
Рік 1946-й 
 

       10 січня – на засіданні виконкому Переяслав-Хмельницької міської Ради 

депутатів трудящих було заслухано звіт голови правління про роботу міського 

споживчого товариства за 1945 рік. На 1 січня 1946 року правління має 1036 

пайовиків (сума паїв складає 540990 крб.),  крамовий обіг складає 4153110 крб.  

На початок року в місті налічується : крамниць - 4 шт, ларків - 3 шт., буфет - 1. 

Правління має свій транспорт: 3 коней, 3 корів та 6 шт. молодняку. У крамницях 

немає належного санітарного стану: поряд з продуктами харчування та хлібом 

зберігаються діжки з керосином, крейдою, цвяхами. Хліб для населення 

розподіляється не нормовано, перевозиться з пекарень в антисанітарних умовах, 

поломаний тощо. Постановили: роботу споживчого товариства визнати 

незадовільною. 

       Заслухано звіт начальника про роботу  жилуправи за 1945 рік. Жилуправа має 

63 будинки, з них у безхазяйному і безгосподарському стані – 22. Відремонтовано 

квартир у 36 будинках, капітальний ремонт проведено у 2-х будинках, в будинках 

сімей військовослужбовців - 165. Для демобілізованих та інвалідів вітчизняної 

війни надано 57 квартир. 

      14 січня – на засіданні виконкому ухвалено заяву директора 

Київзаготплодоовочторгу про виділення ділянки землі 2 га для розміщення 

будівель, будівництво яких планується у цьому ж році. 

       2 лютого – виконкомом міської ради затверджено проект будівництва 

маслозаводу, а також виділення земельної ділянки під його будівництво розміром 

2,5 га. Для будівництва лідників та складів виділено 0,5 га (на розі вул. Вигонної  

та Орджонікідзе (зараз вул. Шкільної та Ярмаркової - прим.авт.).  

       13 лютого – на засіданні виконкому були затверджені плани по виробництвах 

комунального господарства у таких сумах (валовий дохід, крб.) : похоронне бюро 

– 29252, лазні – 15600, асанобоз – 28000, водогін – 23925, перукарня – 151200, 

домоуправа – 79072, готель – 37071, будконтора – 151800. 

       5 березня – на засіданні виконкому було заслухано звіт начальника про 

роботу пожежної команди за 1945 рік та план на 1946 рік. Пожежна команда 

укомплектована лише на 41 чол. (потрібно - 46), обладнана автоцистерною з 

насосом і кінним ходом, повністю оснащене пожежним інвентарем та засобами 

пожежогасіння, але недостатнє водозабезпечення. У даний час спостережний пост 

знаходиться на Успенській церкві, який не дає можливості повного 

спостереження за містом. Телефонний зв'язок поганий, один телефонний апарат і 

той підключений у загальну лінію.  3а 1945 рік у місті було 4 пожежі,  3  з них - 

від загорання сажі. 

      Постановили: поставити питання перед райвиконкомом у відношенні 

виділення приміщення під вишку – Дзвіницю монастиря, а гаражі для машин та 

пожежного озброєння – приміщення гаражів військової частини, які знаходяться 

поряд з райфінвідділом. Дати вказівку районному відділенню зв'язку про 

виділення окремої телефонної лінії. Надати начальнику комунгоспу облаштувати 

три під'їзди (містки) до річки. А директору лазні після 22.00 години спускати воду 



в басейн (на випадок пожежі). Відвести ділянку землі під дворище пожежної 

команди із земель, що знаходяться під сезонними городами робітників редакції.  

       Також на засіданні виконкому постановили  затвердити створення комісій при 

комунгоспі: по боротьбі з паводком та по наділу землі під сезонні городи. 

       20 травня - на засіданні виконкому було заслухано звіт голови правління 

артілі ім.Б.Хмельницького. У вишивально-ткацькій майстерні працює 72 чол. та 

22 на периферії. План артілі за 1945 році виконаний на 111тис.252 крб. (було  

заплановано 109 тис.крб). Артіль отримала прибуток 11460 крб. Знижено 

собівартість продукції на 25%. Стахановців в артілі 18 чол., ударників – 20. Вся 

виготовлена продукція відправляється на склад Облхудожспілки у м.Київ.  

Виконкомом міської ради винесено рішення про відпуск 5 куб. м деревини для 

виготовлення ткальних станків. 

      3 червня - затверджено тарифи на електроенергію згідно вказівок 

Головенерго від 11.04.1946 р. Фактична собівартість 1 квт. енергії - 1крб.43 коп. 

може бути доведена у 1946 році в середньому не нижче 1 крб.30 коп.(проти 

запланованої облкомунгоспом 1крб.10 коп.). Причини збільшення собівартості  

1 квч.енергії - відсутність планового постачання нафтотоплива, що не дає 

можливості безперебійно експлуатувати силові установки електростанції. 

     21 червня - прийнято Обовʼязкову постанову міської ради «Про боротьбу зі 

сказом» та неуклінного її виконання. 

     28 червня - на засіданні виконкому постановили звільнити у звʼязку з 

хворобою голову міськвиконкому депутатів трудящих тов.Чубченка, а 

призначити тов. Щербак, демобілізованого з Червоної армії (офіцерський склад) 

згідно рішення РВК від 19.06.1946 р.  

     15 липня - прийнято рішення про передачу на баланс Промкомбінату 

лісопилки цегельного заводу з метою можливості отримання позики на ремонт та 

розширення цих підприємств. 

      31 липня - на засіданні виконкому було заслухано звіт голови правління артілі 

«Інвалід-Робітник» за І півріччя 1946 року. В артілі працює 64 чол. Налічує 6 

цехів: чоботарний, портняжний, слюсарний, вулканізаційний, хлібопекарський, 

ковбасний.  

      10 серпня - заслухано звіт голови колгоспу ім. Шевченка про здачу хліба 

державі. Всього було засіяно 120 га пшениці і жита, все було зібрано та 

заскиртовано. Обмолотили хліба 171 ц.134 кг. Здали хліба державі 4 ц.83 кг, 

натуроплати - 33 ц.09 кг. Обмолот хліба було зупинено у зв’язку з відсутністю 

молотарки, яка знаходиться у відомстві МТС ( Машино-тракторної станції). Сіна 

здано державі 116 ц 75 кг.  План контрактації телят - 36 гол., а законтрактовано -

24. План не виконується у звʼязку з тим, що колгоспники не виходять на роботу і 

не виробляють мінімум трудоднів. 10 чол. було віддано під суд, 2 з них оправдані, 

інші відправлені на примусові роботи. 
 

       На засіданні виконкому було прийняте рішення про надання лісгоспу ділянки 

під забудову контори лісгоспу і 3-х службових будинків по вул.Жовтневій та 

Горького (бувшої ветамбулаторії). 

       26 серпня - заслухано звіти директорів шкіл №1 та №2 і початкової школи до 

нового навчального року 1946-1947. Ремонт шкіл пройшов вчасно, завезено 



паливо, вчителі забезпечені зошитами і книжками. У кожну школу виділено по 2 

тесляра для виготовлення парт. Було підняте питання про нормальне забезпечення 

шкільних буфетів гарячими сніданками. 

      18 вересня - прийняте рішення про виділення мʼятному заводу 2 га землі для 

підсобного господарства на Солонцях під Бабачихою. 

         На виконкомі міської ради було ухвалено затвердити бюджет міста на 1946 

рік у сумі 609300 крб. по прибутках і видатках зі збільшенням відрахувань до 

Райфонду регулювання на 420000 крб. 

Виконком міської ради ухвалив рішення про надання дозволу общині віруючих 

бувшої Борисовської церкви міста відбудувати на Заальтицькому кладовищі 

Миколаївську церкву, яку було зруйновано під час війни. 

     29 жовтня - на сесії міської ради депутатів трудящих було затверджено 7 

постійно діючих комісій: сільськогосподарська, фінансово-бюджетна, місцевої 

промисловості, торгівельна, охорони здоровʼя, культурно-освітня, по благоустрою 

міста і комісія по сприянню сімʼям військовослужбовців. 

    21 листопада - затверджено постанову «Про заборону знищення будь-яких 

дерев на території міста», якою без відома міської ради забороняється зрізати 

будь-які дерева індивідуальним господарствам, організаціям та установам. 

     29 листопада - було затверджено роботи по ремонту доріг, мостів і тротуарів 

на суму 24660, 52 крб., на прибирання міста 12027,85 крб., по витратах зеленого 

господарства 4072,10 крб., по облаштуванню парків 16801, 95 крб., по планіровці 

міста у сумі 4182,93 крб., по складанню кошторису і проектів Будинку Рад 

5846,86 крб. 

                              

                                                     В текстах збережено стиль написання  

 
                                                                      Підготувала Андрієнко Анжеліка.,  

                                                             начальник  архівного  відділу  

                                                      виконкому міської  ради 
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