
Архіви свідчать: дати і події з життя міста 
 

         Розпочинаємо рубрику про подїї, що відбувалися у нашому місті з часу 

визволення від фашистської окупації. Про ці та інші події з життя міста нам 

свідчать архівні документи виконавчого комітету Переяслав-Хмельницької 

міської ради.  
 

Рік 1943-й 
 

       2 жовтня – в обов’язковій постанові Переяславська міська Рада 

депутатів трудящих  вітає населення міста Переяслава з днем 21 вересня 1943 

року – днем визволення трудящих міста від німецької окупації та висловлює 

щиру подяку партизанам і партизанкам, бійцям і командирам Червоної армії, 

що принесли визволення від фашистських загарбників і на злочини катів 

пропонує відповісти дружною працею, мобілізацією усіх зусиль на відбудову 

рідного міста. В постанові наголошується на негайному відновленню робіт 

по відбудові всіх промислових, торгівельних, кооперативних установ, 

учбових закладів, колгоспу, радгоспу і МТС.  Міська Рада пропонує 

населенню міста протягом 2-х діб повернутися до своїх приміщень, а якщо 

житло зруйноване - звернутися до міськради за одержанням квартири. 

Категорично забороняється самочинно захоплювати вільні квартири, 

привласнювати державне та громадське майно, збирати урожай на чужих 

городах. Все державне, громадське та особисте бездоглядне майно, що 

залишилося (хліб, інвентар, машини, худоба та ін.) є власністю держави і без 

відому відповідних органів роздавати будь-кому суворо заборонено.  Назви 

вулиць по місту Переяславу залишаються ті самі, що були до фашистської 

окупації. Всі  порушення будуть каратися по законам  військового часу. 

       22 жовтня – на сесії Переяслав-Хмельницької міської Ради депутатів 

трудящих було затверджено голову міської Ради Іваху Федора Івановича, 

який працював на цій посаді з 25 вересня 1943 року. Затверджено штат 

міської Ради у складі: голови міської Ради, секретаря, завідувача загального 

відділу, старшого бухгалтера, друкаря-діловода, посильного, прибиральниці і 

конюха. Затверджений кошторис видатків міської Ради на жовтень-грудень 

1943 року у сумі 7581 крб. Організовано 6 секцій міської Ради: сільського 

господарства і тваринництва, фінансова, культосвітня та охорони здоров’я, 

кооперативно-торгівельна, секції по благоустрою та оборонна. Було 

затверджено штати по комунгоспу міської Ради у складі: зав.комунгоспом, 

інженера, техніка – нормірувальника, головного бухгалтера, завскладом. 

Також затверджено штати житлоуправи у складі: начальника житлоуправи, 

техніка, бухгалтера та штати домоуправи у складі: домоуправів (2 чол.), 

двірників (8 чол.), бухгалтер. 

       23 жовтня – на засіданні виконкому було вирішено передати будинок по 

вул.Піонерській,17, який належав міськомунгоспу - міжрайонному 

управлінню кінофікації під устаткування державного кінотеатру та 

встановлення звукової кіноустановки на 2 звукових поста. 



       4 листопада – на засіданні виконкому було вирішено провести перепис 

населення міста Переяслав-Хмельницького. Перепис розпочати з 8-ої години 

ранку 5 листопада і закінчити його до 24-ої години цього ж дня. Затверджено 

список обліковців на проведення перепису населення у складі 31 чол. 

       14 грудня – на підставі відношення Переяслав-Хмельницького 

районного земельного відділу було передано в орендне користування 

ветбаклабораторії будинок по вул.В.Підвальна, 25.  Переяслав-Хмельницькій 

райзаготконторі передано приміщення по вул. Лагерній. У розпорядження 

райзаготконтори передано міську бойню для проведення в ній робіт по забою 

худоби, оскільки до військового часу міська бойня була у підпорядкуванні 

райзаготконтори.  

       29 грудня – на засіданні сесії були затверджені звіти про роботу 

міжкомунгоспу, жилуправи та комунгоспу. Було проведено ремонт 

електростанції, газогенератора, лазні, водогону. На 1944 рік передбачено 

будівництво Будинку Рад, готелю та житлового будинку на 24 квартири, 

ремонт житлових будинків міста, закінчити нумерацію будинків на вулицях 

міста. 

                       

                                                                 Підготувала Андрієнко  Анжеліка.,  

                                                              начальник  архівного  відділу  

                                                      виконкому міської  ради 
 

                                                                                     (Продовження -у наступних публікаціях) 


