
Архіви свідчать: дати і події з життя міста 
(продовження) 

 

        Продовжуємо рубрику про подїї, що відбувалися у нашому місті,  про них 

свідчать архівні документи виконавчого комітету Переяслав-Хмельницької 

міської ради.  

Рік 1944-й 
 

       25 лютого – в постанові Переяслав-Хмельницька міська Рада депутатів 

трудящих наголосила, що внаслідок бомбардувань німецько-фащистських 

окупантів в місті  було спалено та зруйновано багато житлових будинків. З часу 

визволення міста вже відбудовано понад 60 установ та підприємств, а багато 

напівзруйнованих будинків чекають своєї черги на відбудову. Але разом з тим 

серед населення є громадяни, які самі руйнують ці будинки: виймають двері, 

віконні рами, використовуючи цінний будівельний матеріал на дрова. Тому 

міська Рада зобов’язала жилуправу посилити охорону будинків, що знаходяться 

в її розпорядженні, а також будинків, які вважаються безгосподарчими та в 

останнє попередила населення про те, що за руйнування будівель буде 

покарання за законом військового часу. 

       3 березня – на сесії міської Ради заслухавши звіт завідуючої 

райздраввідділу про роботу лікарських установ міста (райлікарні, жіночої 

консультації, поліклініки, дитячої консультації, тубдиспансеру) наголосили на  

необхідності відкрити дитячі ясла на 30 койок, відкрити 11 медточок, 

намагатися проводити санпрофосвітню роботу у школах та харчових установ. 

Відвести під приміщення дитячих ясел будинок, який належить школі №1 

(філія) та розпочати там ремонт. Зобов’язати відкрити молочну кухню на 50 

чоловік та вендиспансер, організувати підсобне господарство при лікарні та 

тубдиспансері.  

        13 березня – рішення виконавчого комітету про виділення 10 га землі в 

урочищі  Солонці для дитячого будинку. Відведення землі під забудову артілі 

«Об’єднана праця» на розі вулиць Жовтневій та Одинця. Виділення 2 га землі 

промкомбінату під забудову шкірзаводу. 

        22 квітня - на сесії міської Ради у звіті про відбудову міста голова 

міськради Іваха Федір Іванович повідомив, що на відбудову міста було 

виділено 1 500 000 крб. Після окупації відбудовані приміщення дитбудинку, 

контори зв’язку, дитячих ясел, парткабінет, готель та квартири 14-ти будинків. 

Відремонтовані  об’єкти лікарні: 2 корпуси, правління, кухня, дезкамера, 

дитяча консультація, тубдиспансер, вендиспансер. Також відремонтовано 10 

квартир для військовослужбовців. Планується відремонтувати газогенератор і 2 

нафтодизелі. Необхідно провести упорядкування братських могил. З 

приміщення школи №2 було вивезено 35 підвід зі снарядами. Багато снарядів 

було зібрано з вулиць міста, дворів, дахів та знешкоджено. По відбудові міста 

працює 36 спеціалістів: теслярі, каменярі, плотники, крівельники і кількість їх 

недостатня.  



     Сесія  міської Ради ухвалила, що у зв’язку з відправленням т. Івахи Ф.І. до 

лав Радянської армії та його звільнення від обов’язків голови виконкому 

міськради, обрати на посаду голови виконкому Переяслав-Хмельницької 

міської Ради депутатів трудящих Чередник Лисавету Макарівну.  

       22 травня – на сесії міської Ради заслухано відчит (звіт) про підготовку 

шкіл до навчального року. Проведено облік дітей на новий навчальний рік, по   

2-й школі 432 учні. Потрібно ще закінчити ремонти 1-ї, 2-ї шкіл, педшколи, 

виготовити ще парт, столів, табуреток.  

       30 травня – в обов’язковій постанові міська Рада зобов’язала жилуправу 

взяти на облік всю жилплощу, належну установам, організаціям і 

домовласникам та встановити порядок її заселення. Також провести уплотнення 

(так у тексті) шляхом заселення робітників і службовців, які не мають 

квартир. Заселення та уплотнення проводиться лише за дозволом жилуправи, 

яка і видає ордер на квартиру. Винні в порушенні або не виконанні цієї 

обов’язкової постанови підлягають заходам адмінвпливу - штрафу до 300 крб. 

або примусовій праці до 1 місяця, а в разі самовільного заселення квартир або 

виселення домовласниками – притягнення до судової відповідальності. 

       5 червня – рішення виконкому про надання приміщення ветлабораторії у 

будинку комунгоспу по вул. Р. Люксенбург. 

       20 червня – прийнято рішення про утворення в місті транспортної артілі. 

Зважаючи на те, що в місті нараховується 50 коней, які використовуються для 

власних потреб, їх необхідно організувати для потреб міста. Для цього зібрати 

всіх коней, у тому числі незаконно придбаних та створити транспортну артіль. 

Власників коней зібрати на нараду для вступу до артілі. 

        5 липня – ухвалено рішення про відведення приміщення птахівничої 

інкубаторної станції у пустопорожньому (так у тексті) будинку гр.Руденка 

Л.В. по вул. Києво-Брамській. 

       29 серпня – в обов’язковій постанові міська Рада зобов’язала приватних 

осіб зареєструвати свої домоволодіння та забудови в конторі технічного обліку 

міськкомунгоспу. 

       22 вересня – розглядалось питання про мобілізацію населення міста у 

кількості 70 осіб для роботи у вугільній промисловості Донбасу. 

       Ухвалили заяву директора педшколи тов. Захарченка про передачу будинку 

бувшого монастиря для розміщення в ньому педшколи. 

       14 грудня - на засіданні виконкому заслухано звіт керівника районного 

будинку культури тов. Палагути, який повідомив, що за 1944 рік колективом 

будинку культури було проведено 117 вечорів, з яких 32 – для бійців, 42 – для 

колгоспників. Колектив готується до обласного огляду, але приміщення 

будинку культури потребує ремонту. При клубі працюють такі гуртки: хоровий, 

музичний, танцювальний, драматичний. Заслухано звіт правління артілі 

«Інвалід-робітник», в якій відкриті цехи: взуттєвий, портняжний, ковбасний, 

хлібопекарський, лозоплетіння. Затверджено акт прийомки побудованої 

електромережі на суму 34505 крб.73 коп. довжиною 36950 пог.м. в один провід. 

        20 грудня – ухвалено рішення про проведення обліку худоби до 01.01.1945 

по радгоспах, колгоспах, на господарствах колгоспників. 



                                                          Підготувала Андрієнко  Анжеліка.,  

                                                                   начальник  архівного  відділу  

                                                          виконкому міської  ради 

 

                                                                                          (Продовження -у наступних публікаціях) 

 

 
 


