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НАЦИСТСЬКИЙ РЕЖИМ НА ПЕРЕЯСЛАВЩИНІ В СПОГАДАХ ОЧЕВИДЦІВ 

(ОГЛЯД ДОКУМЕНТІВ ЦДАГО УКРАЇНИ) 

 

У публікації представлені документи Центрального державного архіву громадських  

об’єднань України, які містять інформацію про окупаційний режим на Переяславщині у 1941-

1943 рр. Цитуються спогади жителів сіл Зарубинці та Григорівка, міста Переяслава, що були 

записані у липні – серпні 1946 року. 
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Нацистський режим на Переяславщині у роки Другої світової війни є малодослідженим. 

На сьогодні відсутні монографії чи наукові статті, присвячені цій проблематиці. Лише окремі 

аспекти досліджувалися у наукових розвідках. Тому досить актуальною постає потреба в 

об’єктивному і не заангажованому висвітленні дворічного окупаційного режиму на 

переяславській землі. 

Досить вагомою з проблематики нацистської окупації Переяславщини є робота 

Я. Потапенка та О. Гончаренка «Переяславщина у період Великої Вітчизняної війни 1941-

1945 рр.» [1]. Її автори використовують як відомі дослідницькому загалу джерела, так і не 

апробовані матеріали Галузевого державного архіву Служби безпеки України. У статті вперше 

розглядається функціонування каральної системи на території м. Переяслава. 

Наступні публікації О. Гончаренка у співавторстві з О. Тарапон «Рух опору на 

Переяславщині періоду нацистської окупації (1941–1943 рр.) [2] та Я. Потапенка 

«Особливості антифашистського руху опору на Переяславщині у період радянсько-німецької 

війни 1941-1945 років» [3] вносять до наукового обігу низку ще не використаних джерел. 

Власне, цими роботами можна завершити огляд історіографічного ряду зазначеної проблеми. 

Дослідники Я. Потапенко та О. Гончаренко називають джерельну базу досліджень 

окупаційного періоду Переяславщини «доволі незначною, можна сказати фрагментарною і 

бідною» [1, с. 255 ]. Цілком можливо, що вони  мають рацію. 

На жаль, більшість архівних документів не дають вичерпної інформації з досліджуваної 

проблеми. Цікавими в цьому відношенні є спогади безпосередніх учасників тих подій. Люди, 

які пережили ті часи, досить детально пригадують життя в період окупації. Відтворити деякі 

фрагменти окупаційного режиму на Переяславщині допоможуть спогади очевидців, які були 

записані у липні – серпні 1946 року і зберігаються у Центральному державному архіві 

громадських об’єднань України (далі – ЦДАГО України). Документи ЦДАГО України стали 

джерелом для дослідження окупаційного періоду на Переяславщині. Метою цього 

дослідження є введення до наукового обігу  не апробованого документального матеріалу. 

Розглядаються документи ЦДАГО України (ф.166). 

Перші дії окупантів спрямовані на знищення мирних громадян. На окупованій 

Переяславщині фашисти вводять свій «новий порядок». Головною його рисою був невпинний 

кривавий терор.  

Страшний злочин був здійснений ними 29 серпня 1941 року над жителями с. Григорівка. 

Цитуються «Спогади колгоспника с. Григорівки Шимченка Романа Вакуловича  про 

виселення громадян с. Григорівки в 1941 році німецькими загарбниками»:  

«Не пройшло більше як 2 год. від здачи наказу про залишення житлових  будівель, як 

розлютовані німці почали виганяти із села все населення: кого захватять біля хати, а кого на 

улиці, то не допускають до хати і кричать: «Ком! Ком!» Старики і інваліди, які не мали змоги 

вийти із села були розстріляні: Палій Пріська, Литвин Яким – душ 30. Все населення загнали 

в провалля за Малий Букрин. Я в той час був на дворі і тільки узяв дитину 2 роки, а дружина 
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другу – 1 рік, а старших 4 дітей самі уже йшли. Я вспів захватити лише казанок, а все майно 

залишилося. Ночували ми в кручі під одкритим небом, постіль і вкривало це були віники. 

Частину селян зачинили в церкві М. Букрина. Утром 28 серпня всіх випустили на двір. 

Чоловіків і підлітків відібрали. Тут були: Грицай Федось років 80, Македон Степан років 75, 

Михайленко Никифор років 70, Мазур Павло років 65, учитель Палій Аврам Дем’янович поруч 

зі своїм сином, Грицай Федь з своїм сином, Щербак Олександр років 78 із сином і онуком, 

голова сільради Спіжовий Ів. Ів. та інші. Годин у 5 вечора прийшли німці і потоптом погнали 

народ через село. Малих дітей хто ніс на руках, на плечах у мішках і торбинах, і так за ніч 

догнали до Потапець. Прийшлось іти голодним, бо німці харчі з торбів повитрушували ще у 

кручі під М. Букрином. Моя мати – старуха несла з собою сухарі, але німець наїхав її верхи 

конем, ударив нагайкою, схопив мішок і розтрусив сухарі по дорозі. На розсвіті нас дігнали 

до Потапець і зігнали на вигін (чоловік 700). У 8 годин вранці німці принесли лопати, 

відміряли 3 кагати метрів 2 шириною і метрів 10 довжиною, кругом нас поставили кулемети, 

часові мов сищики ходили поміж нами, потім построїли по 4, поставили кулемети і говорять: 

«Рус… Партизан… Капут…» Люди, як хто, той прощався з дітьми, той плаче, той похнюпив 

голову вниз, той угору, бо це вже доходить остання минута життя. 

 Було уже годин 10 ранку 29 серпня, коли під’їхав мотоцикліст, а за ним легкова машина, 

і почали гиркотіти між собою із тими німцями були коло кулеметів, які були вистроєні, щоб 

нас постріляти. Цю хвилину я не можу описати, бо не знаю, чи я був живий, чи мене уже не 

було живого. Коли німці побалакали, ми розібрали, що нас уже розстрілювати не будуть, а 

поженуть ще 7 км у с.Тулинці. 

Німці, що приїхали на машині та мотоциклі, кажуть, що ми вже кров за кров взяли. Вони 

тоді 29 серпня утром заставили викопати яму самим на себе, які залишилися у церкві М. 

Букрина, в кількості 29 чоловік громадян с. Григорівки були розстріляні й закопані в одній 

могилі» [6, арк. 85 ].  

7 серпня 1946 року були записані «Спогади громадянина  с. Зарубинці Шевченка Романа 

Овер’яновича, колгоспника колгоспу ім. Леніна, 78 років, про знущання німців у час окупації 

над мирним населенням». Згадує  Шевченко Роман Овер’янович:  

«Третього дня після вступу німців, десь у кінці серпня 1941 р., німці забили хлопчика – 

каліку Дяченка Григорія і тоді ж прийшли три озброєні німці до моєї хати і сказали: «Ком, 

ком! Век, век!». Ми з жінкою  та двома внуками вийшли з хати, німці  показали нам на погреб, 

щоб ми спустилися туди. Всі ми вчотирьох спустилися по драбині в погреб, німці витягли 

драбину і офіцер почав кидати гранати одну за другою три штуки. Дві гранати розірвалися, а 

третя ні. Гранатами був тяжко поранений я і моя жінка: мене ранило в єдину здорову ногу (бо 

я інвалід), перебило кістку, одірвало п’яту, а також поранило в живіт і вибило ліве око. Жінку 

було всю побито осколками і вибито око. Десятилітній внук Іван сховався за бочку з огірками 

і лишився не пошкодженим, а внука Сашка було ранено в живіт, ноги тошо. Офіцер, мабуть, 

подумав, що всіх побито, закрив лядою погреб, поклав зверху драбину і цямрину, навернув 

каменем і пішов з своїми солдатами. Жінці вдалось костуром підняти ляду, внук Іван виліз 

наверх, відтягнув драбину і звалив каменя, відкрив повністю ляду, спустив у погреб драбину і 

по ній жінка і внук винесли нас з погреба, заховали в окопі, а самі пішли в придніпровські 

кручі до родичів. Я потроху почав ходити, поправлятись. Німці заходили ще до моєї хати, 

питали, чого не виїхав з села, я показував свої покалічені ноги і вони не займали мене.  

Десь в середині вересня 1941 р. почали наші люди повертатися в Зарубинці. В хатах було 

все пограблено і побито, свині і кури німці поїли, хліб стояв не молочений, і люди взялися за 

городину, молотьбу. 

Старосту загадали німці вибрати ще в Македонах, вибрали Шевченка Петра. Староста 

розпорядився розділити хліб, що був у копах, картоплю по душах і розібрали по домах 

колгоспних коней, свиней, що остались, тощо. Колгосп був розпущений. Село розбили на 

десятки, десяткам розподілили реманент і волів. Так і обробляли землю. Хліб озимий забрали 

німці, а нам дали лише ячмінь» [5, арк. 4–5].  
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19 липня 1946 р. була записана «Стенограма беседы с директором Переяславской 

средней школы Ивахи Ф. И. об оккупационном режиме на Украине». Про перші дні окупації 

Переяслава згадує директор Переяславської середньої школи № 1 Іваха Федір Іванович. 

(Народився Іваха Федір Іванович у 1902 р. Закінчив Київський інститут народної освіти, 

біологічний відділ. З 1931 р. працював у м. Переяславі на посаді вчителя. У 1943 р. був 

призначений директором середньої школи №1). 

«Німці вступили в м. Переяслав 17-го вересня 1941 р. о 3 чи 4 год. дня. Червона Армія 

відступала надто організовано з м. Яготин на Переяслав. Переяслав було німцями обстріляно 

мінометним вогнем 17 вересня 1941 р. Внаслідок обстрілу були жертви серед мирного 

населення ( був поранений один військовий). Багато будинків було побито мінами. Була 

сутичка німецьких частин, які вступили в Переяслав, з частинами Червоної Армії за 6 

кілометрів від Переяслава, в бік Харківців. Село Харківці було наполовину спалено німцями 

за те, що там перебували  червоні частини. Частина винищувального батальйону відійшла з 

Червоною Армією до м. Бориспіль і, попавши в оточення, повернулась назад. Протягом 2-3 

днів точилися жорстокі бої. Мотомеханізованим частинам вдалося прорватись в напрямку на 

Яготин і Полтаву .  

Полонених, що потрапили в оточення, німці погнали до Яготина та Переяслава, де 

розмістили їх в приміщенні текстильної фабрики і педучилищі. Ранені червоноармійці були 

без медичної допомоги. Лікарям, які теж попали в полон, було доручено лікувати хворих, але 

медикаментів не було. Ранені пролежали в педучилищі 3 дні, з яких багато померло. Населення 

полоненим приносило їжу: картоплю, хліб, молоко, але пронести їжу було дуже тяжко. При 

першій спробі передати полоненим їжу – німці розстрілювали. В текстильній фабриці м. 

Переяслава було 10 000 полонених, в с. Підварки до 7 000 полонених. З цих полонених 

вибирали на розстріл. Очевидно, вони на їх погляд були не надійні.  

Так починаються для Переяслава чорні дні» [4, арк. 2–3 ].  

Це був тільки початок. Розправи над мирним населенням набували все більших 

масштабів. Знищувалися всі, хто видавався окупантам підозрілим. Весь окупаційний 

«порядок» був організований таким чином, щоб автоматично створювати привід для кривавих 

репресій. Життя населення регламентувалось безкінечними заборонами, які неможливо було 

рано чи пізно не порушити, навіть ненароком. Покаранням завжди була смерть. Широко 

використовується заручництво: заздалегідь арештовували людей, які першими попалися, і 

потім страчували їх за будь-який акт саботажу, до якого ці люди не мали ні найменшого 

відношення. 

Як це відбувалося в Переяславі згадує Іваха Ф. І. 

«Гестапо проводило реєстрацію населення і жителям даного села видавало довідку. Кому 

із полонених не вдавалося взяти тієї довідки, то того забирали у гестапо, звідки він уже не 

повертався» [4, арк. 4 ]. 

«Кожного дня німці вивозили на Заальтицьке кладовище людей і там розстрілювали їх. 

Це був тяжкий період. Розстрілювали молодих здорових людей, сповнених жадоби до життя. 

Так очищали німці район від небажаних для них елементів. Пізніше німці провели реєстрацію 

членів партії. В одну ніч були забрані жандармами всі члени партії. Деяких членів партії було 

розстріляно, як то Побузинного (бувш. суддю переяславського суду), Шелеста. Решту було 

відпущено, але взято на облік» [4, арк. 5 ].  

«6-го серпня зібрали все єврейське населення і закрили в приміщенні текстильної 

фабрики. Причому, коли їх забирали, оголосили, щоб брали з собою найцінніші речі і зимовий 

одяг, бо їх будуть висилати на роботу. Над ними німці знущалися: заставляли танцювати, 

співати, один одного бити, в той момент, коли люди були в тяжкому стані і переживали за 

свою невідому долю. З текстильної фабрики їх під конвоєм погнали на Заальтище, де вже були 

приготовлені дуже глибокі ями. Поставили їх в ряд і розстріляли з кулемета, причому офіцери  

СС розстрілювали з наганів. Забито 600 чоловік. Була набита повна яма жінками, стариками, 

дітьми;  кров виступала на поверхню землі довгий час. Тих, кого їм не вдалося забрати того ж 

дня, поступово жандармерія і поліція виловлювала та розстрілювала» [4, арк. 5 –6 ].  
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Для забезпечення елементарного управлінського порядку в місті були створені місцеві 

органи влади. 

Зі спогадів Івахи Федора Івановича: «По приході німців тижнів через 2 провели роботу 

по організації міського самоврядування».  

Виборів не було, а призначали. Скликали людей і оголошували склад міської управи. На 

голову міської управи був призначений Виноградний Калістрат Павлович, потім його замінив 

Іщенко, а Іщенка замінив Лях. Виноградний був старик років 50, служив до війни у Страхкасі; 

Іщенко був націоналіст, бувш. агроном, а також був учителем (репресований); Лях був теж 

учителем. Виноградного замінили на Іщенка тому, що останній віддавався їм всією душею. Це 

були всі обіжені радянською владою люди. У м. Переяславі вони до війни не працювали. 

Після утворення міської управи, була створена поліція. Укомплектована вона була з 

таких «обіжених» людей, а саме: розкуркулених в минулому і взагалі людей, що виявляли 

якесь незадоволення. Попали туди і кандидати партії, як Шахорост, який до війни служив в 

НКВД. На чолі поліції стояв німець, а його заступником був Лисенко, бувш. начальник 

паспортного стола міліції. 

На судовому процесі поліцаїв після визволення Переяслава від німецьких окупантів 

виявилось, що він стояв за народні інтереси, але цього не могло бути, бо при ньому були 

розстріли. Нікулін, що став пізніше заступником начальника поліції, був жандарм в повному 

розумінні цього слова. 

 Була організована і районна управа. На старосту районної управи призначили Тищенка. 

Він був старостою всього 2 місяці, потім його німці заарештували ніби то за те, що він брав 

хабарі. Пізніше його випустили. 

Старостою районної управи став Перепічаєнко, який і прослужив до кінця німецької 

окупації. Перепічаєнко був нагороджений німцями за вірну службу і відданість їм. При 

радянській владі Перепічаєнко був засуджений за націоналістичні погляди і ідеї. Під час того, 

як він був старостою були розстріли євреїв і полонених. Він брав участь в банді Шкуро, а 

також говорили, що він був бандерівцем. Перепічаєнко мав спеціальність агронома. 

Перепічаєнко проводив всі міроприємства німецької влади по організації громадських 

господарств, закріпачення людей, вигнання людей до Німеччини» [4, арк. 6] . 

Німці вішали тих, хто зберігав зброю. Іваха Ф. І. згадав таке: «У 1941р. повісили бувш. 

голову сільради із с. Панфіли – Чорненького. Біля нього німці повісили дощечку, де було 

написано, що він бандит, диверсант, жидо-більшовик. В нього знайшли зброю (при відступі 

Червоної Армії членам партії і головам сільрад залишали зброю)» [4, арк. 8 ]. 

«Потім повісили ще 2 – Туровського із с. Виповзки (директор школи) і був. голову 

сільради із с. Виповзки. Коли прийшли німці, Туровський був обраний старостою села, а бувш. 

голова сільради – був обраний головою громгоспу. Наші частини залишили у них зброю, яку 

вони закопали, а не здали по приказу коменданта. І коли знайшли у них зброю, їх було 

повішено» [4, арк. 8]. 

Місцеве населення зобов’язане було ввічливо відноситися до німців і вітати їх при 

зустрічі. 

Як це відбувалося на практиці згадує Іваха Ф. І. 

«Міською управою був виданий наказ про те, що всякий громадянин, який зустрічається 

з німцем, мусить скидати шапку і вклонятися. Хто не скидав шапки при зустрічі з німцем, був 

битий» [4, арк. 6–7].  

«Сам гебітскомісар бив декілька разів, причому бив носками чобіт. 

Пам’ятаю такий випадок: коменданта міста хтось з учнів штовхнув: він зайшов у міську 

управу і сказав Іщенку: «Хто кого завоював? Ми вас, чи ви нас? Ви не вмієте ще ходити по 

тротуарах». Того дня появився наказ, що при зустрічі з німцем не тільки вклонятися, а 

обходити його подальше, щоб не штовхнути» [4, арк. 7–8]. 

Примусова праця, податки і знищення людей – характерні риси періоду окупації. 

Іваха Ф. І. згадує: «Був виданий закон про те, щоб всі виходили на роботу і своєю працею 

помагали німецькій армії, яка визволила від більшовизму. Помагати не тільки працею, а й 
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продуктами харчування. На населення накладали податки. Той, хто мав корову, мусив здавати 

до 800 літрів молока, від 1 куриці – 50-80 штук яєць та інше. За всяку розмову проти німців 

вели великий утиск і репресії. Тюрми й каземати заповнювалися людьми. Проходили 

страти» [4, арк. 8]. 

«Повісили також Шевченка (начальник пожарної команди). 

У 1943р. у березні м-ці, як  німці відступали від Сталінграда, у Шевченка був вечір, на 

якому був присутній перекладач  гебітскомісара (німець з Поволжжя). На цьому вечорі 

Шевченко сказав: «Хай живе Червона Армія! Німці мажуть п’яти». Про це доповів перекладач 

гебітскомісару і Шевченка взяло гестапо. Він був повішений» [4, арк. 8–9]. 

«Для вартування дороги вигнали населення, але в цей період партизани 

підірвали залізничну колію. За це одинадцять чоловік німці повісили на телеграфних 

стовпах» [4, арк. 9]. 

«У 1943 р. зібрали всіх комуністів і невідомо де їх діли» [4, арк. 9].  

«У складі генерального округу «Київ» було створено гебітскомісаріат «Переяслав», до 

якого приєдналися Переяславський, Баришівський та Березанський райони. Переяслав став 

центром цього адміністративного утворення. Вищим німецьким урядовцем, якому належала 

вся повнота виконавчо-розпорядчих повноважень, виступав гебітскомісар» [1, c. 257]. Під 

контролем гебітскомісара перебували районна та сільські управи. 

«Гебітскомісаріат був утворений через два місяці, як прийшли німці. Він охоплював 

Переяславський, Бориспільський, Березанський і, мабуть, Баришівський райони. Сам 

гебітскомісар Ардт був з СС, самодур, років 30-35, сама злюща гітлерівська собака, якої не 

може бути гіршої. Як тільки його не привітаєш, бив кулаком в обличчя, не вийдеш на роботу – 

в обличчя, не так зробив – в обличчя кулаком» [4, арк. 9–10], – таким запам’ятав 

переяславського  гебітскомісара  Іваха Федір Іванович. Ще він пригадав такий епізод: 

«Гебітскомісар з перекладачем часто «полювали». Одного дня пам’ятаю, вони полювали за 

собакою. Собака біжить через селянські городи, а вони вверх за нею. Відкрили сильну 

стрілянину. Селяни полякалися і поховалися. Нарешті, собака була убита. Так як вони 

«полювали» по городах, то опинилися в одному селянському дворі, ворота якого були закриті. 

Гебітскомісар кричить на господаря, щоб він відчинив ворота, але ніхто не відгукнувся. Тоді 

гебітскомісар б’є вікна в будинку. Нарешті, перекладач відкрив ворота, і вони їдуть далі. 

Гебітскомісар жив спочатку в будинку НКВД, а потім забрав приватний будинок в 

одного громадянина, а власника будинку Мільтяна - вигнав. 

Гебітскомісаріат розміщався в сільськогосподарській школі» [4, арк. 10– 11].  

Ще кілька витягів зі спогадів Івахи Ф. І. про окупаційне життя. 

«Люди повинні були працювати якомога більше для німців. Населення святкувало лише 

три великі свята: Різдво, Пасху і Вознесіння. У церквах, хоча німці їх відкрили, правилось 

тільки на ці великі свята. Збиралися у церкву дуже рано, але гебітскомісар та жандармерія уже 

не спали. Жандарми оточують церкву і б’ють людей. Базар німці вважали місцем прогулянок. 

Люди збиралися на базар ще до сходу сонця, поки пан спить. Але іноді він заставав людей на 

базарі. Тоді починається на базарі паніка: баби втікають з переляку, наскакують на глечики з 

молоком, сметаною, б’ють яйця. Поліція оточує базар з собаками, звідки баби не можуть 

вирватися. Гебітскомісар з усмішкою переможця говорить про те, щоб вони не втікали, бо він 

хоче з ними поговорити. Розказує їм, що треба працювати і що базар може бути лише у  

встановлений ним час. Часто людей, що оточували на базарі, забирали до Німеччини, або в 

держгосп» [4, арк. 10]. 

«За невихід на роботу селян били. Селян манили тим, що землю дадуть у власність, якщо 

будуть добре  працювати. У деяких селах розділили землю між селянами, але урожай звозили 

до загальної скирди. Коли хто й надіявся одержати землю, то його надії розвіялися. Люди 

побачили, що німцям вірити не можна. Проти знущань і терору німців серед селянства 

виникало незадоволення. З’являються партизани. Партизани провадили нічні операції в селах. 

Особливо активна діяльність партизанів розпочалася навесні 1943 року. Під час 
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сталінградських боїв ми з німецької преси могли дещо дізнатись про те, що положення їх було 

погане» [4, арк. 11]. 

 «Все населення слідкувало з напруженням хто візьме Сталінград. Ми знали, що місто 

Сталінград буде місцем перелому, що Червона Армія прикладе всіх зусиль, щоб не здати 

Сталінград. Вірили в перемогу Червоної Армії. Населення знало, що німцям тут не бути. З 

листівок дізнавалися, що під Москвою і Ростовом німці потерпіли поразки і були вщент 

розбиті. Німці оголосили, що у місті Сталінграді взято 22 квартали і що Сталінград буде взято. 

Але через два – три дні виступає Гітлер і говорить, що ми не будемо повторювати нового 

Вердена, що далі наступати на Сталінград немає рації, й що німецьке командування находить 

потрібним відступити. Через деякий час було відомо, що під Сталінградом в оточення попала 

6-а армія Паулюса і була розбита. Посіялась паніка між угорськими, італійськими, 

румунськими частинами, а також і серед німців. По їх вчинках можна було зрозуміти, що німці 

відступають. У лютому – березні 1943 року з Яготинського заводу було вивезено 

устаткування. У м. Переяславі все було упаковане і приготовлене до евакуації. Коли німці 

взяли назад Харків, то евакуація затрималась на декілька місяців» [4, арк. 12].  

«Молодих, здорових людей відправляли до Німеччини на роботу. Мобілізовували 

молодь 1920 по 1925 роки народження. В школі №1 збирали молодь з 

усього району, під’їжджали машини з поліцією  та відвозили молодь для відправки у 

Німеччину» [4, арк. 12–13]. 

Шевченко Роман Овер’янович в часи німецької окупації працював перевізником через 

Дніпро. Ось як він про це згадує: «Влітку 1942 р. мені від громадського господарства дали 

човен і я знову став перевозчиком. Гроші за перевіз я здавав у громгосп. Мені писали 

трудодень за 20 карбованців, зданих до каси» [6, арк. 1].  

Підпільник Спіжовий Григорій Сильвестрович вирішив убити зрадника Мойсу, який мав 

великий список активних при радянській владі зарубинчан, щоб їх знищити. Про свої наміри 

Спіжовий Г. С. поділився з дідом Шевченком Р. О. Той його підтримав і допоміг реалізувати 

задумане. Зі спогадів Шевченка Романа Овер’яновича: 

 «Мойса Трохим був переводчиком при німцях, бувший старий офіцер, шпіонив і 

видавав німцям на розправу актив села. Часто я його перевозив через Дніпро в Зарубинці. 

Примірно в середині липня 1943 року я ранком перевіз Мойсу в Зарубинці. Перед відходом 

Мойса сказав, що повернеться назад в 5 часов вечора. Часов у 12 дня підійшов до мене 

Спіжовий Григорій і сказав, щоб я, коли буду перевозити назад Мойсу, підождав його, 

Спіжового. Я запитав для чого це. Він відповів, що Мойсу треба кончити. Я дав согласіє. 

Надвечір підійшов до переправи. Мойса сів у човен, закурили ми, і тут підійшов глухою 

дорогою Спіжовий, поздоровкався з нами і сказав, щоб рушати на той берег. Я перевіз їх; вони 

вийшли з човна і сіли за кущами. На другий день я дізнався від одної жінки, що прийшла на 

перевіз, що в кущах убитий чоловік. Я нікому про це не говорив. Потім на третій день після 

вбивства Мойси городська поліція організувала облаву. Начальник тюрми Кумачевський 

зробив мені допит про вбивство Мойси, але я відповів, що нічого про це не знаю, а перевозив 

одного Мойсу на лівий берег. На четвертий день мене забрали три поліцаї, між якими був і 

Середа Матвій з Григорівки. Привезли до міста Переяслава, ввели до поліції і Потапенко зняв 

допрос. Я відповів, що перевозив одного Мойсу і про вбивство нічого не знаю. Шість днів я 

пробув у поліцейській прихожій, потім повели мене в жандармерію. Гестаповець через 

переводчика почав допит, але я стояв на своєму. Гестаповець запитав чи одного перевозив 

Мойсу. Я сказав, що одного. Він сказав, що я брешу, що я перевіз Спіжового. Визивали три 

рази, а на четвертий, п’ятий, шостий раз почали бити мене моїм костилем, топтали ногами і 

все питають, де знаходяться партизани. Про Спіжового я сказав, що перевозив разом з 

Мойсою, але не знаю, хто вбив Мойсу. На  допросах мені перебили кістку правої руки. Був 

суд заочно. Прийшов до мене батюшка (піп) і сказав, що мене суд присудив до розстрілу, 

говорив, щоб признався і видав партизанів, а він перед смертю висповідає. Я відмовився від 

сповіді і попові нічого не сказав. Потім кинули мене в тюрму, а через три дні мене освободили 

партизани, а на другий день війська Червоної Армії звільнили Переяслав» [5, арк. 5].  
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Окрема сторінка окупаційного режиму стосується відступу німецьких військ, які 

залишали за собою «спалену» землю. Іваха Ф. І. про останні дні окупації згадує так : «16-го 

вересня 1943 р. вийшов приказ гебітскомісара про те, що все населення мусить бути 

евакуйоване з м. Переяслава, що з собою повинні  взяти худобу, цінності і навіть брати у того 

худобу, хто не евакуюється. Для підготовки до евакуації дали 2 дні. Попередили, що хто не 

евакуюється через 2 дні буде розстріляний. Я зі своїм сином (16 років) вийшли 18 березня з м. 

Переяслава. Ясна річ, що населення евакуюватися і не думало, за винятком прибічників 

гебітскомісара. В основному з м. Переяслава вийшли чоловіки. З 18-го вересня 1943 року німці 

почали палити місто. Спалили ветамбулаторію, с/г школу, де розміщався гебітскомісаріат, 

поліклініку, пошту, телеграф, текстильну фабрику, педшколу, дитсадок» [4, арк. 13].  

У Переяславі, в останній день окупації, німці здійснили жахливий розстріл мирного 

населення. Як це відбувалося згадує Іваха Ф. І.: «Чоловіків, які не вийшли з міста, а також із 

району були зігнані в монастирський двір (жандарми його називали «Рів’єра»). 

Монастирський двір був обнесений дротом. Зібрали до 300 чоловік і в льох на 20-25 осіб хотіли 

їх туди загнати. Серед них були вчитель Олексенко, лікар Палатний Ілля. Але люди в льох не 

пішли, бо їм здалося, що в ньому газ, вони зрозуміли, що їх хочуть отруїти. Швець вихватив 

замок і ударив ним жандарма по голові. Гебітскомісар дав розпорядження стріляти. Між 

заарештованих був священник Курилко, який підняв угору руки і став на коліна, благаючи не 

розстрілювати їх. Але перший постріл заставив замовкнути його. Розстрілювали з автоматів. 

Декому пощастило втекти, а решту чоловіків посадили в льох. Вночі з льоху перевели їх у 

сарай. Половину з арештованих розстріляли, а іншу половину погнали на Дарницю. Із Дарниці 

декому вдалося втекти.  

21-го вересня вступили наші війська у м. Переяслав без бою. Рідні забирали померлих, а 

в кого не було близьких – хоронили їх люди. Викопали братську могилу, де поховали до 50 

чоловік. Так закінчилися чорні дні німецької окупації»[4, арк. 13–14 ]. 

Отже, наведені архівні документи сприяють глибшому дослідженню окупаційного 

періоду на Переяславщині. Цілком очевидно, що пошукову роботу в цьому напрямку потрібно 

продовжити з метою виявлення нових документальних матеріалів. 
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(REVIEW DOCUMENTS OF CSAPO OF UKRAINE) 

The publication presented documents of the Central State Archive of Public Organizations of 

Ukraine, containing information about the occupation regime in Pereyaslav in 1941-1943 years. 

Cited memories of villagers of Zarubyntsi and Hryhorivka, the city Pereyaslav recorded in July and 

August 1946. 
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