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На сьогодні малодослідженою є проблема боротьби окупаційного режиму з партизанами 

на Переяславщині у роки Другої світової війни. Лише окремі її аспекти досліджувалися у 

наукових розвідках. Зокрема, досить вагомою з проблематики нацистської окупації 

Переяславщини є робота Я. Потапенка та О. Гончаренка «Переяславщина у період Великої 

Вітчизняної війни 1941–1945 рр.» [2]. Її автори використовують як відомі дослідницькому 

загалу джерела, так і не апробовані матеріали Галузевого державного архіву Служби безпеки 

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

Переяславщині періоду нацистської окупації (1941–1943 рр.) [1] та Я. Потапенка 

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

війни 1941–1945 років» [3] вносять до наукового обігу інформацію низки важливих 

документальних джерел. Дослідники О. Гончаренко та Я. Потапенко характеризують 

джерельну базу досліджень окупаційного періоду Переяславщини як доволі незначну та  

фрагментарну [2, с. 255]. Наявні документальні матеріали є маловивченими, проте дають 

уявлення про життя місцевого населення та позначають основні етапи нацистського 

панування. 

Не вдаючись до детального огляду інших наявних розвідок дослідників з історії 

Переяславщини періоду німецької окупації зазначимо, що важливим елементом продовження 

студій з зазначеної проблеми є її джерелознавчий аспект. 

Документи німецького походження, що зберігаються в Центральному державному архіві 

вищих органів влади та управління України (далі – ЦДАВО України) є важливим джерелом 

для дослідження окупаційного періоду на Переяславщині. Розглядаються документи окремого 

фонду ЦДАВО України – колекція мікрофотокопій документів німецько-фашистських 

адміністративних установ, армійських груп та їх тилових охоронних підрозділів, що діяли на 

окупованих східних територіях (Ф. КМФ-8). Типовими за формою документами цієї колекції 

є: накази, розпорядження, інструкції, донесення, рапорти, плани, журнали бойових дій 

(військові щоденники), схеми і карти.  

Основна частина інформації про воєнні дії безпосередньо в Україні зберігається у 

документах командувача військами оперативного тилового району групи армій «Південь». На 

жаль, більшість архівних документів не дають вичерпної інформації з досліджуваної 

проблеми.  

Документальні матеріали деяких військових німецьких формувань в кінці Другої 

світової війни потрапили до рук американського командування в якості військових трофеїв. 

Після війни вони були передані до Національного архіву США, де їх використали для 

створення мікрофільмів. У 1960 р. у США на них були складені каталоги, після опублікування 

яких мікрофільми широко поступили у продаж. 
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7–21 січня 1965 р. на замовлення Інституту історії партії при ЦК КП України і на підставі 

розпорядження Ради Міністрів УРСР № 4, Архівному управлінню при Раді Міністрів УРСР 

було асигновано 1287 доларів, на які через контору «Міжнародна книга» було замовлено 164 

ролики мікрофільмів. 

У серпні – вересні 1965 р. вони надійшли до Архівного управління при Раді Міністрів 

УРСР, а звідти були передані на тимчасове зберігання до Центрального державного 

історичного архіву УРСР. Зараз знаходяться у Центральному державному архіві вищих 

органів влади та управління України.  

Бої на підступах до Переяслава розпочалися на початку серпня 1941 р. Німцям не вдалося 

форсувати Дніпро в районі Переяслава. На початку вересня фашисти переправилися через 

Дніпро біля Трипілля і Кременчука, обійшовши радянські підрозділи з флангів, і рушили на 

Переяславщину по лівому березі двома колонами – з півдня та з півночі.  

17 вересня 1941 р. частини Червоної Армії залишили Переяслав. До міста ввійшли 

німецькі війська. Почався період тимчасової окупації Переяславського району, який тривав до 

22 вересня 1943 р., тобто два роки і п’ять днів. 

Військові підрозділи в окупованому місті почали створювати орган управління – 

гарнізонну комендатуру. У документі це зафіксовано так:  

«Управління [продовольче управління 162 – Авт.] створило з 3-го по 15-е жовтня в 

Переяславі пункт видачі продовольства і перетворило його в якості єдиного військового 

закладу одночасно в гарнізонну комендатуру. Цей населений пункт і його околиці були 

обшукані військами з метою виявлення руських солдатів, зброї і боєприпасів. Захоплених 

полонених і зібрану зброю і т. п. довелося відправити на збірний пункт в Яготин. 

У даному районі призначені: 1 бургомістр, 1 заступник бургомістра, 

1 секретар,1 начальник колгоспу і 1 його заступник, які займаються питаннями збирання 

майже зібраного урожаю, який поки що знаходиться в снопах і копицях. Збір зернових і 

коренеплодів наразі ще продовжується» [7, арк. 228].  

В звіті про роботу окремих гарнізонних комендатур, яка пророблена упродовж 1–19 

жовтня 1941 р. у розділі «Робота в конторах гарнізонних комендатур» наводяться перші кроки 

нової влади:  

«Складаються списки жителів. Чоловікам призивного віку видаються посвідчення 

особи. До теперішнього часу в районі дій гарнізонної комендатури у Великій Каратулі 

появилися 50 цивільних і військовополонених. Видано 20 довідок про благонадійність, які 

призначені для звільнення українців із таборів для військовополонених» [7, арк. 229–230]. 

Через кілька днів в «Особливому розпорядженні № 20» від 29 жовтня 1941 р. довелося 

констатувати: «Встановлено, що місцеве населення вперто ухиляється від обліку і реєстрації. 

Не підлягає ніякому сумніву, що тут мова іде, як правило, про осіб, у яких є підстави боятися 

реєстрації. Щоб здійснити відповідний тиск на явку місцевого населення в реєстраційні 

пункти в населених пунктах, необхідно відповідним чином оголосити населенню, що особи, які 

не пройшли реєстрацію в належні терміни, будуть вважатися партизанами. Ці заходи 

проводити зі всією суворістю» [6, арк. 21]. 

Отже, за цим документом бачимо, що партизаном могли назвати людину, яка не 

зареєструвалася у зазначені терміни.  

Правила реєстрації, паспортизації, надання довідок змінювалися впродовж перебування 

нацистів у населених пунктах, трансформувалися під впливом заходів, запроваджуваних на 

певній території та змінювалися залежно від ситуації на фронті та в тилу. 

У звіті від 21 жовтня 1941 р. про пророблену роботу силами гарнізонних комендатур в 

районі розквартирування зазначається: «В Переяславі полк [164-й піхотний полк – Авт.] не 

створив гарнізонної комендатури, так як з прибуттям в район 

розквартирування комендатура уже існувала (створена комендантом армійського тилового 

району 585)» [7, арк. 226]. Отже, згідно цього документу в Переяславі комендантом 

армійського тилового району 585 було створено гарнізонну комендатуру.  
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У селах району військові частини відразу ж почали призначати бургомістрів [так 

зазначено в документах – Авт.]. Документи, датовані 21 жовтня 1941 р., зафіксували такі 

призначення в кількох селах. 

«Гарнізонна комендатура призначила бургомістрів і начальників колгоспів у 

Студениках, Панфілах, на хуторі Сосновка, в Соснові і в Сомковій Долині» [7, арк. 226] . 

«В населених пунктах Єрківці і Старе бургомістри були призначені 111-ю піхотною 

дивізією» [7, арк. 225]. 

 «8-а легка транспортна колона призначила бургомістрів у Великій Каратулі і на 

хуторі під Великою Каратуллю. В зазначених населених пунктах були призначені також 

тимчасово начальники колгоспів» [7, арк. 229 ]. 

 «В районі розквартирування полку діють наступні бургомістри: 

у Чопилках – Єрмак Хвилон Максимович, 

 у Панфілах – Лецат Євгеній Романович, 

 у Соснові – Бережний Павло, 

на хуторі Сосновка – Данильченко Макар, 

у Сомковій Долині – Царьох» [7, арк. 224]. 

«В якості бургомістрів призначені: 

 у Великій Каратулі – Обциренко Томас, 

 у Строковій – Юханович Роман, 

 у Сулимівці – Шамолов Симон, 

 На хуторі ім. 1 Травня під Великою Каратуллю – Овсієнко Олексій» [7, арк. 227]. 

Цілком зрозуміло, що зайняти таку посаду могли тільки особи, що виявляли лояльність 

до «нового порядку». Мотивами співпраці з окупантами виступали як ідеологічні, так і 

економічні чинники. 

Українські землі воєнної зони були підпорядковані тиловим органам командування 

групи армій «Південь». Командувач військами оперативного тилового району групи армій 

«Південь» генерал Фридерічі видав «Особливе розпорядження № 22»  від 31 жовтня 1941 р. У 

цьому розпорядженні у розділі «Бойові дії проти партизанів» зазначається: 

«Покласти на бургомістрів і місцеве населення повну відповідальність за збереження 

спокою і порядку, а також  за забезпечення безпеки руху на дорогах, за збереження запасів і 

штучних споруд на околицях відповідного населеного пункту в радіусі половини відстані до 

наступного населеного пункту. Загони допоміжної поліції озброювати додатковими видами 

зброї. Вогнепальну зброю дозволяється видавати їм в межах виданих по цих питаннях 

інструкцій після проходження перевірки в органах безпеки СД або в органах таємної польової 

поліції. 

Сільським общинам оголосити, що у випадку партизанського нальоту, який відбувся в 

результаті порушення даного розпорядження, або внаслідок відповідних прорахунків, певна 

кількість жителів населеного пункту буде розстріляна. 

Необхідність цих жорстких заходів довести до бургомістрів через управління польових 

і гарнізонних комендатур, вказуючи при цьому на наступні обставини: 

а) В спільній оборонній боротьбі проти більшовизму кожний повинен надавати активну 

підтримку. Той, хто намагатиметься ухилитися від цього, повинен розглядатися як 

прихильник більшовизму і до нього повинні застосовуватися відповідні заходи. 

б) В будь-якому випадку сільська община зобов’язана самостійно активно забезпечити 

захист  всіма засобами, які є в її розпорядженні, від нападів партизанів і замахів різного роду. 

Необхідно терміново інформувати про події, що відбуваються, найближчу німецьку 

військову частину. Де вона знаходиться, повинен знати кожний бургомістр. Те ж 

відноситься і до шляхів сполучення з нею. Управління комендатур зобов’язані розробити і 

оголосити порядок представлення такого роду донесень. 

в) Якщо на шосейних чи польових дорогах помічені партизани, яких не вдалося знищити 

силами спеціальних військ охорони, то бургомістри зобов’язані виставити на шосейних і 

польових дорогах, яким загрожують партизани, попереджувальні пости, які повинні 
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інструктувати німецьких військових, що проїжджають мимо, і повідомляти їм про 

присутність партизанів. 

г) Ті місцеві жителі, яким стане що-небудь відомо про партизанів або про партизанські 

таємні склади зброї чи майна, повинні негайно повідомити про це в найближчу німецьку 

військову частину або у військовий заклад, бургомістру чи начальнику загону 

допоміжної поліції. У випадку невиконання даного розпорядження застосовується смертна 

кара» [5, арк. 31–32 ]. 

Смертна кара фактично перетворилась на один з найбільш поширених та ефективних 

інструментів німецької адміністрації та застосовувалася без зайвих сумнівів і зволікань. 

Усі офіційні документи, що регулювали внутрішнє життя окупованих територій, мали 

основним завданням поставити життя громадян у суворі режимні рамки, що перешкоджали б 

їм чинити будь-який опір окупантам. 

У німецькому донесенні від 8 листопада 1941 р. начальник оперативного тилу групи 

армій «Південь» телеграмою констатував: «314-й батальйон поліції завершив каральні 

операції в Переяславі» [5, арк. 110]. 

А 18 листопада 1941 р. відправлене заключне донесення про операції по зачистці 

території упродовж 11–15 листопада 1941 р., у якому детально описані дії окупантів. 

«Від одного жителя із Гланишева, що в 10 км на північ від Переяслава, надійшло 

донесення, що упродовж тривалого часу він спостерігав, як 3 жителі цього населеного пункту 

на сільській бойні, яка розміщена поблизу річки Трубіж, забивали худобу і вночі на човні 

перевозили м’ясо на протилежний берег річки. За його словами, м’ясо переправлялося для 

партизанів, які ховалися в лісі на протилежному березі річки. 

На підставі цих даних 11 листопада 1941 р. 1-а рота прочесала Гланишів. В селі 

арештовано одну людину із числа вищезгаданих трьох осіб. Двоє інших були відсутні, і 

встановити їх місцезнаходження не вдалося. Після обшуку, проведеного в селі, і, який не 

приніс ніяких результатів, забравши з собою арештованого, рота на зворотному шляху 

прочесала ліс, в якому ніби то ховалися партизани. В ході ретельного прочісування не 

знайдено нічого, що дозволило б зробити висновок про перебування там партизанів. 

12 листопада 1941 р. двоє інших підозрілих осіб явилися до міліції в Переяславі. В 

результаті допиту цих осіб не вдалося довести нічого, що підтвердило б свідчення про їхні дії 

в Гланишеві, і тому обидва були відпущені. З третім обійшлися за законами військового часу, 

тому що він був членом партії з багаторічним стажем і в якості агента надавав послуги 

ГПУ, про що підтвердили жителі села. 

8 листопада 1941 р. бургомістр Переяслава повідомив, що в селі Помоклі, біля 20 км на 

північний схід від Переяслава, є 3 брати, які виділялися своєю активністю в партійній 

діяльності і в даний час намагаються організувати партизанські групи. 

На підставі цього повідомлення 11 листопада 1941 р. 3-я рота виступила в село 

Помоклі, в якому удалося арештувати двох із згаданих трьох братів. Місце знаходження 

третього брата, який був головним винуватцем, встановити не вдалося, оскільки він, швидше 

за все, втік із цієї місцевості. 

При очній ставці арештованих з бургомістром Переяслава, який їм заявив, що до 

приходу німецьких військ, вони в якості партійних діячів тероризували в Переяславі населення 

і потім також негідним чином зводили наклеп на Німеччину і приймали активну участь у 

формуванні партизанських загонів. Вони не змогли навести ніяких обґрунтованих заперечень 

на ці звинувачення. Більше того, під час очної ставки були виявлені додаткові протиріччя і, 

таким чином, по відношенню до обох довелося поступити у відповідності із законами 

військового часу. 

Одночасно проведене прочісування села Помоклі, яке не привело ні до яких результатів. 

14 листопада 1941 р. проведена операція в Рогозові, що розташований в 35 км на 

північно-захід від Переяслава. Після переговорів з начальником гарнізонної комендатури і 

представником української міліції  заарештовано 9 осіб, які були засуджені за законами 

військового часу. 8 із них були колишніми військовослужбовцями, які дезертирували із руської 
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армії, не мали посвідчень і тривалий час знаходилися в цьому населеному пункті. Один чоловік 

виявився колишнім посібником НКВД, і в селі його характеризували як підозрюваного у 

зв’язках з партизанами. 

Зброї і боєприпасів у селі знайдено не було. 

Упродовж 12–15 листопада 1941 р. 2-а рота була задіяна в районі Комарівки. 

12 листопада 1941 р. рота прочесала район Чаплин – Макарів – Казенний. 2 чоловіки, 

яких підозрювали в належності до партизанів і які не мали посвідчень, були засуджені за 

законами військового часу. Було спалено також 2 пусті будинки, які іще 3 тижні тому 

послужили пристанищем для партизанів. 

Знайдена зброя була знищена на місці. 

13 листопада 1941 р. був прочесаний район Бирловщина – Тростяно-Безбородков – 

Ольхово – Красниця – Віненці – Борук. В Ольховой був спалений один пустий будинок, який 

також послужив партизанам в якості пристанища. За висловлюваннями жителів, 

партизани тут після цього не показувалися. 

14 листопада 1941 р. рота була задіяна в районі Пісчанка – Вітряна Гора – Городище – 

Колода. При цьому в Городищі за законами військового часу були засуджені 11 чоловік, які за 

припущеннями були парашутистами, оскільки у одного із них було виявлено парашут. Таким 

же чином бойова група обійшлася з партизаном єврейської національності, якого за 2 дні до 

цього затримав там бургомістр, призначений німецькою владою. Всі ці особи не мали 

посвідчень і знаходилися в даному населеному пункті упродовж кількох днів.  

Один чоловік із Комарівки, якого населення характеризувало як колишнього партизана і 

який втік із села, коли туди прибула бойова група, був засуджений за законами військового 

часу в зв’язку з тим, що в його будинку в Комарівці була знайдена зброя. 

15 листопада 1941 р. прочесано район на захід від Комарівки смугою шириною 8 

кілометрів аж до Дніпра. Не знайдено нічого, що дозволило б зробити висновок про наявність 

партизанів. Один пустий блочний будинок був спалений. 

15 листопада 1941 р. близько 16.00 год. рота повернулася до Переяслава» [5, арк. 193–

196]. 

Це донесення ще раз засвідчує те, що виловлювали «міфічних» партизанів і страчували 

людей, які ніякого відношення до партизанської боротьби не мали. Першочерговими 

заходами, до яких вдалися нацисти, було «умиротворення» території шляхом поступового 

знищення всіх, хто становив загрозу для окупаційної влади: комуністів, комсомольців, 

радянських функціонерів, активістів, політпрацівників, утікачів-військовополонених і т. п. 

У німецькому журналі бойових дій 20 листопада 1941 р. підводиться підсумок 

проведеної винищувальної роботи: «Поліцейський полк «Південь» завершив заходи по 

умиротворенню території в районі Переяслав – Золотоноша – Хорол» [5, арк. 207].  

Ще в одному донесенні за 20 листопада 1941 р. констатується: «Поліцейський полк 

резерву командуючого військами оперативного тилового району закінчив операцію по 

боротьбі з партизанами в районі Переяслав – Золотоноша – Хорол» [10, арк. 26].  

Наступний документ під грифом «таємно» від 12 листопада 1941 р. констатує: «В 

районах на схід від Києва знаходяться наші комендатури: …в Переяславі – гарнізонна 

комендатура ІІ 348» [5, арк. 140]. Нижче ж – подано перелік завдань, які повинні розв’язувати 

комендатури. 

«Ці комендатури займаються виставленням караульних і комендантських патрулів, 

постів регулювання руху, виставленням команд в разі критичного становища, прийомом і 

охороною військовополонених, наданням житла, використанням військових закладів 

(солдатські клуби, бані і приміщення для проведення дезінсекцій), віддають розпорядження 

про світломаскування. 

Жандармські патрулі, які виставлені німецькими комендатурами, повинні наполовину 

складатися із німецьких, а наполовину із угорських жандармів. Начальником патруля 

назначається старший за званням німецький польовий жандарм. Жандармські патрулі 
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мають право терміново втручатися при виявленні тих чи інших порушень і передавати 

винних через польові комендатури відповідним німецьким і угорським інстанціям. 

Донесення про появу партизанів, за винятком добового донесення, представлять 

начальнику оперативного тилу групи армій «Південь», а також відповідним польовим 

комендатурам. 

Німецьким комендатурам підлягають формування української міліції» [5, арк. 140]. 

Гарнізонна комендатура 348 підпорядковувалась 197 польовій комендатурі, про що 

засвідчує звіт санітарного відділу 197 польової комендатури від 18 грудня 1941 р. по 17 січня 

1942 р.: «Гарнізонні комендатури, які знаходяться в підпорядкуванні 197-ї польової 

комендатури розміщуються: … 348-а гарнізонна комендатура в Переяславі» [6, арк. 57]. 

Гарнізонна комендатура ІІ 348 Переяслав перейшла в підпорядкування 213 охоронної 

дивізії 28 січня 1942 року [4, арк. 4]. 

У наказі командуючого фронтового оперативного тилу «Південь» від 3 лютого 1942 року 

зазначено: «213 дивізії охорони тилів підпорядковані: гарнізонна комендатура І 318 у 

Золотоноші, гарнізонна комендатура І 330 у Лубнах, гарнізонна комендатура ІІ 348 у 

Переяславі. На цій території 213 дивізія охорони тилів здійснює виконання завдань по охороні, 

упокоренню і особливо по охороні ділянок залізниці Ромодан – Лубни – Київ; Ромодан – 

Лохвиця (включно) і шосейних доріг Київ, Переяслав, Лубни; Київ – Кременчук» [8, арк. 16]. 

Комендантом гарнізонної комендатури ІІ 348 (3 березня 1942 р. зафіксовано в документі) 

був ротмістр фон Архер. «Комендант, не дивлячись на свій вік (67 років), справляє враження 

міцного і жвавого чоловіка, який обережно і енергійно справляється з поставленими перед 

ним завданнями» [9, арк.19]. 

Окупанти боялися поширення інфекційних хвороб, тому населені пункти, в яких були 

виявлені осередки захворювань, закривали; і війська їх об’їжджали. Цитата із документа: 

«Згідно доповіді дивізійного лікаря [213 дивізія охорони – Авт.] у дивізійних пунктах Єрківці і 

Рогозів, що розташовані по дорозі Переяслав – Бориспіль, серед цивільного населення виявлені 

поширені випадки захворювання висипним тифом (на 2 березня 1942 р. – 68 випадків). 

Накладена гарнізонною комендатурою 348 заборона на розквартирування військ, які 

проходять, в Єрківцях раніше не виконувалася, тому що війська, які проходять, вірогідно, не 

мають ніяких інших можливостей розквартирування. 

Гарнізонна комендатура 348 провела розвідку дороги, вважає, що для здійснення об’їзду 

придатна дорога Переяслав – Моцковці – Люборці – Іванково – Бориспіль. 

Для того, щоб уникнути розквартирування військ у заражених населених пунктах, 

дивізія закрила дорогу Переяслав – Бориспіль через Єрківці і направила рух по дорозі через 

Моцковці – Люборці» [9, арк. 17]. 

У документі, який містить список районів, що підпорядковуються польовим і 

гарнізонним комендатурам [6, арк. 265], та в іншому документі, в якому подається кількість 

службовців допоміжної поліції в районах [6, арк. 268], вже записано так: «Гарнізонна 

комендатура І 348, Переяслав». З цього можна зробити висновок: гарнізонна комендатура ІІ 

була переведена в гарнізонну комендатуру І. Вдалося виявити документ, який це підтверджує: 

«Розпорядженням Головного командування сухопутних військ, Генерального штабу 

сухопутних військ / організаційного відділу /ІІ/ № 2310/42 від 19 квітня 1942 р. дозволено 

перетворити нижче перераховані комендатури в гарнізонні комендатури І /У/ згідно 

штатам військового часу № 2202 /У/:  

гарнізонні комендатури ІІ /У/ 337, 348, 358, 368, 911, 933. 

Вони отримують найменування: гарнізонна комендатура І /У/ 337 і т. д.  

Запасні підрозділи і номери польових пошт залишаються незмінними. 

Особовий склад і майно, яких не вистачає згідно новим штатам військового часу, можна 

отримати по команді через штаб командуючого військами оперативного тилового району 

групи армій «Південь» [4, арк. 17].  

Ці комендатури різняться між собою штатним розкладом.  
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У «Наказі про введення гарнізонних комендатур» від 25 жовтня 1942 р. подається 

штатний розклад: 

«Гарнізонна                                           Гарнізонна  

         комендатура / І /                                       комендатура / ІІ /                             

5          офіцерів і чиновників                    3 офіцерів і чиновників                     

13        унтерофіцерів і рядових               9 унтерофіцерів і рядових  

2          автомашини                                 2 автомашини    

2          мотоцикли                                      – 

2          велосипеди                                     2 велосипеди» [11, арк. 57]. 

У Переяславі знаходилася гарнізонна комендатура І 348, якій підпорядковувалися 

Переяславський район, що мав 49 общин, і Бориспільський район з 28 общинами [6, арк. 265]. 

В одному з документів щодо неї знаходимо наступні відомості: «1 вересня 1942 р. 

командуючому військами вермахта на Україні передані в повне розпорядження: … гарнізонна 

комендатура  І 348» [4, арк. 76]. 

У звіті про діяльність адміністративно-господарського відділу за період з 1 по 

30 листопада 1941 року зазначається: «Настрій населення залишається хорошим. Якщо деяка 

частина населення і зайняла очікувальну позицію, то це пояснюється тільки тим, що вони 

бояться більшовиків. Але все населення України з великою готовністю працює з німецькими 

командними інстанціями. Це особливо проявляється в участі населення в зборі урожаю. 

Сільське населення з великим  старанням приймає участь в зборі урожаю. Це пояснюється 

можливо тим, що воно чекає швидкого прийняття нового аграрного закону. Відмічено 

надзвичайно велике бажання місцевого сільського населення вийти з колгоспу» [10, арк. 275].  

Картину першого місяця окупації в селі Козлів Переяславського району зафіксував 

документ – «Звіт про пророблену роботу в районі розквартирування» від 19 жовтня 1941 р. У 

першому реченні зазначається «…населений пункт Козлів був очищений від партизанів». 

Нижче подаємо текст у повному обсязі: 

«Після того як населений пункт Козлів був очищений від партизанів, командування 

дивізіону запропонувало  призначити бургомістра, який був обраний жителями села. 

Колишньому керівнику колгоспу було доручено виконувати свої попередні обов’язки. Були знову 

призначені управителі, які прийняли свої бригади. Після цього всі сили були кинуті на збирання 

картоплі. На сільському сході був оголошений план роботи. Після цього був призначений 

комірник, який відповідає за склади і підвали. 

В той час як тепер на картопляні поля вийшли працювати жінки, чоловіки були зайняті 

перевезенням проса і на збиранні гречки, яка знаходилася все ще в полі. За допомогою гужового 

транспорту, який був у наявності, вивозили урожай, а убрані поля знову оброблялися, за 

винятком дуже великих колгоспних ділянок. 

Силами батареї [7-а батарея 162-го артилерійського полку – Авт.] була відремонтована 

молотарка, а після того, як силами штабної батареї був створений невеликий запас ячменю 

і вівса для фуражу, населенню села була надана можливість обмолотити деяку кількість 

зерна для себе. 

Млин у селі знову був відремонтований і почав працювати, завдяки чому можна в будь-

який час намолоти зерна для випічки хліба. 

Для того, щоб встигнути обробити більше поля і зібрати іще до настання зими 600 

моргенів (150 га) цукрового буряку, було б бажано, щоб для тракторів можна було б 

доставити достатню кількість пального, щоб можна було використати бурякокопачі і 

плуги. 

Наразі селяни в селі Козлів в повному складі знову працюють в сільському 

господарстві» [7, арк. 249]. 
У контексті взаємодії населення з окупаційною владою привертає увагу витяг зі «Звіту 

про діяльність адміністративно-господарського відділу за період з 1 по 30 листопада 
1941 року»: «Населення надає цінну допомогу німецьким військовим частинам в боротьбі з 
партизанами. Багато жителів відразу ж доносять про появу партизанів в тому чи іншому 
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населеному пункті, про місце розташування партизанських загонів, а деякі мешканці 
особисто приймають участь в боротьбі з партизанами» [10, арк. 275]. 

Цінним виглядає документ «Порядок проведення збільшення присадибних ділянок». 
Наводимо витяг: 

«На виконання даної українцям минулої осені обіцянки про збільшення особистої 
власності, якщо збір урожаю і осінньо-польові роботи будуть успішно завершені, цим 
дається розпорядження про збільшення присадибних ділянок. 

Для проведення збільшення присадибних ділянок визначальним є наступне:  
А/. Наділення землею або видання грошової премії як винагорода за співпрацю в боротьбі 

з партизанами. 
Землею наділяється в першу чергу той, хто приймав або буде приймати участь в 

боротьбі проти партизанів. 
1 

Той, хто приймав активну участь в боротьбі проти партизанів, отримає від відповідної 
німецької службової інстанції чи підрозділу, які відрядили або призначили його для боротьби 
проти партизанів, довідку. 

2 
По цій довідці претендент може зробити заявку у відповідній польовій або гарнізонній 

комендатурі на: 
а/. виділення землі 
б/. виплату премії розміром до 1000 рублів. 

3 
Якщо претендент подав заяву до пункту 2а), то гарнізонна або польова комендатура 

видає заявнику квитанцію про наявність та представляє довідку і передає відповідному 
начальнику району цю довідку для подальшої передачі її бургомістру. 

Виплата премії: 
4 

Якщо претендент подав заяву по пункту 2б) (виплата премії), або він не є селянином чи 
непридатний до земельних робіт, то гарнізонна комендатура виплачує премію, яку 
можна отримати відразу ж за бажанням або частково товарами харчової 
промисловості» [17, арк. 92]. 

Окреме місце в діяльності окупаційних органів влади посідала українська допоміжна 
поліція, кількісні показники кадрового складу якої не мали стабільності. Хоча один документ 
зафіксував «Число службовців допоміжної поліції в районах». Згідно цього документу 
кількість службовців допоміжної поліції Переяславської гарнізонної комендатури І 348 
складала 931 особу, із них Переяславський район налічував 587 осіб, а Бориспільський – 344 
особи [6, арк. 268]. 

В іншому документі вказаний розмір грошового забезпечення: 
«Члени української допоміжної поліції, допоміжних караульних команд, які виконують 

охоронні і караульні завдання, і козацьких сотень отримують щодня грошове забезпечення в 
залежності від посади в розмірі: 

Рядові – 5 карбованців в день, заступник командира відділення – 7 карбованців в день, 
командир відділення – 10 карбованців в день, заступник командира взводу – 12 карбованців в 
день, командир взводу – 15 карбованців в день, командир роти – 25 карбованців в день, 
командир батальйону – 40 карбованців в день. 

Інших звань і посад поки що не вводити. Ці норми вважати для української допоміжної 
поліції максимальними, а для допоміжних караульних команд і козацьких сотень як нормальні 
норми. Дивізії повинні  потурбуватися про те, щоб на їхній території виплачувалися єдині 
максимальні норми для службовців української допоміжної поліції. 

Переведення рядового на вищу посаду залежить тільки від його надійності і успішного 
прояву себе протягом тривалого часу. Підвищення потрібно розглядати як нагороду і воно 
повинно знаходитися в повній залежності від служби. Призначення на посаду командира 
взводу чи роти повинно бути великим виключенням і обмежуватися людьми, які виконують 
обов’язки командирів взводів чи рот» [5, арк. 148]. 
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Дуже великого значення окупанти надавали пропаганді, про що свідчить наступний 
документ досліджуваного архівного фонду, витяг із якого цитуємо нижче: 

«Пропагандистські заходи. 
Необхідно приймати міри пропагандистського характеру з тим, щоб постійно 

впливати на населення в німецькому дусі. Слід вести постійну роз’яснювальну роботу 
відносно важливих рішень. Сили міністерства пропаганди, які використовуються для цього, 
необхідно всіляко підтримувати такими засобами, як, наприклад, перевезеннями людей та 
матеріалів, наданням засобів розмноження і засобів зв’язку. Дошки оголошень в селах 
необхідно використовувати для звернень, які направлені безпосередньо до населення. У 
великих населених пунктах повинна вивішуватися достатня кількість таких оголошень. Вони 
повинні містити свіжі дані про військове становище і карти фронтів. Підходящі ілюстрації 
із німецьких журналів і відповідні підписи крупним шрифтом на російській і німецькій мовах 
необхідно вивішувати на дошки оголошень. Приговори, які виносяться за підтримку 
партизанів чи невиконання німецьких наказів, також необхідно піддавати широкому 
розголосу, якщо є підстави вважати, що вони матимуть пропагандистський 
вплив» [5, арк. 176–177]. 

Окупанти розробили лист для допиту полонених та перебіжчиків, який є додатком до 
наказу командувача військами прикриття і оперативним тилом групи армій «Південь». Текст 
цього листа недатований та подається нами відповідно документу: 

«Опитувальний лист для допиту взятих у полон і перебіжчиків- бандитів 
І. Особисті дані: 
Прізвище і ім’я: 
Дата народження: 
Членство в комуністичній партії: 
Належність до НКВД: 
Посада: 
(напр.: керівник банди (командир партизанського загону, політрук і т .д.) 
Коли і де взятий в полон: 
Коли і звідки перебіг: 
Військова освіта: 
2. Дані про банду: 
Кількісний склад: 
Організація: 
До складу якої військової частини входить: 
Звідки банда отримує накази: 
Коли і де сформована: 
Прізвища керівників банди і комісарів: 
Озброєння: 
Боєприпаси: 
Саперні групи: 
Кавалеристи: 
Обозні коні: 
Транспортна техніка: 
Техніка радіо і телефонного зв’язку: 
Форма одягу: 
Що роблять з полоненими: 
Продовольство: 
Стан дисципліни: 
Умовні знаки і паролі: 
Бойовий дух: 
Дані про агентів і помічників банди серед населення: 
3. Склад банди: 
Активісти %:  
Військовополонені %: 
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Завербовані цивільні особи %: 
Жінки %: 
4. Військовий час: 
Табір (точне місцезнаходження): 
Охорона табору, кулеметні гнізда, мінні загородження і т. д. 
Передові пости: 
Розвідгрупи, кількісний склад і шляхи їх пересування: 
Кінцеві пункти маршів: 
 Що відомо про німецькі війська: 
Зв’язок повітряний, посадкові майданчики, світлові сигнали: 
Служба зв’язку серед цивільного населення: 
(встановити явки) 
Які існують зв’язки з російськими військами на фронті і які з тиловим районом: 
Дані про здійснені бандою нальоти, напади, диверсії:» [14, арк. 85–87]. 
У «Пам’ятці для військ, які прибувають на територію оперативного тилового району 

групи армій «Південь» зазначається: 
«1) Хоча в цілому територія оперативного тилового району групи армій «Південь» 

може вважатися умиротвореною, все ж поява партизанів можлива в будь-який час. 
Супротивник постійно закидає невеликі групи парашутистів. Не виключена поява стройових 
повітряно-десантних підрозділів. 

2) Для спостереження і контролю за діяльністю партизанів задіяна таємна польова 
поліція, яка користується для цієї мети мережею довірених осіб серед місцевого населення. 

3) Боротьба з партизанами є, в першу чергу, завданням охоронних військ, командира 
корпусу охоронних військ і командувача військами оперативного тилового району групи армій 
«Південь». 

Для їх підтримки і для виконання охоронних завдань залучаються місцеві допоміжні 
сили, серед яких слід розрізняти три групи. 

а) Допоміжні караульні команди. 
Одяг: Цивільна, руська військова форма без яких-небудь знаків або німецьке старе 

обмундирування без знаків. На лівій руці біла нарукавна пов’язка шириною в 10 см з написом: 
«На службі німецького вермахту». На нарукавній пов’язці є штамп німецької польової пошти. 
На головному уборі голубо-жовта кокарда. 

Озброєння: Руські трофейні гвинтівки і пістолети. 
Формування: Здійснюється комендатурами і військовими частинами. 
Використання: Виконання караульних і охоронних завдань, боротьба проти партизанів, 

вивільнення ремісників, конюхів, водіїв у військах і комендатурах для виконання бойових 
завдань. 

б) Українська допоміжна поліція. 
Одяг: як в пункті А), але нарукавна пов’язка не біла, а голубо-жовта. 
Завдання: Місцеві поліцейські і охоронні завдання общин, польових і гарнізонних 

комендатур. 
Формування: Здійснюється комендатурами. 
в) Охоронні команди. 
Це місцева допоміжна поліція, що придана німецьким поліцейським силам, які 

підпорядковані начальнику військ СС і поліції» [10, арк. 118].  
Наприкінці 1942 р. окупаційна влада з метою посилення контролю за 

сільськогосподарським виробництвом та заготівлею продукції в громадських господарствах 
ввела додаткову форму керівництва на місцях – «опорні пункти», що створювалися по одному 
на 3–4 села, або на 6–8 громадських господарств. Опорний пункт складався з агронома, 
бухгалтера й технічного працівника. Їхню роботу очолював господарський офіцер. 

Один із документів від 26 липня 1943 р. містить «Список опорних пунктів, складений по 
окремим областям і районам»: 

«Область Переяслав 
Район Баришівка  опорний пункт        Баришівка 
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                                                            Сулимівка 
                                                            Паришків 
                                                            Скопці 
 
Район Березань                                    Березань 
                                                            Черевики 
                                                            Волково 
                                                            Недра 
 
Район Переяслав                                     Переяслав 
                                                                Гланишів 
                                                                Студеники 
                                                                Єрківці 
                                                                Андруші 
                                                                 Віненці 
                                                                 Хоцьки 
                                                                 Ташань 
                                                                 Соснова 
                                                                Помоклі» [17, арк.78–79]. 
Телеграма від 25 липня 1943 р. під грифом «таємно» містить «Наказ про охорону урожаю 

і збиральних машин», в якому двічі згадується Переяслав. 
«Генеральний комісар вимагає захисту урожаю із опорних пунктів, які розташовані у 

південно-східній частині генерального комісаріату: вздовж Дніпра, на схід від «малого 
трикутника» і вздовж північного кордону території комісаріату. Рейхскомісар пропонує 
додатково розмістити війська в Сквирі (30 км на захід від Білої Церкви) і в районі 
Переяслава». І «213-ій дивізії охорони тилу після закінчення операції «…» направити одну 
роту в Переяслав, у розпорядження Головної польової комендатури 398» [13, арк. 54]. 

Тогочасні документи зафіксували також диверсії по відношенню до окупантів на 
Переяславщині. Одна з них була проведена 10 червня 1942 р.: «10.6. під Переяславською (за 
10 км південно-західніше від Яготина) була перерізана лінія телефонного зв’язку 
залізниці» [15, арк. 4]. Інша – 31 липня 1943 р.: «31.7. Зарубинці (11 км південніше Переяслава) 
зруйнована центрифуга на молочному пункті» [15, арк. 26]. 

Про партизанську активність на Переяславщині свідчать окремі матеріали. У документі 
«Партизанські загони і їхні дії на території оперативного тилового району групи армій 
«Південь». Звітний місяць: червень 1943 року» від 7 липня 1943 р. (гриф «таємно») зазначено: 

«Можна сказати, що основна частина оперативного тилового району в основному 
вільна від великих організованих у військовому відношенні партизанських загонів. 
Партизанський загін чисельністю біля 300 осіб був виявлений тільки в лісовому районі в 50 км 
південно-східніше Києва на східному березі Дніпра, на розгром якого були кинуті відповідні 
сили, і який, за останніми донесеннями, в основному знищений. Він діяв вздовж берега Дніпра 
і поширював поле своєї діяльності через Переяслав в південному напрямку до залізниці 
Золотоноша – Ліпляве (лінія на Білу Церкву)» [16, арк. 40–41]. 

Телеграма від 26 липня 1943 р. (гриф «таємно») містить згадку про переяславських 
партизанів: «В північній частині району компетенції управління гарнізонної комендатури в 
Переяславі активно діють 2 партизанських загони, із яких, як повідомляють полоненні, один 
знаходиться в лісі і болоті між Григорівкою і Гостролуччям, північніше Баришівки, а другий 
в районі Круполя південніше Нової Басані. У лісі на захід від Хоцьок і у вигині Дніпра в районі 
Григорівки знаходиться 1 загін чисельністю 150 осіб, діяльність якого обмежується поки що 
грабунками і незначними нападами. 

Крім звичних пограбувань продовольства дії партизанів в основному спрямовані на 
знищення жител старост і охоронців. 

Настрій: Настрій населення не поліпшився. 
Нестача продовольства і низькі заробітки, примусові заходи під час мобілізації робочої 

сили для роботи у Німеччині, партизанський терор і пропаганда супротивника значно 
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підірвали довіру до влади. Останні події на фронті поки що не справили якого-небудь значного 
впливу на настрій. Населення знаходиться у стані очікування» [12, арк. 28–29].  

У документі «Поява і дії партизанів на території оперативного тилового району групи 
армій «Південь» протягом липня місяця 1943 року» від 4 серпня 1943 р. про переяславських 
партизанів зазначено так:  

«Північна частина району дій місцевої комендатури Переяслава піддається посиленим 
нападам з боку 2 партизанських загонів, які, можливо, зв’язані з моторизованою бандою 
Кохтана, що знаходилася частково за межами оперативного тилового району під Новою 
Басанню і північніше від неї. Сил і засобів для того, щоб знищити цю банду спільно з військами 
оперативного тилового району групи армій «Центр», немає» [13, арк. 28]. 

Сподіваємось, що наведені архівні документи поповнять джерельну базу та сприятимуть 
вивченню проявів окупаційного режиму на Переяславщині, зокрема, дозволять глибше 
проаналізувати таку його складову як партизанський рух. Вважаємо, що пошукову роботу в 
цьому напрямку необхідно продовжити з метою виявлення нових документальних матеріалів, 
адже саме вони сприятимуть об’єктивному розумінню важливих суспільно-історичних 
процесів періоду 1941–1943 рр. 
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