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У відділі газетних фондів Національної бібліотеки України ім. 
Вернадського у Києві збереглося декілька найменувань перших 
новоград-волинських газет: «Красноармеец» – видання 
агітпросвіти повітового військкомату (№3 від 21 червня 1919 
р.), «Красный вестник» – вечірня стінгазета відділення РАТАУ 
(№2 від 13 вересня, №3 від  30 вересня та №5 від 14 жовтня 
1921 р.), «Червоний Звягель» – стінний часопис УКРОСТА (№5 від 
10 лютого і №8 від 27 березня 1921 р.). Але першим регулярним 
періодичним виданням нашого району стала газета 
«Соціалістичний Наступ». 
 
15 вересня 1930 р. скасовувався поділ території України на 
округи. Замість них виникли райони як самостійні 
адміністративні одиниці. 2 вересня 1930 р. до Новоград-
Волинського району приєднали сусідній Соколовський район. 
Замість окружних газет було організовано районні газети. 
«Соціалістичний Наступ» (надалі – «СН»), перший номер якого 
вийшов 24 вересня 1930 р., став органом Новоград-Волинського 
райпарткому, райвиконкому, райпрофради та районного Комітету 
незаможних селян.  
 

 
 
Протягом двох місяців редакція не мала власного приміщення та 
мусила тимчасово перебувати у конторі друкарні, інколи – у 
райвиконкомі. З кінця листопада вона мала вже сталу адресу: 
вул. Леніна №22. У 1930-33 рр. газета виходила «двічі на 
п’ятиденку», а на початку 1934 р. стала щоденною. Більшість 
номерів «СН» складалося з 4 сторінок формату 40 см х 28 см (у 
1934 р., як правило, з 2 сторінок). На жаль, у підшивках НБУ 
ім. Вернадського збереглося менше половини номерів, а в інших 
бібліотеках України вони взагалі відсутні.  
 
Перед газетою ставилося завдання «найкраще організувати широкі 
трудящі маси Новоград-Волинщини навколо виконання поточних 
завдань партії». Головна увага приділялася розгортанню 
суцільної колективізації, виконанню виробничих планів. Левову 
частку матеріалу займають вісті з колгоспних ланів, репортажі 



про партійні та комсомольські організації. Проте зовсім мало 
статей, що висвітлюють життя міста. Відсутні світлини вулиць і 
будинків, рідко трапляються дуже невиразні портрети 
передовиків виробницива. Тут немає жодної згадки про Голодомор 
і масові репресії. Але при уважному перегляді матеріалу серед 
маси словесного лушпиння часом проглядають окремі зерна 
цікавої інформації.  

 

1930 рік  
 
 
Багато «їжі для роздумів» дає звіт Новоград-Волинської 
міськради за період з 1 квітня 1929 р. до 1 грудня 1930 р., 
опублікований у «СН» від 23 грудня 1930 р. Загальна кількість 
населення міста на той час становила 12450 чол. За 
національним складом воно розподілялося таким чином: українці 
– 4393, росіяни – 513, євреї – 6550, німці – 520, поляки – 
380, чехи – 20, білоруси – 27, інші – 47 чол. За соціальним 
станом до складу міського населення віком від 18 років входили 
робітники – 1210, службовці – 730, кустарі – 510, селяни – 
700, інші – 2946 чол.  
 
Загальна площа Новограда-Волинського становила 1132,56 га. У 
місті нараховувалося 1609 будинків, з яких 1310 належало 
приватникам, 40 було закріплено за установами і  
18 – за релігійними громадами. За несплату податків та 
невиконання ремонту передано житлокоопу 33 будинки. Станом на 
1 січня 1930 р. в оренді у приватників та нетрудового елементу 
знаходилося 46 націоналізованих будинків, але 1 грудня таких 
залишилося 9. За ці будинки приватники платили оренду від 10 
до 25 крб. на місяць. Міська рада після перевірки відібрала 
судовим порядком у домовласників 13 денаціоналізованих 
будинків. 79 будинків кооперативу не могли задовольнити 
потреби робітників і службовців у житлі: з 200 пайовиків 
житлокоопу квартирами було забезпечено 150. Кооперативні 
садиби перебували в антисанітарному стані, не мали огорожі. Їх 
ремонтували невчасно, безсистемно. За останній рік майже не 
велося житлове будівництво.  
 
Громадськими силами та коштами місцевого бюджету були 
відремонтовані під’їздні шляхи по вулицях Чеховській, 
Больничній, Прорізній, Олександрівській, Завадській, Мало-
Гутинській, Мало-Суслівській, Суслівській, Лагерній, Старо-
Корецькій, Червоноармійській. Частково відремонтували шосе по 
Мало-Гутинській та Червоноармійській. Певні кошти були 
витрачені також на капітальний ремонт шосе від «Сільмашу» до 
залізниці. Гасові ліхтарі на будинках замінили на електричні, 
але через брак електроліхтарів зробили це не скрізь. Міськрада 
почала влаштовувати бульвар з пам’ятником Леніну. Бульвар 
електрифікували, розпланували, засадили деревами, квітами, але 
через брак каменю для пам’ятника не закінчили. Урочисте 
відкриття бульвара та пам’ятника перенесли на 1 травня 1931 р. 
Лісок «Фіники» на березі річки Случ, який міг стати місцем 
відпочинку та розваг, перебував у занедбаному стані. 
 
Воду в місті, як і раніше, везли з річки водовози, що не 
відповідало санітарним умовам. Наступного року передбачалося 
влаштувати та механізувати джерела радіоактивної води біля 
гуральні, організувати водовозний обоз та постачати цією водою 



місто. У деяких місцях мали влаштувати насоси для постачання 
водою пожежного обозу, відремонтувати криниці. 
 
Раніше в Новограді-Волинському використовували енергію 
тимчасової електростанції, що знаходилася у с. Олександрівка. 
У липні 1930 р. у місті, нарешті, відкрили власну 
електростанцію. Її потужність мала досягти 120 квт, але не 
перевищувала 80 квт. Як виявилось згодом, під час проектування 
будівництва невдало вибрали місце розташування станції (вода 
не мала там достатнього натиску) і не врахували потреби міста 
в електроенергії (перехід підприємств на електромотори вимагав 
більшої кількості електроенергії). Після укрупнення артілей у 
жовтні-грудні 1930 р. їхня загальна кількість скоротилася з 13 
до 6. На 1 грудня 1930 р. в артілях працювало 274 чол., а 
загальна кількість кустарів у місті (разом з одноосібниками) 
становила 684 чол.  
 
Серед комунальних підприємств на консервації знаходилися дві 
дубомолки, два млини, один шкірзавод і одна різня. З двох 
лазень працювала лише одна. Міськрада ухвалила збудувати нову 
лазню, що здатна обслуговувати 300 чоловік протягом 8 годин. 
Хлібопекарня виробляла хліб поганої якості. Передбачалося 
збудувати та відповідно обладнати нову пекарню. Для інтеграції 
декласованої людності міськрада організувала товариство 
«Допомога». Йому належали дві цегельні, майстерня гнутої 
меблі, парня, пекарня та 7 «культ-чаєнь», на яких працювало 78 
чол. Для поліпшення побутових умов робітників «Сільмашу» 
міськрада відвела біля заводу будинок, в якому відкрила для 
робітників їдальню та червоний куток. 
 
У місті було 6 семилітніх шкіл: 3 українські, 2 єврейські, 1 
німецька. Вони повністю охоплювали навчанням дітей віком від 8 
до 15 років. Всі школи, крім 6-ї, були забезпечені будинками і 
паливом. Впроваджувалася політехнізація шкіл. У 1-й школі 
створили столярну та палітурну майстерні. Учні 2-ої школи, що 
мала агрономічний нахил, займалися городництвом і рільництвом. 
Учні 3-ої школи культивували цінні лікарські рослини, 
працювали у суслівській комуні «Серп» та майстерні заводу 
«Сільмаш». У 4-й школі, шо мала зоотехнічний нахил, будувався 
крільчатник на 600 кролів. Організовувалася молочарська 
лабораторія, що мала готувати контрольних асистентів. При 5-й 
школі було створено слюсарню на 30 чол., молодші класи 
працювали в палітурних майстернях. 6-а школа мала транспортний 
нахил. При ній існували столярна та палітурна майстерні. Школи 
були забезпечені підручниками та навчальним приладдям на 85%. 
На 1 грудня учнів забезпечено взуттям та одягом на 18%. 
(протягом подальших триместрів рівень забезпечення мав досягти 
50%). У кожній школі були гарячі сніданки. 15% учнів 
отримували їх безкоштовно. При 2-й та 4-й школах існували 
інтернати. Станом на 1 січня 1930 р. у всіх школах міста 
навчалося 1279 дітей, 1 січня 1931 р. мало бути 1848 дітей.  
 
Наприкінці 1930 р. навчанням було охоплено 89% всіх 
неписьменних. При школах, профспілках та «Сільмаші» 
організовано 9 лікнепів. У місті існувало 4 клуби: робітничий, 
кустарів, залізничників та піонерський. Найкраще працював клуб 
кустарів, який нараховував 200 членів. Міськрада вклала кошти 
у перебудову піонерського клубу, ремонт театру і робітничого 
клубу, поповнення бібліотек книжками і устаткування стадіону. 



У місті був районний радіовузол, 71 радіоточка. План 
радіофікації виконано на 70%.  
 
Медичні установи міста були представлені лікарнею, 
поліклінікою, тубдиспансером, санбаклабораторією, дитячою 
консультацією, ветамбулаторією, 2 аптеками, рентген-кабінетом. 
Будувалася санстанція. Крім тубдиспансеру, всі установи були 
більш-менш забезпечені персоналом, медикаментами та приладдям. 
Лікарні бракуло білизни та м’якого інвентарю. Коштами 
місцевого бюджету зроблено частково ремонт лікарні, капітально 
відремонтовано криниці. Улітку 1930 р. працював дитячий 
оздоровчий майданчик на 80 дітей.  
 
Протягом 8-годинного робочого дня Новоград-Волинський 
маслозавод міг виробляти 1500 кг масла. Виходячи з цього, його 
виробничі потужності протягом трьох років були завантажені 
лише на 20%. Низька навантаженість заводу пояснювалася «кволим 
надходженням молока», хоча в районі його було досить («СП» від 
24 жовня). 
 
115 робітників працювали на заводі «Сільмаш». У грудні його 
передали до Укрметалоб’єднання і перейменували на державний 
машинобудівельний завод ім. Сталіна («СП» від 25 листопада і 
10 грудня). 
 

 
 
Новоград-Волинський лісгосп збудував тартак для розпилювання 
лісоматеріалів. Щодня 9 робітників цього підприємства 
виробляли до 150 шпал. Адміністрація прийняла на посаду 
машиніста колишнього орендаря механічних заводів Пагеля, 
сплачуючи йому 120 крб. на місяць, хоча раніше не згоджувалася 
платити старому машиністові навіть 75 крб. («СП» від 25 
листопада). 
 
За постановою Народного Комісаріату Земельних Справ УСРР від 
15 жовтня, Новоград-Волинський технікум технічних культур було 
перетворено на технікум молочного господарства («СП» від 27 
жовтня). Цей навчальний заклад розміщувався у колишньому 
будинку поміщика Мєзенцева. 
 



 
 
Комітет Червоного Хреста мав відкрити 1 листопада річні курси 
медсестер запасу. На навчання приймалися трудящі жінки до 35 
років, котрі мали освіту як мінімум за 4 класи або закінчили 
гуртки першої допомоги. Навчання мало бути вечірнім. Жінок 
вчили надавати першу допомогу пораненим червоноармійцям і 
доглядати за ними у шпиталях («СП» від 22 і 29 жовтня). 
Місцева райрада ТСО-Авіахім (Товариство сприяння обороні, 
авіації і хімії) з 15 грудня відкривала 8-місячні курси 
телефоністів та телеграфістів. Курси комплектувалися виключно 
з жінок-членів ТСО («СП» від 3 грудня). 
 
У жовтні гостями міста були артисти передового українського 
робсельтеатру Волині під керівництвом Натуся, які показали 
глядачам кращі зразки сучасного сценічного мистецтва. У театрі 
ім. Дзержинського йшла п’єса Микитенка «Диктатура» («СП» від 
29 жовтня). Згідно з оголошенням, 8 листопада о другій годині 
дня місцева рада ТСО-Авіахім влаштовувала в міському садку 
стрілецькі та фізкультурні змагання між членами Товариства і 
червоноармійцями батальйону. Осередкам ТСО пропонувалося 
виділити по 5 стрільців та взяти участь у змаганні («СП» від 6 
листопада). 
 
9 вересня відбувся пленум райпарткому, секретарем якого було 
обрано Меєрталя. До складу бюро РПК увійшли: Меєрталь, Дудник, 
Федорчук, Білогородський, Онопченко, Максимов, Воронов, Яненко 
та Сініцин. Пленум затвердив на посаду заворга Федорчука, 
завкультпропу – Білогородського, завагітмас – Онопченка, 
редактора районної газети – Кузьменка. 15 вересня відбувся 
пленум райвиконкому. Головою РВК обрано Дудника, секретарем – 
Опанасюка («СП» від 24 вересня). 
 
28 вересня міська рада оголосила місячник збору коштів на 
ліквідацію неписьменності. З цією метою у період з 5 жовтня до 
5 листопада 1930 р. у місті встановлювалися надвишки: на 
квитки у кінематограф і театр у розмірі 10% (50% дешевих 
квитків звільнялися від надвишку); 3% – на вартість пляшки 
пива, 5 коп. – на пляшку вина вартістю до 1 крб. та 10 коп. – 
на пляшку вина вартістю понад 1 крб.; 10% – на вартість 



косметичних виробів; 10% – на суми рахунків у їдальнях, 
ресторанах тощо, що торгують спиртними напоями після 7 год. 
вечора. Винним у невиконанні цієї постанови загрожувало 
притягнення до адміністративної відповідальності: штраф до 3 
крб., примусові роботи до 7 діб, арешт до 3 днів. Посаду 
голови міськради тоді займав Троп, відповідального секретаря – 
Рибалов («СН» від 7 жовтня). 
 
За розпорядженням Наркомюстиції, у жовтні було організовано 
дільничу прокуратуру, що мала обслуговувати Новоград-
Волинський, Ярунський та Баранівський райони. Спочатку  вона 
знаходилася у приміщенні нарслідчого 5-го поділу, а пізніше 
перейшла до будинку по вул. Шевченка №3 («СН» від 7 жовтня і 1 
листопада). 
 
Для жителів польських сіл району почала виходити польська 
національна газета «Серп», редактором якої був Теодор. 18 
грудня мав розпочатися зліт трудящих-поляків Новоград-
Волинщини («СН» від 15 і 20 грудня). 
 
Всі радіоаматори району повинні були до 15 грудня 
зареєструвати радіоприймачі у відділі зв’язку. Після цього 
терміну особам та установам, у яких будуть виявлені 
незареєстровані радіоприймачі, загрожувало притягнення до 
відповідальності («СН» від 10 грудня). 
 
З 6 годин ранку біля крамниць робкоопу стояли великі черги за 
хлібом. Кожних п’ять хвилин «хвости» збільшувалися, а хліба в 
крамницях не вистачало. Траплялися випадки, коли хліб у 
пекарні був, але затримувався за браком візника («СН» від 22 
жовтня).  
 
Великі нарікання викликав низький рівень обслуговування у 
місцевій їдальні: «Подають немиту ложку або виделку. 
Калорійність обідів у новоград-волинській їдальні за 45 коп. 
набагато гірша, ніж у других містах за 28 коп. Пообідав і ... 
їсти хочеш. Офіціанти дуже повільні, розгублюють хліб, потім 
підбирають і дають його відвідувачам. Коли хто хоче швидше 
пообідати, то повинен йти на кухню, сваритись і брати самому 
... або ждати до вечері» («СН» від 1 листопада). 
 
Антисанітарний стан панував у міській лазні. У тісному 
приміщенні не було окремої теплої роздягальні, одяг валявся 
під ногами на забрудненій підлозі. Бракувало посуду для води. 
З поламаної підлоги стирчали цвяхи, через що люди калічили 
ноги. Стічна вода потрапляла у джерело («СН» від 28 грудня). 
 
Під приміщенням бібліотеки робітничого клубу знаходився льох, 
який міськрада здавала в оренду. В льоху зберігалася квашена 
капуста, яка почала гнити. Дихати було важко. Не дивно, що 
читачі майже не відвідували бібліотеку. Її приміщення не 
опалювали, бо від тепла сморід збільшувався («СП» від 28 
грудня). 
 
Йшов збір коштів на будівництво дирижаблю «Правда». На виклик 
Баренбаум відгукнувся начальник пошти Колесніков, котрий вніс 
у фонд будівництва 5 крб. і закликав лікарів Проценка, Зуніка, 
Вейкерта, Каменір та Цупікова слідувати його прикладу («СП» 
від 10 жовтня). 



1931 рік  
 
5 січня Новоград-Волинський райвиконком прийняв постанову «Про 
притягнення населення порядком трудгужповинності до боротьби 
зі сніговими заметами та розливами на лініях залізниць». Для 
ліквідації наслідків цих стихійних явищ передбачалося залучити 
терміном на 7 днів всю працездатну людність району (чоловіків 
від 18 до 45 років і жінок від 18 до 40 років), що проживає у 
населених пунктах на віддалі до 10 км від залізниці («СН» від 
15 січня). 
 
За постановою райвиконкому «Про перереєстрацію міської 
людності та перевірку забірних документів» від 23 березня, у 
період з 10 до 20 квітня 1931 р. необхідно було провести 
перереєстрацію всього населення, що мешкає в межах міста та 
його околиць. До останніх належали урочища Мочихвіст і Красне, 
хутори Плетянка, Смолка, Старо-Корецький, Ново-Корецький, 
Ново-Звягель та село Лубчиці. Обліку не підлягали 
червоноармійці, командний склад армії та війська ОДПУ. Адреса 
реєстраційного бюро – вул.Леніна №5 («СН» від 11 квітня). 14 
червня вийшла постанова райвиконкому «Про реєстрацію дітей і 
підлітків віком від 6 до 15 років, а також дорослого 
неписьменного та письменного населення» («СН» від 18 червня). 
 
Адміністрація міської електростанції сповіщала про припинення 
роботи у другій половині березня у зв’язку з наступом повіді 
(«СП» від 18 березня). Через зупинку електростанції незначне 
недовиконання плану допустив завод ім. Сталіна, який 
обслуговував найбільші радянські новобудви – Тракторобуд, 
Магнітобуд, цементні заводи та підприємства Кавказу («СН» від 
1 травня). 
 
1 травня артіль «Трудхарчовик» відкрила їдальню у парку по 
вул. Леніна. В їдальні відпускалися гарячі сніданки, обіди та 
вечері, холодні закуски та різні напої за комерційними цінами 
(«СН» від 8 травня).  
 
80 робітників працювали в артілі «Деревометал» («СН» від 15 
січня). На підставі постанови загальних зборів пайовиків 
житлокооп залізничників «Червоний залізничник» об’єднано з 
житлокоопом «Червоний будівельник» і перейменовано у житлокооп 
ім. 13-ліття Жовтневої Революції («СН» від 23 січня). 11 
березня у місті відчинили філію Держбанку («СН» від 28 
березня). 
 
До редакції газети випадково потрапив протокол засідання 
трійки у справі організації в місті музею. Це засідання 
відбулось 27 серпня 1930 р. На ньому було ухвалено створити у 
Новограді-Волинському музей історії революції та виробництва з 
такими підвідділами: а) революційного руху, б) геології, в) 
краєзнавства, г) шкільництва, д) літератури та етнографії, є) 
ботаніки, ж) антирелігійний, з) сільського господарства, и) 
промисловості. У постанові мова йшла також про приміщення для 
музею, яке мала надати міська рада (будинок, в якому 
народилася Леся Українка), кошторис на 1930 р., складання 
плану, збирання матеріалів для музею. Редакція зверталася до 
міської ради із запитанням: чи буде музей у Новограді-
Волинському та коли? («СН» від 8 березня).  
 



На засіданні президії райвиконкому присутні організували збір 
коштів на спорудження у місті пам’ятника Леніну. Було зібрано 
283 крб. Головою комісії у справі спорудження пам’ятника 
призначено Білогородського. Пам’ятник мали збудувати до свята 
1 Травня («СН» від 25 березня). 
 
У будинку по вулиці Пушкінській №15 велися роботи з 
устаткування трансляційного радіовузла потужністю 50 ват. При 
радіовузлі влаштовували студію для місцевих передач 
(радіогазета, доповіді, лекції, бесіди, консультації, музика). 
У цьому ж будинку створювали базу для зарядки акумуляторів і 
ремонту радіоапаратури. Роботи мали закінчитися до 15 травня 
(«СН» від 11 квітня). 
 
На піонерському зльоті делегати доповідали про успіхи у справі 
політехнізації шкіл. Ось уривки з деяких виступів. Піонерка 
школи №1 Ситник: «Ми організували майстерні – столярню, 
слюсарню, картонажну, кравецьку. Крім того, маємо зв’язок із 
заводом ім. Сталіна, де працюють наші піонери». Делегат школи 
№2 Ушомирський: «Школа працює в тісному єднанні з Суслівською 
комуною. Учні перечислили для комуни 300 пудів насіння, 
заклали 70 парникових рам, за якими постійно доглядають. 
Допомагають також учні комунарам ходити за худобою, працюють 
на городі, в садку, ведуть культурно-масову роботу серед 
комунарів». Піонерка школи №5 Більчинська: «І в нас є 
майстерні – столярна, слюсарна та картонажна. Але вони не 
задовольняють вимоги учнів, бо побудовані за кустарним 
принципом». Делегат від залізничної школи Голод: «Є картонажна 
та слюсарна майстерні. Але тіснота кімнат, де містяться ці 
майстерні, заважає ширшому розгортанню роботи». На зльоті 
також згадуються столярна і картонажна майстерні у школі №3, 
відзначено зразкову організацію кролівництва та шовківництва у 
школі №4 («СН» від 20 червня). 
 
Новоград-Волинський технікум молочного господарства мав два 
відділення: молочарства та великої рогатої худоби. Норма 
набору на перший курс становила 80, на підготовчий – 40 чол. 
(«СН» від 18 червня). Цей навчальний заклад, що мав орні землі 
та косовиці, мусив також брати участь у «битві за врожай». 
 
 



 
 
Міськрада відвела новий будинок для дитсадка. Кількість дітей 
у ньому збільшувалась від 60 до 125 («СН» від 23 квітня). 15 
травня у місті розпочинали роботу курси з підготовки учителів 
«молодшого концентру шкіл соцвиху». На курси приймалися особи 
віком не менше 16 років, які мали освіту не менше 7-річної 
школи та належали за соціальним станом до робітників і селян 
(«СН» від 13 травня).  
 
Через «непрестижність» соціального стану деякі діти офіційно 
зрікалися батьків: «Я ... зрікаюся своїх батьків, колишніх 
непманів. Ці люди весь час експлуатували трудящих та живилися 
коштом найманої праці. Мені зараз 18 років. 1930 року я 
закінчила семилітку. Надалі хочу працювати на користь 
радянської влади й віддати свої сили соцбудівництву» («СН» від 
20 квітня). 
 
Серед місцевих посадовців у газетах 1931 р. згадуються голова 
райвиконкому Юрченко, секретар польської камери нарсуду 
Гладунов, завідуючий поліклінікою Хаселев.  
 
Значна увага приділяється збору пожертвувань на будівництво 
літака «Червоний партизан» і на допомогу жертвам землетрусу у 
Вірменії, а також антирелігійній пропаганді. На жаль, у 
підшивці 1931 р. бракує газет за липень-грудень.  



1932 рік 
 
Ще менше газет збереглося у підшивці 1932 р.: лише за 
березень-травень. У номері від 18 квітня вперше згадується 
Новоград-Волинська машино-тракторна станція (МТС). 
 

 
 

На пленумі райпарткому, що відбувся 12 травня, мова йшла про 
зрив плану весняної сівби. На 10 травня з 43648 га у 
колективних господарствах району було засіяно лише 6% площі. В 
індивідуальному секторі з 26652 га засіяли лише 1253 га, тобто 
5% («СН» від 23 травня).  
 
Негаразд було і в райцентрі: «Вулиці не замітають. Фури гною, 
які збирають на базарі, вивозять із центральної частини і 
скидають на вулицях Урицького, Бухаріна, кидають де попало. 
Помиї виливають на вулицю. Не краще становище з улаштуванням 
літнього садка. Лавочок немає, світла не провели, плота, яким 
був огороджений літній театр, майже всього розібрали на дрова. 
Сама сцена розвалюється. Ті кіоски, які є в садку, стоять 
порожні, обросли мохом ... Робітники Новограда-Волинського 
останні місяці за браком нарядів одержували хліб з перебоями. 
Крім того, на заводі ім. Сталіна варили суп із тухлої 
кукурудзи» («СН» від 25 травня). 
 
Пам’ятник Леніну, біля якого 1 травня виступали представники 
партійних, радянських і профспілкових організацій, згадується 
вже як збудований («СН» від 5 травня). Мабуть, це був 
тимчасовий пам’ятник із гіпсу, який мали виготовити на 
Баранівському фарфоровому заводі (про це повідомлялось у 
газеті «Радянська Волинь» від 27 вересня 1930 р.). А у 1935 р. 
його замінили на гранітний.  
 
2 травня у тирі на міському стадіоні відбулися стрілецькі 
змагання, влаштовані райрадою ТСО-Авіахіму. Змагались вісім 



команд із осередків міста по 5 чоловік у кожній. Умови 
стрільби: відстань 25 м, ціль №6, 5 набоїв, з яких два перших 
показуються, положення лежачи, з руки, час необмежений. 
Можливе досягнення стрільця – 25, команди – 125 очок. Перші 
три місця посіли: трудшкола №4 – 106 очок, земгрупа – 104, 
трудшкола №3 – 94. Команда міліції змагалась із командою 
райради ТСО. Результат: райрада – 110, міліція – 96 очок. 
Після командних змагань відбулися змагання між найкращими 
стрільцями, в яких переміг Гончарук («СН» від 5 травня). 
 
У березні до міста прибула виїзна редакція єврейських газет 
«Дер Штерн» (Харків) і «Пролетаріше фон» (Київ). Перед 
місцевими робселькорами та організаціями поставили завдання 
висвітлювати у дописах переселення єврейських трудящих району 
на землі держфонду («СН» від 4 березня). Оголошено про вихід 
найближчими днями першого номера польської газети – додатку до 
«Соціалістичного Наступу» («СН» від 18 березня).  
 
На засіданні президії райвиконкому в зв’язку з переїздом 
голови РВК Юрченка на іншу роботу на його місце обрали 
Ніщерета Павла Дмитровича («СН» від 16 квітня). Серед місцевих 
керівників у 1932 р. згадуються також завідуючий 
райфінвідділом Романов, директор Держбанку Триліський, 
директор ліспромгоспу Ратуш, директор маслозаводу Мешепут, 
начальник гарнізону Міщенко, редактор газети Бруч. 
 
Один із жителів села Янушівка офіційно заявив через газету, що 
зрікається своїх «батьків-куркулів» («СП» від 4 березня). 
 

  
 

1933 рік  
 
Газети 1933 р. виходили тиражем близько 4000 екземплярів. У 
підшивці відсутні номери за лютий. 7 грудня «СН» згадується 
вже як щоденна газета. У першому півріччі посаду редактора 
займав П.Урицький, у другому – П.Гринюк. Четверта сторінка 
багатьох номерів являла собою додаток під назвою «Комсомолець 
Новоград-Волинщини» – орган Новогра-Волинського райкому ЛКСМУ. 
Крім того, «двічі на шестиденку» польською мовою видавалася ще 
одна районна газета – «Штурм Соціалістични». 
 

 



У статті «Новоград-Волинська МТС підготовила до сівби ... один 
трактор» критикується безгосподарність у зберіганні та ремонті 
сільськогосподарської техніки. Частина тракторів стояла на 
подвір’ї та ржавіла. 21 трьохлемішний плуг потребував 
негайного ремонту, а відремонтували лише 8. Сівалки теж не 
ремонтували, хоча було багато попсованих. Із 19 тракторів 
відремонтували лише одного («СН» від 13 січня). 
 
За «злочинне невиконання» замовлень на запасні частини до 
збиральних машин та ремонт техніки на чорну дошку газети 
«Пролетарська правда» (Київ) потрапив Новоград-Волинський 
машинобудівний завод ім. Сталіна («СН» від 9 липня). Через 
провал у посівній кампанії такою самою відзнакою у районній 
газеті були удостоєні села Янушівка і Соколів. У першому 
станом на кінець травня у колективному господарстві не засіяно 
68%, а серед одноосібників – 44% площі. У другому ці показники 
становили відповідно 43% і 53% («СН» від 30 травня).  
 
Сільським господарством мусили тоді займатися не лише селяни, 
але й робітники промислових підприємств. Завод ім. Сталіна мав 
навесні засіяти 25 га землі («СН» від 12 травня). Врожай 
зібрали дуже гарний, без втрат. У «сільгоспкомбінаті» заводу 
нараховувалось 11 корів, 6 телят, 6 свиней, 7 коней («СН» від 
7 листопада). Комбінату ім. Фрунзе дали завдання – засіяти 8 
га ярих культур. Крім того, комбінат придбав 15 голів рогатої 
худоби, 17 коней, свиней. Для забезпечення тварин кормовою 
базою підприємство отримало 50 га сінокосу («СН» від 7 липня). 
 
Машинобудівний завод отримав завдання виготовити 2175 
пружинотримачів до нафтодвигунів до 15 липня, випустити 40 
льономолотарок та відремонтувати різну збиральну техніку до 1 
серпня, але зривав їхнє виконання («СН» від 9 липня). Більш 
успішним було виготовлення тракторних поршнів: за 10 місяців 
їх було випущено 7483 штуки, тоді як річне завдання становило 
4000 штук. Завод закінчив виконання річного плану ще 
наприкінці ІІІ кварталу. Середня зарплата на одного робітника 
зросла від 50-60 крб. у 1930 р. до 158 крб. у 1933 р. Завод 
засвоїв виробництво складних машин, мав випустити елеватор для 
новобудови – магнітогорського заводу «Востокококс». Кращі 
робітники заводу ім. Сталіна одержували поліпшені обіди. Ціни 
на обіди було зменшено до 60 коп. Для механізації робітничих 
процесів і підвищення продуктивності праці до 16-річчя Жовтня 
відкривався новий електрогазозварювальний цех, у ковальському 
цеху встановлювався молот у 5 сил («СН» від 4 вересня і 7 
листопада). 
 
25 травня 1931 р. колишні червоні партизани та учасники 
громадянської війни створили артіль ім. Фрунзе, яку очолив 
керівник партизанського руху Андрій Федорович Петровський.  
 



 
 
Спочатку в їхньому розпорядженні була лише цегельня з однією 
кустарною піччю. У березні 1932 р. артіль перетворили у 
комбінат. Виробництво вогнетривкої цегли того року становило 
613635 шт. замість запланованих 547500 шт. Щоб вивезти вагон 
цегли до вокзалу, Союзтранс брав по 360 крб. Після того, як 
комбінат організував власний транспорт, перевення вагону цегли 
коштувало вже 60-70 крб. У 1933 р. комбінат мав збудувати і 
пустити в експлуатацію механізований цегельний завод, шамотний 
цех із річним виробництвом 3 млн. штук. Для значного зниження 
собівартості продукції нову цегельню будували на місці 
видобутку цегли. Передбачалося також перебудувати завод 
мінеральних вод, відкрити 6 торговельних одиниць, а 
найближчими днями – комерційну їдальню і готель («СН» від 7 
липня). 
 
У резолюції пленуму райпарткому відмічаються деякі досягнення 
1933 р.: збудовано фабрику «Стандарт», хлібозавод, лазню, 
розливний цех винзаводу; розпочато будівництво нової ГЕС на 
600 квт і прокладку водопроводу; прокладено 1,5 км нового 
шосейного шляху і відремонтовано 4 км; продуктивність праці 
місцевої державної промисловості в порівнянні з минулим роком 
виросла на 35,2%, а середній заробіток робітника – на 17,2% 
(«СН» від 7 грудня). До новобудов першої п’ятирічки в місті 
належать також маслозавод, гнуто-меблева фабрика ім. Косіора 
та деревообробна фабрика «За індустріалізацію», складальний 
цех на машинобудівному заводі («СН» від 17 червня). Серед 
інших підприємств у газетах згадуються також артілі «Змичка» 
(швейна), «Победа» (шевська), «Трудхарчовик», «Вільна праця», 
«Кооператор-інвалід» і харчокомбінат ім. Петровського. 
 
Ефективність виробництва залишалася дуже низькою. Маслозавод в 
І кварталі 1933 р. через відсутність сировини випутив 
продукції лише на 29%. На заводі ім. Сталіна брак при 
відливанні поршнів складав 35,5%, а на фабриці «За 
індустріалізацію» лежали два вагони зовсім непридатних 
стільців. Харчокомбінат ім. Петровського уславився тим, що на 
12 робітників мав 15 службовців, 8 з яких мусив скоротити 
(«СН» від 18 червня). Одного разу згадується загублена хлібна 



картка, видана Новоград-Волинським робкоопом («СН» від 9 
липня).  
 
Санітарний сан у місті був незадовільним. Центральні вулиці не 
замітали. Купи гною, сміття, нечистот звозили з усього міста і 
скидали на Кузнечній і Троїцькій вулицях у районі спусків до 
ріки Случ. На самій річці там, де купалися люди, прали 
білизну, купали коней. Міський парк все літо, вдень і ввечері 
залишався замикнутим. Потрапити туди можна було лише під час 
платних гулянь, що випадало не частіше, як раз на місяць («СН» 
від 30 травня і 5 серпня). 
 
У газетах 1933 р. повідомлення про Новоград-Волинський 
технікум молочного господарства зникають. Після прибуття до 
міста кавалерійської дивізії він мусив змінити свою адресу і 
назву: Рогачів-Волинський технікум великої м’ясо-молочної 
рогатої худоби (зоотехнікум). Короткі згадки про Н-ську 
дивізію, УНР-99 (Управління начальника робіт), 
спецбудівництво, 118-ту буддільницю свідчать про мілітаризацію 
міста, спорудження в ньому чисельних військових об’єктів.  
 
У статті «Оздоровити відділ охорони здоров’я, ліквідувати 
гнійник» критикується стиль роботи керівництва райвідділу. 
Інспектор Самохвалов зняв із роботи лікаря Проценка, що мав 
40-річний стаж, лікаря Вейкерта зі стажем 20 років, єдиного в 
районі рентгенолога, лікаря Вейцмана (стаж 20 років), який 
користувався повагою в районі, лікаря Клейнмана. Дружина 
Клейнмана, теж лікар, з тієї ж причини вимушена була виїхати з 
міста. До райлікарні було запрошено лікаря-терапевта на 
постійну роботу, тоді як лікарня мала свого лікаря-терапевта 
Міхельсона, котрий тимчасово знаходився у науковому 
відрядженні. Цим самим Міхельсону було закрито шлях до 
повернення в лікарню, а разом із ним мусила виїхати з міста і 
його дружина – лікар Вайсберг, яка завідувала бактеріологічною 
лабораторією. У той же час користувалися опікою Самохвалова 
лікарі Штейнман і Хаселев, перший з яких завідував 
поліклінікою, а другий – зуболікарським кабінетом. Найбільш 
цінні матеріали (штучні зуби, каучук та ін.) зберігались  у 
шухляді лікаря Штейнмана без жодного контролю. Тому лікар 
Хаселев мав змогу розпродувати для власної користі найцінніші 
матеріали спекулянтам із Києва і Житомира, отримуючи хабарі 
від тих, хто звертався до зуболікарні («СН» від 8 березня). 
  
У номері від 7 липня опубліковано лист до редакції: «Колектив 
співробітників Новоград-Волинської залоги висловлює щиру 
подяку колективу артистів російської драми, струнному оркестру 
піонерів та оркестрам Н-ських полків, що виявили своє бажання 
взяти участь у проведенні 30 червня в міському саду вечора на 
користь поширення диткомуни ім. Балицького. На превеликий 
жаль, дощ заважав виконати велику програму цього вечора. 
Колектив співробітників із великим задоволенням відмічає 
широкий відгук трудящих міста і частин гарнізону справі 
боротьби з безпритульністю і обіцяє в найближчий термін вдруге 
організувати грандіозну гулянку з метою зібрати кошти, щоб 
остаточно ліквідувати безпритульність у Новоград-Волинському 
районі. За дорученням колективу Медведєв». Це – перша згадка 
про комуну для безпритульних дітей у місті та її ініціатора 
Дмитра Миколайовича Медведєва. У тексті постанови райвиконкому 
від 25 вересня 1933 р. він названий головою районної 



надзвичайної комісії («СН» від 5 жовтня). В одній із справ 
Новоград-Волинського міськархіву згадується про створення 1933 
р. дитячої комуни за адресою: Кінний провулок (нині – вул. 
Челюскіна) №1.  
 

 
 

Д.Медведєв (у верхньому ряді, крайній праворуч) разом з колегами і 
вихованцями дитячої комуни 

 
У травні 1933 р. починалася паспортизація жителів міста віком 
від 16 років. Для отримання паспорту необхідно було 
представити такі документи: довідку домоуправління, житлокоопу 
або домовласників про місце постійного перебування; будь-який 
документ, що засвідчує місце та час народження; довідку з 
місця роботи або служби; обліково-військовий білет (для 
військовозобов’язаних). Вищеозначені документи треба було 
подати домоуправлінню, правлінню житлокоопу або домовласнику. 
Кожний домовласник мав скласти список мешканців свого будинку 
(«СН» від 12 травня). Пізніше паспортний пункт міліції довів 
до відома громадян міста, що 17 липня прийом документів на 
одержання паспортів припиняється («СН» від 7 липня). Через 
кілька тижнів було надруковано оголошення: «Громадяни м. 
Новограда-Волинського, які здали свої документи до паспортних 
справ, повинні з’явитись в одноденний термін з дня 
видрукування цього оголошення на паспортний пункт для 
одержання паспортів. Паспортний пункт №1» («СН» від 30 липня). 
 
Особлива увага в окремих статтях приділяється викриттю 
класових ворогів. В одній із них мова йде про групу «глитаїв-
петлюрівців», що засіла на заводі ім. Сталіна. Член партії, 
колишній директор заводу і теперішній майстер ливарного цеху 
Шталенберг – активний «соколовець», виступав проти радянської 
влади у 1919 р. Його батько був управителем чавуно-ливарного 
заводу поміщика Уварова, брат Павло мав власний ливарно-
чавунний завод у Полонному, інший брат був «міцним куркулем». 
Шталенберг, коли був директором, приймав на роботу 
ліквідованих «куркулів» Барашевича Антона, Журавля Родіона, 
Самчука Івана, сина жандарма Єзерського («СН» від 8 червня). 



 
На початку березня новим головою райвиконкому став Іван 
Васильович Іонов, котрий  раніше займав посаду голови 
Погребищенського райвиконкому («СН» від 5 березня).     
25 вересня 1933 р. Новоград-Волинський РВК прийняв постанову 
про поголовне віспощеплення людності району («СН» від 5 
жовтня). 
 
У жовтні-листопаді відбулася «чистка» партійних організацій 
міста. Були зняті з посад голова райвиконкому Іонов, 
завідуючий оргвідділом райпарткому Виговський, редактор 
районної газети Гринюк («СН» від 5 жовтня і 7 грудня). У 
грудні згадується новий голова РВК Зарецький. 
 
Магазин «Торгсін» на базарній площі, який в обмін на продукти 
і промтовари приймав у населення срібло у вигляді монет 
старого карбування і виробів, оголосив про значне зниження цін 
на промтовари («СН» від 15 березня). 19 липня при 
райветлікарні розпочав роботу пункт штучного запліднення кобил 
(«СН» від 29 липня). Районна організація ТСО-Авіахім, що 
існувала з 1927 р., знаходилася у 1933 р. за адресою: 
Міжнародна №41 («СН» від  15 квітня і 13 червня). У повоєнний 
період вона залишалася в цьому ж будинку, але вже під іншою 
назвою – ДТСААФ.   
 

 
 
12 травня на сцені гарнізонного клубу розпочиналися гастролі 
українського драматичного театру ім. Блакитного. У репертуарі 
театру були вистави «Лісова пісня», «Наталка Полтавка», 
«Розлом», «Диктатура» та ін. («СН» від 10 травня). 
 
Серед місцевих керівників у газетах 1933 р. згадуються також 
голова міськради Троп, секретар райпарткому  Бур’янов, голова 
райкомісії чистки партії Бабарик, завідуючий лікарнею і 
райздоровінспектор Слузов, завідуючий райвідділом зв’язку 
Олійник, завідуючий райВНО  Стромидло, директор ліспромгоспу 
Штаюнда, директор машино-тракторної майстерні Макаров, 
директор заводу ім. Сталіна Рябінкін, директор 1-ї школи Хаїт, 
завідуючий електростанцією Фельдман, начальник райвідділу 
міліції Петров. 

 



1934 рік 
  
 

За постановою бюро райпарткому, редакція «СН» занесла на 
Червону дошку району машинобудівний завод ім. Сталіна, гуртова 
продукція якого у 1933 р. становила 148,5%, а продуктивність 
праці – 108% до плану («СН» від 22 січня). За ухвалою 
райвиконкому від 27 березня 1934 р., ліквідовано комбінат 
червоних партизанів і червоногвардійців ім. Фрунзе. Адреса 
контори комбінату – Кінний завулок №6 («СН» від 6 і 12 
квітня). 
 
Нововідкритий універмаг райспоживспілки, що знаходився по вул. 
Шевченка №22/27 (на базарній площі), проводив закупівлю хліба. 
За проданий хліб можна було одержати крам за своїм вибором: 
чоботи, готовий одяг, цукор, емальований посуд, мануфактуру, 
господарче мило та ін. («СН» від 26 січня). 15 квітня 
відкривалося сім крамниць для продажу комерційного хліба за 
такими цінами: 1 кг житнього – 1 крб. 50 коп., разового 
пшеничного – 2 крб., арнауту – 3 крб. («СН» від 15 квітня). 
 
11-12 березня в місті мав відбутися міжрайонний ярмарок за 
участю Новоград-Волинського, Ярунського, Баранівського, 
Барашівського та Городницького районів («СН» від 6 березня). 
По вул. Шевченка відділ робітничого постачання ліспромгоспу 
влаштував «лісосклеп ширвжитку», в якому відпускався у продаж 
круглолісоматеріал, дошки, колеса, обіддя, селянські діжки та 
інші дерев’яні вироби («СН» від 15 травня). 
 
Районна радіомережа складалася з 223 радіоточок у місті, 
частина яких припадала на підприємства, установи й 
організації, та 49 – по сільрадах («СН» від 4 квітня). 
 
У жовтні 1933 р. в місті відкрилася школа №7. Наприкінці 
навчального року в ній навчалося 135 дітей. Процент успішності 
по школі становив 95%. 20 червня 1934 р. починав працювати 
дитмайданчик («СН» від 17 червня).  
 
Майбутня учителька, а тоді учениця 9-го класу школи №2 
Фалькова згадує, що 1925 р., коли вона почала вчитись, тут 
було лише лише три класи. Згодом школа перетворилася на 7-
річку, а потім – на зразкову 10-річку. Незважаючи на брак 
власного будинку (для навчання використовували приміщення 10-ї 
школи по вул. К.Лібкнехта і 3-ї школи), успішність за 
підсумками навчального року становила 94% («СН» від 17 і 29 
червня). 
 



 
 
Також високою була успішність в єврейській трудовій школі №1 – 
93,6%. У 1934 р. Ця школа стала 10-річкою («СН» від 17 
червня). 
 
Одна із травневих статей «СН» закликає очистити «Заготскот» 
від «класово чуждих елементів». За салотопа та продавця тут 
працював колишній торговець худобою Гендельман, який тримав 
м’ясну крамницю і не користувався виборчими правами до 1929 р. 
Завідуючим складом влаштувався колишній експлуататор 
Гальський, який до 1926 р. мав власну ковбасню («СН» від 18 
травня).  
 
На 15 червня 1934 р. за несплату держподатків призначалися 
торги на спродаж будинків Глузмана по вул. Леніна №62, оцінка 
– 2020 крб. 26 коп., і Горбова на вул. Пушкінській №5, оцінка 
– 1532 крб. 26 коп. Бажаючі купити будинки мали внести 10% 
суми на контокорент міськради («СН» від 14 червня). 
 
На початку року головою Новоград-Волинського райвиконкому був 
Мотієнко, а секретарем райпаткому – Ткаченко. У червні ці 
посади вже займали відповідно Рощенюк і Абаш. Серед інших 
керівників згадуються редактор газети Єрмолаєв, завідуючий 
фінсекції міськради Філіт, завідуюча райВНО Дронова, директор 
МТС  Корж, директор заводу ім. Сталіна Рябінкін (у червні – 
Драбкін), голова правління райспоживспілки Шкляр, директор 
школи №2 Казімір. 
 
Останнім у підшивці 1934 р. є номер від 4 липня. Всі подальні 
номери, на жаль, не збереглися. 
 
 
 



 
 

1935 рік 
 
 
У першому номері «СН» за 1935 р. надруковано велику статтю 
«Новоград-Волинськ через п’ятнадцять років». У ній 
розповідається про перспективний план розвитку міста, який 
розробив науково-дослідний сектор Київського будівельного 
інституту: «Населення має збільшитися майже вдвічі (40 
тис.чол). Утворяться нові підприємства: льонокомбінат, 
плодокомбінат, теплова електростанція потужністю 1500-2000 
квт, комбінат будівельних матеріалів. Всі підприємства будуть 
скупчені на півночі міста, в напрямку залізниці. На місці 
існуючого базару влаштовується так звана площа Рад, на якій 
буде збудовано триповерхові художньо оформлені будинки: 
Будинок Рад, громадських організацій, господарчих та 
фінансових установ, Будинок зв’язку. За цей же час у місті 
буде збудовано ряд дво- і триповерхових житлових будинків, 
кінотеатр, клуб, Будинок дитячої культури, музей, бібліотеку, 
Будинок колгоспника, ряд шкіл, технікум на базі МТС. Більшість 
цих будинків будуть зосереджені в найкращій частині міста. 
Передбачається побудувати великий Парк культури і відпочинку 
на площі 30 га із стадіоном, водною станцією, пляжами, 
спортивними майданками, атракціонами та ін. Парк буде 
розміщено на півночі, між дорогою на Лідівку та річкою Случ, і 
частково на півдні, між вул. Волі та р. Случ. На території 
існуючої лікарні утвориться велика лікарня районного значення 
на 350-400 ліжок. Буде збудовано єдиний міський диспансер, 
швидку меддопомогу, ясла та дитсадки. Намічається збудувати 
нову лазню, пральню, водогін і каналізацію. В місті будуть 
розбиті сквери, вулиці будуть озеленені. Основні опорні пункти 
міста – промисловість, адміністративно-господарчі центри, Парк 
культури та відпочинку, вокзал та основні магістралі – будуть 
обслуговуватися автобусним рухом. Всі основні площі та вулиці 
асфальтуються. Вулиці Леніна та Міжнародна будуть розвантажені 
від гужового руху. Центр міста з’єднується новою прямою 
бульварною магістраллю з вокзалом. Ряд робіт із вищенаведеного 
плану буде проведено вже в цьому 1935 році» («СН» від 2 
січня). 

 
Автор статті «Вихід з оточення білополяків» ділиться своїми 
спогадами про останні бої громадянської війни: «4 жовтня 1920 
р., після відступу Червоної Армії з міста, наш полк мав 
завдання на світанку 5 жовтня захопити Новоград-Волинськ. Цілу 
ніч ми підходили до Ржадківки і Новозвягеля. Ранком повели 
наступ на колишній маєток поміщика Мєзенцева. Затріщали 
кулемети та рушничні постріли. Загуркотіли гармати на 
бронепоїзді з району Ржадківки. Білополяки вперто захищалися. 
Раптом стало чути кулеметну стрілянину в тилу, з боку Чижівки. 
Це польська кіннота, спішивши, зайшла нам у тил. Чути 
орудійний гуркіт на ст. Рихальськ. Це польські кіннотники 
наскочили на наш другий бронепоїзд. Поляки, які захищали 
маєток, перейшли в контрнаступ. Виходу не було. Треба 
відходити на схід, прикриваючись вогнем кулеметів. Пам’ятаю, 
коли полк почав відходити на Гали, спішена піхота поляків 
улаштувала засідку в районі колонії Сергіївки і зустріла полк 
вогнем. Бійці швидко розсипались в розстрільню, пішли в атаку 



на білополяків. Поляки не витримали і кинулись тікати. Але з 
боку Галів знов з’явилось біля 400 поляків і закрили відхід 
полку. Закипів найсильніший бій не на життя, а на смерть. 
Кінні групи поляків оточували з флангів і з тилу, кидаючись у 
кінному строю в атаку. Мої кулеметники своїм метким вогнем, 
великою впертістю відбили 8 кавалерійських атак, завдаючи 
великі поразки кіннотникам. Поляки не витримали атаки полку, 
відкрили шлях у Галах на Ужачин. Полк, що зазнав великих втрат 
вбитими, пораненими, полоненими біля 70% складу, вийшов з 
оточення. В цьому бою загинув героїчною смертю донбасівський 
шахтар з двома орденами «Червоного Прапору», комполка Суржа. 
Він відстрілювався до останнього патрона з маузера. Впійманого 
т. Суржу розстріляв польський офіцер на одному з хуторів. 
Разом із ним вбиті командир батальйону, 2 командири роти і 
один політрук. Їхня братська могила в районі Галів і до цього 
часу нагадує трудящим Новоград-Волинщини про важкий бойовий 
епізод і про павших героїв («СН» від 23 лютого). 
 
За газетними повідомленнями першого кварталу, Новоград-
Волинський хлібозавод одержав півторатонну автомашину для 
перевозки хліба («СН» від 5 січня), понад 200 робітників 
працювало на гуральні («СН» від 8 січня), 20 лютого артіль 
«Червоний збірщик» перейменували на багатопромислову артіль 
ім. Кірова («СН» від 22 лютого), 1 лютого відкрилися нові 
голярні Червоного Хреста по вул. Леніна, Міжнародній та на 
базарі («СН» від 2 лютого). 
 

 
 
28 лютого у приміщенні піонерського клубу відбувся 
інтернаціональний вечір за участю єврейської школи №5 та 
української №6. Учениця Гохштейн зачитала договір про 
соціалістичне змагання між школами. Виступали учасники 
співочого гуртка школи №5, балетного гуртка обох шкіл та 
струнний оркестр (1 березня). 
 
Голову Новоград-Волинського райвиконкому Рощенюка обрано від 
району на Всеукраїнському з’їзді Рад членом Всеукраїнського 



Центрального Виконавчого комітету («СН» від 29 січня). Серед 
інших керівників у 1935 р. згадуються секретар райпарткому 
Абаш, завідуюча райвідділу наросвіти Дронова, директор гуральні 
Клопотовський, директор фабрики ім. Косіора Межирицька, 
директор кінотеатру Урис, голова артілі «Червоний мебельщик» 
Гольцев, завідуюча дитсадком Дейч, директор школи №5 
Пастернак, директор школи №6 Витрищенко. Редактором газети у 
січні 1935 р. був Альошинський, починаючи з лютого – Ромашко. 
 
Останнім у підшивці 1935 р. є №864 від 17 березня, подальші 
номери «СН» відсутні. Після створення у травні 1935 р. 
Новоград-Волинського округу на зміну «Соціалістичному Наступу» 
прийшла окружна газета «Соціалістичне Полісся».   
 
 


