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Радянське минуле – цікава й мало зрозуміла сучасній молоді  тема. 

Ми не можемо її переосмислити, оскільки не жили в ту епоху й 

нам немає з чим її порівнювати, як, приміром, старшому 

поколінню. Але нам не байдуже майбутнє, ми не хочемо 

припуститися тих помилок, що й наші предки. Тому, вважаємо, 

минуле треба досліджувати хоча б для того, щоб навчитися, «як 

НЕ треба робити», якими не варто ставати. Саме в цьому 

вбачаємо актуальність дослідження.

Мета – порівняти життя рідного села та односельців періоду 

існування колгоспної системи та у наш час.

Об’єкт – історія колективного господарювання в селі Благовіщенка.

Предмет дослідження – зміни на селі та у свідомості односельців, 

що сталися з розпадом колгоспів та переходом до ринкової 

економіки.

Завдання:

 Дослідити основні віхи історії колективного господарювання в 

селі Благовіщенка (від створення перших артілей до 

реорганізації колгоспу «Дружба» - місцевого базового 

господарства).

 Визначити зміни, що сталися на селі у даний період (1923 –

1994 роки).

 Порівняти психологію селянина-колгоспника й одноосібника на 

прикладі жителів Благовіщенки.



З чого все починалось

1918 рік - встановлення радянської  влади в селі 
Благовіщенка. Протягом 20-х років ХХ ст. на території 
Благовіщенської сільської ради було створено 7 артілей:
• Ім. 10-річчя КНС
• «Червоний ударник»
• Ім. Дімітрова
• Ім. Шевченка (колишня комуна)
• «Правда»
• Ім. Й. Сталіна
• Ім. К. Ворошилова

У 1939 році артілі ім. Шевченка, «Червоний ударник» та 
ім. Й. Сталіна об’єдналися в колгосп ім. Кірова. Колгосп 
«Дружба» утворено в 1954 році шляхом укрупнення 
(об’єднано всі 7 колишніх артілей, що діяли на території 
Благовіщенської сільської ради). 



Фото з архіву Саєнка В. М.

(1925 р.)

Сходка селян-незаможників.
Утворення артілі ім. 10-річчя КНС. 

Архівне фото  1924 р.



Печатки артілей
ім. Сталіна та

ім. Кірова
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Віялка “ВІМ” –

зерноочисна машина
Заготівля сіна
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