 – 1933 років в Україні не визнала. 

Геноцидом українського народу Голодомор визнали 
Католицька церква, Константинопольська православ-
на церква, Українська православна церква (Київський 
патріархат), Українська православна церква (Москов-
ський патріархат) та Українська автокефальна право-
славна церква.

Активісти Громадянського об’єднання – «Альтер-
натива» знайшли очевидців Голодомору та взяли у них 
інтерв’ю. Зважаючи на те, що очевидці тих трагічних 
подій багатьом пісочинцям відомі, їх спогади особливо 
цінні, бо є «крихтами правди» про одну з найстрашні-
ших сторінок у житті народу. 

Із спогадів Руднева Антона Гавриловича,              
1926 р.н., мешканця сел. Пісочин.  

Откуда Вы родом?
Я коренной песочинец – здесь родился. В 1934 году 

наша семья переехала с Песочина в Житомир, а в 1938 
году мать, старший брат и я вернулись домой в Песо-
чин. За исключением лет, проведенных в немецких кон-
цлагерях, все остальное время я живу в Песочине.

Где вы жили в Песочине?
Наша семья жила на улице Кирова, возле кладбища. 
Антон Гаврилович, нас интересуют события, 

связанные с голодом в Украине 1932 – 1933 гг.. Что 
Вы помните из этого периода?

Помню я немного. В это время мне шел восьмой год. 
В моей памяти отложились самые ранимые события. 

Расскажите подробней? 
На территории кладбища, ниже от уже существую-

щих могил, была вырыта яма. Около 30-50 метров 
длинной; она была прорыта вдоль улицы Кирова. Ши-
рина около 2 метров. Как выяснилось позже, в нее при
возили и укладывали мертвых людей.

Антон Гаврилович, людей хоронили в гробах?
Нет. В чем привозили, в том и хоронили.
А в какое время суток привозили?
И днем, и вечером, и ночью. Круглосуточно. Нес-

мотря на запрет родителей, мы с соседскими мальчиш-
ками часто прибегали к краю могилы, несмотря на 
ужасный трупный запах. 

А в каком году была вырыта эта могила?
Точно не помню. Помню, когда яму заполнили людь-

ми, тогда и зарыли. Яма открыта была долго. Мертвых 
привозили и складывали, как дрова.

Как Вы считаете, это захоронение местных жите-
лей или трупы привозили из далека? 

А какая разница. Вы поймите – что это массовое 
захоронение людей, значит, там нужно хотя бы камень 
надгробный поставить. Почтить память умерших. 

Антон Гаврилович, Вы можете нам показать при-
близительное место захоронения?

Да. Я хорошо помню – это напротив нашего дома по 
улице Кирова. Я Вам покажу.

23 вересня 2013 року об 11:00 представники 
«ГО–«Альтернатива»» та Руднєв А.Г. виїхали на 
цвинтар № 2 в сел. Пісочин та провели відеозйомку 
вказаного місця й склали відповідний акт. Ми буде-
мо звертатися до органів державної влади з вимогою 
підтвердити або спростувати факт масового захо-
ронення жертв Голодомору 

Із спогадів Койнаш Катерини Дмитрівни,            
1924 р.н., мешканки сел. Пісочин, колишній касир.

Ви народилися в Пісочині? 
Ні. Наша сім’я – батько, мати, сестра і я – з                  

Дніпропетровщини, село Голубівка, а на Харківщину 
ми переїхали в 1932 році.

Чому Ви з Дніпропетровщини поїхали?
Через голод, який тоді розпочався.
А чому саме на Харківщину попрямували?
У батька в с. Покотилівка жив брат – ми переїхали 

до нього.
Катерино Дмитрівно, що Ви пам’ятаєте з подій 

1932-1933рр.? Нас цікавлять події пов’язані з Голо-
домором в Україні?

В 1933-му році мені ішов десятий рік, я добре пам’я-
таю цей час.

Чим харчувалась Ваша сім’я?

23 листопада 2013 р., в суботу о 10.00 на території Свято-
Василівського храму ( сел. Пісочин ) відбудеться панахида за жертвами 
Голодомору 1932 – 1933 рр. та за померлими від голоду в інші роки.



Їли все, що було; пам’ятаю, батьки на пивному 
заводі жом брали, той, що коровам дають, – з нього             
готували їжу. Їли кропиву, десь батьки брали крупу. 
Хліба не було зовсім. 

Вам щось відомо про смерть людей від голоду? 
Так. В 1933 році я з батьками поїхала в місто, і на 

наших очах опухла жінка впала перед нами прямо на 
сходах. Люди, що її оточили, сказали – що вона помер-
ла. В той час люди пухли від голоду. В мене теж ноги 
пухли через голод, але це вже пізніше, в 1947 році.

Ви цікавились у батьків, чому люди голодують?
Ні, я не зовсім розуміла, що відбувається, нам з се-

строю їсти дадуть – ми й щасливі. 
Що ще Ви пам’ятаєте про своє життя в Покоти-

лівці?
Спочатку ми жили у дядька, а потім батько влашту-

вався в лісництво і йому виділили житло. Нашими су-
сідами були дуже добрі люди. Можливо, вони були по-
ляками, а може і ні, але всі їх називали «пан» та «пані».

Нас, малих дітей, навкруги було багато, а пані за-
просить всіх до своєї оселі; обігріє та пригостить смач-
неньким. Для нас – це свято. 

Коли Ви переїхали в Пісочин?
Перед війною. Батька перевели працювати в Рижов-

ський парк. Мама пішла працювати до колгоспу.
Катерино Дмитрівно, Ви згадували про голод 

1947 року, розкажіть докладніше.
В Пісочині 1947 рік був надто важкий, ми з сестрою 

працювали у банку касирами і отримували по 400 грам 
хліба на душу, і цю норму ми ділили з батьками.

Це була норма на день? 
Так. 
То виходить, що на одну людину Вашої родини 

припадало 200 грам хліба на день?
Так.

Із спогадів Мартиненко (Трохименко) Ганни Іва-
нівни, 1922 р.н. мешканки сел. Пісочин, колишня 
вчителька. 

Ганно Іванівно, де Ви народились?
Я народилась в хуторі Трохимівка Валківського ра-

йону, Харківської області. 
Ганно Іванівно, нас цікавлять події, пов’язані з 

Голодомором в Україні. Що Ви пам’ятаєте з цього 
часу?

Наш хутір знаходився між селами Ков’яги та Ба-
ранове, осторонь транспортних шляхів. Він менше 
страждав від продзагонів (загони з вилучення продо-
вольства у селян – ред.), але вони час від часу приїз-
дили на хутір. Я, як зараз, пам’ятаю жінку, одягнену в 
шкіряну куртку та червону хустину, що керувала одним 
із загонів. Але відбирати у хуторян вже було нічого, до-
недавна вільних хліборобів загнали в колгоспи, погро-
жуючи засланням на Соловки (острови на Білому морі, 
де були розташовані радянські концентраційні табори 
– ред.) та обклали рабським податком. 

Якими саме податками обкладали хуторян?
Податок був на все, в першу чергу, здавали яйця, 

крупи, фрукти, м’ясо, молоко. Хуторяни про смак м’яса 
і мріяти забули. Крім того, якщо селянин колов кабана, 
то був зобов’язаний здати державі і шкіру, в інакшому 
випадку – це злісний злочин!

Чим Ваша родина харчувалась під час Голодомору? 

Хліба не було. У нас садки хороші були: сушили 
яблука, груші, ягоди. Завдяки сушці і вижили. На мою 
думку, наш хутір не дуже бідував, крім того, багато ху-
торян були пов’язані між собою родинними зв’язками 
та підтримували один одного. За рахунок чого і вижи-
ли, взаємодопомога була та й людяність не втрачена. 

Чи були Ви свідком смерті від голоду? 
Так. Були випадки, коли люди пухли і вмирали пря-

мо на дорозі, але це не Трохимивці, а люди з сусідніх 
сіл, можливо, з Сніжківа. Я пам’ятаю, що вони прихо-
дили, просили їсти і їх годували місцеві, хто чим міг. 
Раніше люди з повагою відносились один до одного, 
завжди допомагали. Були випадки, коли від переїдання 
пришлі люди вмирали; ховали їх місцеві.

Чи чули Ви розмови серед дорослих про голодовку?
Так, розмови були, але люди боялися про це гово-

рити. Мені здається що в 1932 – 1933 роках не було 
неврожаю. 

Як Ви гадаєте, чому це відбувалося?
Я думаю, що колективізація була влаштована            

активістами, які не вміли і не хотіли працювати на зем-
лі. Земля – це наша годувальниця. Землевласників ни-
щили – тепер ця земля нікому не потрібна, а тих людей, 
які її любили, працювали на ній та передавали з поко-
ління в покоління, їх знищили. 

Давно Ви мешкаєте в Пісочині?
З 1947 року, з того часу і вчителювала в Пісочин-

ській школі.   

Із спогадів Іваницького Олексія Олександрови-
ча, 1928 р.н., мешканця Харкова.

Ви голодували в дитинстві?
Я пам’ятаю Голодомор з осені 1933 р. Одного разу 

я пішов з бабусею до хлібної крамниці. У сквері на        
пл. Руднєва біля лавки на землі сиділа закутана в лах-
міття жінка, тримаючи щось на руках. Загорнута ди-
тина лежала на лавці. Бабуся підійшла до жінки, щось 
розмовляла. Я стояв осторонь і нічого не чув. Тільки 
ввечері бабуся розказувала матері, що на руках у жінки 
була вже мертва дитина. Казали, що кожного дня         по 
місту збирали померлих селян.

Я пережив і голодовку 1947 р., коли вчився в     
Одеському інституті інженерів морського флоту. На 
студентськи картки давали огидне дворазове харчуван-
ня в інститутський їдальні. В місті працювали комер-
ційні крамниці з дуже високими цінами. На першому 
курсі стипендія була 290 рублів, а хліб у цих крамни-
цях коштував 250 рублів за батон сірого. 

Чи загинув хтось із Ваших родичів, сусідів від го-
лоду?

Городяни масово помирали від голоду лише при 
німцях, в 1942 р. загинули бабця Ірина Василівна і тіт-
ка Наталія. І ми усі вижили чудом. 

Чим люди харчувалися під час голоду?
В голодовці 1942 р. ми харчувалися мерзлою карто-

плею та буряками. Жарили «макорженики» з картопля-
ної шелухи на солярці і т.і. Гадаю, що селяни в Голодо-
мор 1932-33 рр. не мали і цього.

Як Ви самі думаєте, чому був голод 1932 – 33 рр.?
Голод у Поволж’ї був визваний дуже поганим вро-

жаєм. В Україні і Кубані голод був штучним. Бо хліб 
вродив добре, але все їстівне у селян забирали силою. 

Чи відомі вам випадки людоїдства? Як карали 
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людоїдів?
Такі чутки були в народі. Конкретно нічого не знаю. 

А в 1942 р. при німцях на Благбазі висів на стовпі чоло-
вік з написом: «Я продавал человеческое м’ясо». 

Чи обмежувала влада переміщення голодуючим, 
чи могли вони переїжджати з місця на місце? 

В селищі Високому жила тітка Ніна з чоловіком. 
Ми іноді їздили до них поїздом з Південного вокзалу. 
На платформі було багато міліціянтів, що перевіряли 
документи у селян. Подробиць не пам’ятаю, бо дуже 
боявся паровозів.

Матеріал підготували: Валентина Харченко, 
Павло Нетеса, Артем Фисун, Діна Хоменко.

НЕЗРУЧНИЙ ДЕПУТАТ!
У вересні 2013 року до депутата Пісочинської с/р 

Артема Фисуна звернулася Лапоногова Н.С., яка меш-
кає на 1-му поверсі будинку по пров. Комарова, 9 сел. 
Пісочин. Вона просила допомогти в ліквідації великої 
кількості комах та слимаків, що з’явилися в її кварти-
рі. Оскільки на її звернення Пісочинське ВУЖКГ не        
реагувало, то вона й звернулася до свого депутата.

Депутат Артем Фисун обстежив квартиру заявниці 
та підвал будинку. Обстеження підвалу засвідчило, що 
довгий час у цьому приміщенні взагалі не проводилися 
будь-які роботи, про які заявляв керівник Пісочинсько-
го ВУЖКГ І. Тараненко. 

Після завершення обстеження А. Фисун склав        
відповідні акти та написав звернення з проханням утво-
рити комісію в складі представника Пісочинської с/р та 
представника Пісочинського ВУЖКГ для           вирі-
шення заходів із додаткової санітарної обробки квар-
тир та підвального приміщення. 

За наполяганням депутата 26 вересня 2013 року ко-
місія в складі заступника голови Пісочинської с/р М. 
Мельника, начальника Пісочинського ВУЖКГ І. Тара-
ненка та А. Фисуна зібралася, але рішення про прове-
дення додаткової санітарної обробки не змогла прийня-
ти. При цьому заступник голови М. Мельник пообіцяв, 
що дератизація та дезінфекція зазначеного будинку бу-
дуть проведенні без складання відповідного акту.

16 жовтня під тиском депутата були проведені       ро-
боти з дератизації та дезінфекції, які А. Фисун та меш-
канці контролювали. Роботи проводились працівницею 
ППД «Медик», яка була здивована бажанням контро-
лерів особисто перевірити якість виконаних нею робіт. 
Контролери залишилися задоволеними.

За свідченням мешканців, після проведених ро-
біт комахи та слимаки з квартири зникли. На думку          
депутата, і мешканцям, і депутатам слід контролюва-
ти виконання будь-яких робіт, інакше ми не отримаємо 
бажаного результату, а гроші витратимо. 

Депутат, який представляє інтереси виборців,        
зобов’язаний знати, як витрачаються гроші громади. 
Саме за такою схемою працює демократичне суспіль-
ство більшості країн Європи. 

Артем Костецький, «ГО – «Альтернатива»»

ГРОШІ НА СВЯТО
У О. Пушкіна є невеличка трагедія, що має 

назву «Бенкет під час чуми». За сюжетом, у місті, в 
якому панує чума, кілька молодих людей на вулиці 
накрили стіл і бенкетують, а навколо них збирають 
померлих від чуми. На зауваження священика, що 
таке святкування є розпустою й безбожництвом, 
йому відповідають: «Юність любить радість!». 

На жаль, саме такі аналогії спадають на думку, коли 
влада нашої молодої країни витрачає бюджетні гроші на 
свята, коли не вистачає коштів на зарплати, дитсадки, 
школи, лікарні, ліки для інвалідів та пенсіонерів...

5 жовтня 2013 р. на території сел. Пісочин було 
гучно відзначено 90-річчя Харківського р-ну, день м-ну 
«Мобіль», день народження Курязького ДБК. Сайт 
Пісочинської с/р із захопленням повідомляє: «Такого 
свята наше селище і, напевне, весь район вже давно 
не бачив» (www.pesochin.org). При цьому прапорів 
Партії регіонів чомусь було більше, ніж державних.

«ГО – «Альтернатива»» поцікавилася вартістю 
святкувань і отримали від Харківської РДА кошторис 
заходів, присвячених 90-річчю Харківського р-ну. 
Пропонуємо громаді Пісочина з ним ознайомитися: 

- виплата винагороди Почесним громадянам (з 
нарахуваннями) – 6 703 грн. 84 коп.;

- художнє оформлення місця проведення заходу, 
сцени – 8 250 грн.; 

- послуги з підготовки та організації урочистостей 
і театралізованого свята (підготовка сценарію, виступи 
ведучих, артистів, культорганізаторів) – 17 480 грн.; 

- послуги з перевезення творчих колективів – 2 
300 грн.; 

- технічне та світлове забезпечення зали та великої 
сцени – 46 500 грн.; 

- квіткова продукція (кошики для сцени, 
подарункові букети, троянди) – 5 258 грн.; 

- виготовлення вітальних відеолистівок, 
відеозапис свята, художня обробка матеріалу, запис та 
демонстрація на екрані Он-лайн, відеоряд – 6 000 грн.; 

- виготовлення афіш та запрошень – 1 860 грн.; 
сувенірна нагородна продукція – 5 665 грн.; 

- піротехнічні послуги – 20 000 грн.; 
- послуги з проведення дитячої розважальної 

програми – 3 000 грн.; 
- подарунки та сувенірна продукція (сервіз на 

18 предм., набір посуду, кавовий сервіз, комплект для 
напоїв, чайний сервіз, фруктовниця, корзина для пікніку, 
хлібниця, ваза-шар, набір тарілок, рушник святковий, 
брелок «Харків») – 35 000 грн.;

- проживання у готелі іноземних делегацій з 
03.10.2013 р. по 06.10.2013 р. в кількості 23 осіб на 
загальну суму 21 858 грн. 6 коп.

Загальна сума витрат – 179 874 грн. 90 коп. Усе це 
бюджетні кошти!

І це ще не все, бо, очевидно, були ще витрати на приїзд 
та гонорар групи «Авіатор», яка виступала на святі. 

Ми не виступаємо проти свят, але гроші 
повинні використовуватися раціонально, по-
хазяйськи. Наприклад, в Пісочині за 9 місяців 
2013 р. на заходи із позашкільної роботи було 
заплановано – 39 тис. грн., а профінансовано – 19 
тис. 697 грн.; дитсадки профінансовано на 88%, 
будинок культури на 85%, благоустрій – 74% та 
ще десяток статей бюджету недофінансовано. 
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Ми впевнені, що витрачати гроші на день м-ну 
«Мобіль» та день народження Курязького ДБК в 
той час, коли працівники Курязького ДБК мають 
заборгованість по зарплаті за літні місяці, – аморально. 

Крім того, ми проти того, щоб святкування за 
бюджетні відбувалися під партійними прапорами.

Віктор Кисіль, голова «ГО – «Альтернатива»»

60 РОКІВ – З ФУТБОЛОМ 
НАЗАВЖДИ!

08 листопада 2013 року відзначає день 
народження наш земляк, видатний футболіст, 
майстер спорту – Сергій Миколайович Малько.

Він був лідером Дніпропетровського «Дніпра», 
випробувався у складі «Динамо» (Київ), за яке мріяв 
грати з дитинства, але справжньою зіркою став в команді 
«Металіст» (Харків), грав за збірну клубів СРСР.

Сергій Малько професіонал з великої букви, у 
грі він умів все. Він володів досконалою технікою,  
гарним дриблінгом та добре поставленим ударом. 
Але головне – це його відмінне розуміння гри, 
практично безпомилкове прийняття рішення. 

А розпочалася футбольна кар’єра футболіста на поч. 
1970-х в команді сел. Пісочин, яку тренував Надєїн П.П.

На жаль, важка травма не дала спортсмену змоги 
продовжувати грати у великому футболі, але улюблену 
гру Сергій не покинув, а грав і тренував одну  із 
заводських команд Харкова. Згодом у дитячій юнацькій 
школі навчав футбольної мудрості молодих гравців.
Бажаємо ювіляру міцного здоров’я, родинного 
тепла, успіхів та творчої наснаги на футбольній ниві. 

 «ГО – «Альтернатива»» та вболівальники ФК 
«Металіст»   

«ВЕСЕЛІ СТАРТИ»
15 вересня 2013 року в сел. Пісочин з ініціативи 

місцевих мешканців на території Пісочинського 
колегіуму відбувся спортивно-розважальний 
захід «Веселі старти», організований «ГО–
«Альтернатива»». У заході взяли участь 32 учні 
молодших класів Пісочинського колегіуму. 
Також були присутні директор та вчителі 
колегіуму, представники Пісочинської с/р.
Спонсор заходу – Корпорація «Бісквіт-
Шоколад» (Президент Коваленко А.А.).

Людмила Кісельова, «ГО–«Альтернатива»»

ВІТАЄМО КРАЄЗНАВЦЯ!
Вийшла із друку книжка нашого земляка, 

краєзнавця Віталія Черноморця – «Історія слободи 
Пісочинської» (Книга 2, Харків : С.А.М. – 2013. – 144 с.).

Важко навіть уявити той обсяг роботи, необхідної 
для видання книжки, підрахувати весь час, проведений 

в залах бібліотек, архівів та за робочим столом 
вдома. Час у роздумах, розчаруваннях, пошуках 
натхнення. Хтось із письменників порівняв вихід 
книжки з народженням дитини. Певно, це порівняння 
для автора, справді єдино повне й всеосяжне.

Щиро вітаємо автора, бажаємо наснаги в роботі над 
наступними книжками.

«ГО – «Альтернатива»»

ЗОНА РИЗИКУ – ПОЛТАВСЬКЕ 
ШОСЕ!

У 2012 р. в Україні зареєстровано більше 200 тис. 
ДТП, в яких загинуло близько 5 тис. людей, включаючи 
дітей (www.5.ua). У цю сумну статистику входять і 
ДТП, що сталися по Полтавському шосе в Пісочині.

«ГО – «Альтернатива»» звернулася за 
поясненнями до відповідних структур, які причетні 
до організації безпеки руху по Полтавському шосе. 
Після аналізу відповідей, які були отримані на 
наші звернення, можна зробити наступні висновки:
- світлофори біля зупинки «Рижов» та біля пішохідного 
переходу навпроти Пісочинського музею (саме там, 
де кожного дня сотні дітей ідуть до школи з м-ну 
«Мобіль») не відповідають технічним вимогам;
- ні один зі світлофорів у селищі не знаходиться 
на балансі Пісочинської с/р та Державної служби 
автодоріг України, хоча за обслуговування 
світлофорних об’єктів платить Пісочинська с/р;
- управління ДАЇ просить взяти на баланс та 
привести до ладу світлофорні об’єкти як Пісочинську 
с/р, так і Державну службу автодоріг України.

Ситуація, як в приказці: «Розумний хитрого хоче… 
надурити». Теоретично, світлофори повинна взяти на 
баланс Державна служба автодоріг України, але вона їх 
або зовсім не бачить, або грошей не має, або ще щось…
На практиці, для організації безпечного руху місцева 
влада бере на себе ці зобов’язання. У нашому 
випадку обидві сторони ведуть себе пасивно, ніби все 
нормально. Крім того, необхідно вирішити проблему з 
зупинкою біля кафе «Лелека», де люди, які виходять з 
автобуса, переходять вулицю в необлаштованому місці, 
наражаючись на небезпеку. На нашу думку, або треба 
перенести зупинку до підземного переходу навпроти 
будинку культури, або облаштувати безпечний перехід.

Може, ніхто не бачить проблеми в такому стані 
світлофорів та переходів через Полтавське шосе, проте 
ми вважаємо, що життя кожної людини – безцінне. 
У зв’язку з цим «ГО – «Альтернатива»» з 
листопада 2013 р. почала збір підписів під 
зверненням до Харківської облдержадміністрації, 
Харківської райдержадміністрації, Пісочинської 
с/р та Державної служби автодоріг 
України щодо вирішення проблем безпеки.

За смерть людей на дорозі відповідає влада! 
Станіслав Шапарь, депутат Пісочинської с/р

Контакти ГО «Альтернатива»: 
т. 0503025258, 0991171531, 0956711722
помічник депутата Харківської райради – 0954021329,
помічник депутата Харківської облради – 0951911733, 
помічник депутата Верховної Ради України – 0675776107, 
http://pisochin.at.ua; е-mail: alternatyva_pisochyn@ukr.net
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