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ДОСЛІДЖЕНЬ: ПЕРЕЯСЛАВЩИНА 

 
У межах теоретико-методологічного аналізу історико-краєзнавчих досліджень на 

прикладі адміністративно-територіальних змін розглянуто еволюцію Переяславщини, як 
окремого історичного регіону. 
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Простір та час – дві головні складові філософського сприйняття дійсності, що 

нерозривно пов’язані у свідомості людини з її буттям у матеріальному світі. Історія як наука 
покликана вивчати процеси та явища, що вбудовуються до системи координат, означеної 
передусім саме цими поняттями. Віртуальне окреслення меж території за географічно-
політичними ознаками, а також визначення часової прив’язки в контексті тлумачення 
причинно-наслідкових зв’язків будь-яких форм людської взаємодії та впливу на них 
навколишнього середовища, творить узагальнений предмет наукового пошуку дослідників 
минулого. Динаміка зміни просторово-часових меж виступає одним з ключових критеріїв 
«історизму» в оцінці явищ та подій, що відбулися, являючи орієнтаційну основу для їх 
наукового аналізу. Таким чином, суспільно-політичні, зміни вписані у відповідне часове та 
просторове тло, що інтерпретуються дослідницьким баченням, постають усвідомленням 
історичного буття. Його об’єктивні та суб’єктивні чинники формують ту візію, що знаходить 
вираження у індивідуальному та суспільному сприйнятті тих процесів та подій, що відбулися 
та позначилися відповідними змінами – власне історії.  

Отже, співставлення просторово-часових уявлень з тлумаченням закономірностей 
подій та явищ минулого створює картину історичного буття людини в межах окремих 
сегментів тієї чи іншої території. Поняття простору може розглядатися як у природно-
географічному, геополітичному, адміністративно-територіальному, культурно-етнічному, так 
і в іншому значенні. Залежно від концептуальних підходів вибудовується відповідна модель 
історичного дослідження. 

Краєзнавство як одна з галузей історичної науки займає важливе місце в визначенні 
просторово-часових критеріїв для тематичних досліджень в межах окремої території. Саме 
«край» являє собою головний об’єкт, в межах якого встановлюються предмет 
дослідницького пошуку. Визначаючи просторово-часові критерії щодо історичного вивчення 
того чи іншого регіону – краю –  в першу чергу, варто зосередитись на ключовому понятті, в 
межах якого може відбуватися аналіз історичних подій. Зазвичай, таким поняттям може 
виступати місцевість з власною назвою, значення якої розповсюджується на певну територію 
(Донеччина, Закарпаття, Покуття, Середня Наддніпрянщина, Черкащина тощо). На т.зв. 
мікрорівні в межах регіону відповідні назви можуть звужуватися від позначення населених 
пунктів, що до нього входять, до окремих топонімів. Наприклад: Київщина, Переяславщина, 
Переяслав, Підварки, Ялова Долина. Часто, для визначення мікрорегіону обирається 
територія окреслена відповідним природним ландшафтом (межиріччя, басейн, долина, 
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нагір’я, кряж тощо). Зауважимо, що за для позначення певної ділянки дослідження до уваги 
можуть прийматися як назви існуючих місцевостей та об’єктів, так і ті, що вживалися 
раніше. При цьому, зі зміною хронологічних рамок, до фокусу дослідницької уваги можуть 
потрапляти одні й ті ж території, що змінили свої власні назви або втратили адміністративну 
прив’язку внаслідок певних зміни (заміна назви території, до якої вони входять, зміна 
адміністративного центру тощо).  

Унаслідок почергових адміністративно-територіальних змін, межі окремих регіонів, що 
мають сталі назви, можуть у значній мірі видозмінюватись в залежності від рівня 
адміністративного статусу відповідної території. До того ж самоназва окремого регіону може 
застосовуватися як умовна до колишніх територій, що певний час адміністративно до нього 
входили. У такому випадку вживання «титульної» назви може мати місце не стільки у 
політично-адміністративному контексті, скільки в етнічно-культурному.  

Проте одним з важливих просторово-часових критеріїв у визначенні меж конкретної 
території виступає саме адміністративне ділення. 

В межах даної публікації її автором поставлена проблема – що ми називаємо 
Переяславщиною в межах окремих часових сегментів та врахуванням відповідної 
почерговосі адміністративно-просторових змін. На прикладі названого регіону спробуємо 
зрозуміти еволюцію територіальних змін з метою з’ясувати їх часову та просторову динаміку 
та простежити адміністративний статус.  

Говорячи про Переяславщину в історичному контексті, не встановлюючи верхньої 
хронологічної межі, зауважимо, що нижня хронологічна межа ототожнюється нами з 
першою документальною згадкою про існування міста Переяслава у 907 р. Зауважимо, що 
саме ця дата, що однак не фіксує його фактичне заснування, приймається нами як умовна. 
Більш очевидною згідно літописного тексту виглядає дата – 992 р., що вказує на заснування 
міста київським князем Володимиром саме у кінці Х століття. Відомий за літописними 
джерелами як Переяславль Руський, упродовж тривалого часу, він відігравав важливе 
політичне значення. Сформована довкола міста система поселень розвинулась у окрему 
територіальну одиницю з адміністративним центром. Її межі та структура постійно 
змінювались упродовж усього часу існування міського центру. Характеризуючи поняття 
«Переяславщина», зауважимо, що його використання нами обумовлюється виключно в 
контексті визначення політично-адміністративного підпорядкування конкретних територій, 
що еволюціонували в кордонах та видозмінювалися в контексті вживання адміністративних 
назв. 

У найширшому значенні Переяславщина розуміється нами як уся територія, що 
упродовж певного часу так чи інакше потрапляла під безпосередній політичний вплив та 
включалася у пряме підпорядкування Переяслава, як адміністративного центру. В основу 
визначення зміни кордонів Переяславщини в окремі хронологічні періоди покладено аналіз 
документальних та наукових джерел, якими засвідчено факт підпорядкування Переяславу, як 
політичному центру певних території, а також його входження до відповідних 
адміністративних утворень. 

Зауважимо, що, враховуючи час заснування та важливий політичний статус 
«титульного» міста – Переяслава, історія Переяславщини хронологічно охоплює весь 
часовий спектр, пов’язаний з вітчизняним державотворенням. У цьому відношенні в її 
існуванні умовно слід виділити такі основні сегменти: давньоруська доба, литовсько-
польська доба, козацька доба, імперська доба, радянська доба, доба незалежності. 
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Наголошуючи на умовності такого поділу, зауважимо, що у межах кожного конкретного 
періоду, а також між окремими з них існували конкретні політично-адміністративні форми, 
куди відносилася й Переяславщина. Окремі аспекти її адміністративного підпорядкування 
з’ясовано не в повній мірі, деякі позиції щодо політичних кордонів та внутрішньої структури 
в умовах недостатньої кількості джерел, дискутуються дослідниками на підставі припущень 
та аналогій. Враховуючи це, зауважимо, що представлений нижче огляд адміністративно-
територіального ділення є початковою спробою автора з’ясувати основні територіальні межі, 
щодо яких можна зауважити існування Переяславщини, як окремого історично-
адміністративного регіону.  

Отже, говорячи про Переяславщину у давньоруський період варто зауважити існування 
в історіографії наступних назв, що позначають однойменне адміністративно-територіальне 
утворення: «Переяславська земля», «Переяславське князівство», «Переяславська волость», 
«Переяславська Україна». Випускаючи предметний аналіз наукових тверджень щодо 
перелічених термінів, варто вказати, що їх загальна хронологія охоплює межі Х – пер. пол. 
ХІІІ ст. Переяславське князівство, що офіційно виділилося як окрема політична одиниця у 
1054 р. проіснувало до фактичного знищення монголами Переяслава у 1239 р. У цей час його 
кордони значною мірою видозмінювалася під впливом постійної військової загрози з боку 
кочових племен та феодального ділення країни.  

Територія Переяславського князівства простягалася уздовж Середнього лівобережжя 
Дніпра по його лівих притоках – річках Трубежу, Супої, Сулі, Пслу включно до Ворскли та 
Орелі1. В адміністративному відношенні Переяславське князівство поділялася на волості. 
Так, окрім власне Переяславської, на лівобережжі Десни, як його тимчасову складову 
дослідники виділяють Остерську волость. Остерська волость являла собою північний кордон 
Переяславського князівства на лівобережжі Десни, що дозволяв контролювати шляхи 
сполучення між головними містами Русі – Києвом, Черніговом та Переяславом. Її 
адміністративним центром був Остерський Городок, збудований Володимиром Мономахом у 
1098 р. У якості прикордонної фортеці він проіснував до 1152 р.2. На сході й півдні 
Переяславська земля межувала зі Степом. Аналізуючи загальні володіння переяславських 
князів упродовж Х-ХІІІ ст., М. Корінний виділяє такі волості: Остерська волость, Курське 
Посем’є, Вир’евська, Переяславська Україна, Ростово-Суздальська, Смоленська, Волинська, 
Турівська, Муромська, Новгородська, Поросся3. 

Після зруйнування Переяслава у 1239 р. Переяславське князівство припинило своє 
існування. Разом з Половецькою землею його територія увійшла до Сарайської тьми. 
Займаючи межиріччя Дніпра та Волги, вона являла своєрідну буферну зону між Київською 
та Чернігівською тьмами. Про відповідні територіально-адміністративні зміни засвідчує й 
факт появи у 1269 р. переяславсько-сарайської єпархії та перенесення переяславської 
єпископської кафедри до столиці Золотої Орди – міста Сарай-Берке. Фактично відбулося 

                                                 
1 Плахонін А. Г. Переяславське князівство / А. Г. Плахонін // Енциклопедія історії України: Т. 8. Па – Прик / 
Редкол.: В. А. Смолій (голова) та ін. НАН України. Інститут історії України. – К.: В-во «Наукова думка», 
2011. – С. 144. 
2 Коринный Н. Н. Переяславская земля, Х – первая половина ХІІІ века. / Н. Н. Коринный. – К., Наукова думка, 
1992. –С. 71, 73. 
3 Коринный Н. Н. Переяславская земля, Х – первая половина ХІІІ века. / Н. Н. Коринный. – К., Наукова думка, 
1992. – С. 85. 
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зміщення релігійного центру з Переяслава до нової столиці. З 1279 р. до припинення 
існування у 1454 р. зазначена єпархія називалася Сарайською4.  

У М. Максимовича знаходимо думку про продовження існування життя на 
спустошених територіях. «Города и села Украины были опустошаемы и прежде Батыя, и 
после него, и между тем, они возобновлялись своим же народом, не покидавшим родных 
пепелищ. Оттого почти все города и села украинскія, помянутые в наших древних летописях, 
существуют поныне на своих местах и с своими прежними именами, иногда измененными»5. 
Вказуючи на цю обставину, М. Максимович вважає заселеність території очевидним фактом, 
адже на його думку: «безлюдные степи и пустыя урочища были бы немы для новых 
пришельцев и не сказали бы им своих древне-русских имен»6.  

Дослідники О. Юрченко та С. Вовкодав наводять такі топонімічні назви, що збереглися 
до сьогодні у межах околиць Переяслава (Переяславль) з давньоруського часу: с. Мазінки 
(Мажеве сільце), м. Баришівка (Баруч), с. Віненці (Воїнь), с. Дем’янці (Демінеск), урочище 
Піщане (Пісочен), урочище Янчине Сільце (с. Городище), урочище Яненки (с. Мала 
Каратуль), ур. Беренда (с. Лецьки), р. Стряків (с. Строкова)7.  

У адміністративному підпорядкуванні Золотої Орди Переясдавщина перебувала до 
1362 р. Тоді Переяслав увійшов до складу Великого князівства Литовського, Руського і 
Жемайтського8. У 1471 р. з ліквідацією Київського князівства територія Переяславщини 
увійшла до новоутвореного Київського воєводства.9 У XVI-XVII ст. існує Переяславське 
староство. На початок XVIІ ст. до нього входили Переяслав та містечка Гельмязів, Биков, 
Яготин, Яблонів10.  

У XVII ст. бере свій початок формування нової адміністративної системи. Упродовж 
20-40 рр. виділяються полкові та сотенні міста в значенні фактичних адміністративних 
центрів. Найвірогіднішою датою виникнення Переяславського полку вважається 1625 р. За 
польською «Ординацію» його сотенний поділ на 1638 р. включав такі сотні: Переяславська 
1-ша, Переяславська 2-га, Яготинська, Лубенська, Богушківська, Кропивнянська, Іркліївська, 
Березанська, Биківська, Бориспільська, Миргородська11.  

Говорячи про спадковість адміністративних традицій, що склалися внаслідок 
військово-політичних та соціально-економічних умов у південноруських князівствах, 
М. Максимович порівнює посаду тисяцького у давньоруському Переяславі з посадою 
переяславського полковника у козацький час. «Очевидно, что должность тисяцкаго в 

                                                 
4 Юрченко О. До питання про існування Переяслава в другій половині ХІІІ-ХV ст. / О. Юрченко, С. Вовкодав // 
Наукові записки з української історії: Збірник наукових статей. – Переяслав-Хмельницький, 2004. – Вип. 15. – 
С. 32. 
5 Максимович М. Собрание сочинений : [в 3 т.]; Т. 1 : Отдел исторический. / М. Максимович. – Киев: Тип. М. П. 
Фрица. – 1876. – С. 654-655. 
6 Максимович М. Собрание сочинений : [в 3 т.]; Т. 1 : Отдел исторический. / М. Максимович. – Киев: Тип. М. П. 
Фрица. – 1876. – С. 655. 
7Юрченко О. В. Пізньосередньовічна Переяславщина за археологічними,топонімічними та писемними 
джерелами / О. В. Юрченко // Київська старовина. –2003. – № 6. – С. 124.; Юрченко О. До питання про 
існування Переяслава в другій половині ХІІІ-ХV ст. / О. Юрченко, С. Вовкодав // Наукові записки з української 
історії: Збірник наукових статей. – Переяслав-Хмельницький, 2004. – Вип. 15. – С. 32. 
8 Бузян Г. М. Нариси з історії давнього Переяслава (до 1100-ліття першої літописної згадки) / Г. М. Бузян, 
Л. М. Набок, М. В. Роздобудько, Д. А. Тетеря. – К.: Міленіум, 2007. – С. 164. 
9 Бузян Г.М. Нариси з історії давнього Переяслава (до 1100-ліття першої літописної згадки) / Г.М. Бузян, 
Л.М. Набок, М.В. Роздобудько, Д.А. Тетеря. – К.: Міленіум, 2007. – С. 164. 
10 Заруба В. М. Адміністративно-територіальний устрій та адміністрація Війська Запорозького у 1648–
1782 pp. / В. М. Заруба. – Д.: ПП «Ліра ЛТД», 2007. – С. 78. 
11 Заруба В. М. Адміністративно-територіальний устрій та адміністрація Війська Запорозького у 1648–
1782 pp. / В. М. Заруба. – Д.: ПП «Ліра ЛТД», 2007. – С. 15. 
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княжеской Украине была та же, что должность полковника в Украине козацкой: 
военачальник и градоначальник; древне-русскіе соцкіе были то же что козацкіе cотники; имя 
тысячи заменилось именем полка»12.  

Упродовж існування Переяславський полк як адміністративно-територіальна одиниця 
складався з різної кількості сотень. Його територія зазнавала суттєвих змін у зв’язку з 
військово-політичною ситуацією.  

Нижче окреслимо часово-просторову динаміку цих змін. Так, у 1649 р. у військово-
адмінстративному значенні Переяславський полк поділявся на 19 сотень. Його кордони 
включали: на півночі Моровськ, на Півдні – Гелм’язів на Сході – Вороньків, на Заході – 
Яготин. У 1654 р. з Переяславського полку до Київського полку відійшли північні сотні: 
Остерська, Козелецька, Заворицька. У 1658 р. до нього ввійшла Кропивнянська сотня. У 
1663 р. – Іркліївська. У 1667 р. до Київського полку перейшли Гоголівська та Моровська 
сотні. До Переяславського включились з Київського – Бубнівска та Ліплявська, з 
Черкаського – Домонтовська, Золотоніська, Піщанська; з Канівського – Трахтемирівська. 
Територія Биківської сотні увійшла до Басанської. За гетьмана І. Самойловича у 1672 р. 
Переяславський полк налічував 21 сотню: шість Переяславських, Баришівську, Басанську, 
Березанську, Бориспільську, Бубнівську, Воронківську, Гельм’язівську, Домонтовську, 
Золотоніську, Кропивнянську, Ліплявську, Піщанську, Ірклївську, Трахтемирівську, 
Яготинську. У 1723 р. до Переяславського полку входило 17 сотень. У 1724 р. кількість 
Переяславських сотень скоротилася до двох. У 1752 р. до Київського полку відійшла 
Бориспільська сотня. У 1757 р. із сіл Іркліївської сотні було утворена Канівцівська сотня. У 
1764 р. відновлено Переяславську 3-тю сотню. На 1781 р. полк включав 18 сотень: три 
Переяславські, Баришівську, Басанську, Березанську, Бубнівську, Воронківську, 
Гельм’язівську, Домонтовську, Золотоніську, Ірклївську, Канівцівську, Кропивнянську, 
Ліплявську, Піщанську, Трахтемирівську, Яготинську.  

В умовах поступової інкорпорації Росією території Гетьманщини, відбулися нові 
адміністративні зміни, що з рештою призвели до ліквідації полково-сотенної системи 
управління. Так, 18 грудня 1708 р. при розподілі Російської імперії на вісім губерній 
Переяслав було віднесено до Київської губернії. 29 травня 1719 р. губернії було розділено на 
частини – провінції. Переяслав був приписаний до Київської провінції Київської губернії13. 
До 1764 р. Переяслав залишався у статусі полкового міста. До однойменного полку на той 
час входило 19 сотень14. Указом Сенату від 16 вересня 1781 р. полковий устрій Гетьманщини 
було скасовано. У січні 1782 р. її територія розділилася на три намісництва – Новгород-
Сіверське, Київське та Чернігівське15.  

Упродовж 1782 р. територія Гетьманщини остаточно розподілилася у складі 
вищевказаних, а також Катеринославського намісництв16. Перші три утворювали 
Малоросійське генерал-губернаторство, яке очолював граф П. Румянцев-Задунайський17. До 

                                                 
12Максимович М. Собрание сочинений : [в 3 т.]; Т. 1 : Отдел исторический. / М. Максимович. – Киев: Тип. 
М. П. Фрица. – 1876. – С. 657. 
13 Городские поселения в Российской империи. Т. 4. − Петербург, 1864. – С. 179. 
14 Городские поселения в Российской империи. Т. 4. − Петербург, 1864. – С. 181. 
15 Заруба В. М. Адміністративно-територіальний устрій та адміністрація Війська Запорозького у 1648–
1782 pp. / В. М. Заруба. – Д.: ПП «Ліра ЛТД», 2007. – С. 35. 
16 Заруба В. М. Адміністративно-територіальний устрій та адміністрація Війська Запорозького у 1648–
1782 pp. / В. М. Заруба. – Д.: ПП «Ліра ЛТД», 2007. – С. 36. 
17 Заруба В. М. Адміністративно-територіальний устрій та адміністрація Війська Запорозького у 1648–
1782 pp. / В. М. Заруба. – Д.: ПП «Ліра ЛТД», 2007. – С. 37. 
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складу Київського намісництва увійшли території колишніх полків: Київського, 
Прилуцького, Переяславського, Лубенського, Миргородського та трьох сотень Гадяцького. 
Натомість на цих землях утворилося одинадцять повітів – Київський, Остерський, 
Козелецький, Переяславський, Пирятинський, Лубенський, Миргородський, Хорольський, 
Голтвянський, Градизький та Золотоніський18.  

Територія Переяславського полку з наявними у ньому на той час 18 сотнями 
розподілилася у восьми з них, а саме: Городиському (сотні – Іркліївська, Канівська, 
Кропивнянська), Золотоніському (сотні – Бубнівська, Гельмязівська, Домонтівська, 
Золотоніська, Іркліївська, Канівецька (Канівцівська), Кропивнянська, Ліплявська, 
Переяславська 2-га, Піщанська, Яготинська), Київському (сотня – Вороньківська), 
Козелецькому (сотні – Басанська, Березанська, Бубнівська), Остерському (сотні – 
Баришівська, Басанська, Березанська), Переяславському (сотні – Березанська, Гельмязівська, 
Переяславська 1-ша, Переяславська 2-га, Переяславська 3-тя, Трехтимирівська, Яготинська), 
Пирятинський (сотні – Басанська, Яготинська), Хорольський (сотня – Кропивнянська)19.  

За наведеними даними слідує, що найбільша кількість сотень колишнього 
Переяславського полку (фактично їх частини) увійшло до Золотоніського повіту – 11. До 
Переяславського повіту – 7. Окремі з сотень, а саме 9 з 18, виявилися розділені між кількома 
повітами. Зокрема: Басанська (повіти – Козелецький, Остерський, Пирятинський), 
Березанська (повіти – Козелецький, Остерський, Переяславський), Бубнівська (повіти – 
Золотоніський, Козелецький), Гельмязівська (повіти – Золотоніський, Переяславський), 
Іркліївська (повіти – Городиський, Золотоніський), Канівецька (повіти – Городиський, 
Золотоніський), Кропивнянська (повіти – Городиський, Золотоніський, Хорольський), 
Переяславська 2-га (повіти – Золотоніський, Переяславський), Яготинська (повіти – 
Золотоніський, Переяславський, Пирятинський).  

З 1781 р. у складі Київського намісництва існує Переяславський повіт. 29 серпня 
1797 р. Переяслав, як повітове місто, був приєднаний до новоствореної Малоросійської 
губернії20. 27 лютого 1802 р. Малоросійська губернія була розділена на Полтавську та 
Чернігівську. 24 квітня 1802 р., та пізніше, 15 березня 1804 р., Переяслав набув статусу 
повітового міста у Полтавській губернії21. Завдяки урядовим реформам 1802-1810 рр. 
територія т.зв. підросійської України була розділена на дев’ять губерній: три лівобережні 
(Чернігівська, Полтавська, Харківська), три правобережні (Київська, Подільська, Волинська), 
три південні (Катеринославська, Херсонська, Таврійська). У цей час Переяслав стає 
повітовим центром Полтавської губернії. Станом на другу половину ХІХ ст. у Полтавській 
губернії було 17 міст, 1 посад, та 94 містечка22. У «Записках о Полтавской губернии» 
М. Арандаренком у підрозділі «Границы и пределы» подано перелік її 13 частин – повітів. З-
поміж яких: Полтавський, Костянтиноградський, Зіньківський, Гадяцький, Роменський, 
Лохвицький, Миргородський, Хорольський, Кобеляцький, Кременчуцький, Золотоніський 
Лубенський, Пирятинський, Прилуцький та Переяславський23. Переяславський повіт 

                                                 
18 Заруба В. М. Адміністративно-територіальний устрій та адміністрація Війська Запорозького у 1648–
1782 pp. / В. М. Заруба. – Д.: ПП «Ліра ЛТД», 2007. – С. 35. 
19 Заруба В. М. Адміністративно-територіальний устрій та адміністрація Війська Запорозького у 1648–
1782 pp. / В. М. Заруба. – Д.: ПП «Ліра ЛТД», 2007. – С. 36-37. 
20 Городские поселения в Российской империи. Т. 4. − Петербург, 1864. – С. 179. 
21Городские поселения в Российской империи. Т. 4. − Петербург, 1864. – С. 179. 
22Городские поселения в Российской империи. Т. 4. − Петербург, 1864. – С. 811. 
23 Арандаренко Н. Записки о Полтавской губернии Николая Арандаренка, составленные в 1846 году: в 3 ч. / 
Николай Арандаренко. – Полтава: В тип. Губерн. Правления, 1848 – 1852. Ч. 1. – 1848. – С.1.  
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складався з 16 волостей: Баришівської, Березанської, Бориспільської, Войтовської, 
Вороньківської, Дем’янської, Лехнівської, Переяславської, Помокельської, Рогозовської, 
Скопецької, Студениківської, Ташанської, Хоцьківської.24. 

На початку встановлення радянської влади у короткий проміжок з 1921 по 1932 рр. 
відбулися динамічні адміністративні перетворення, наслідком яких став вихід 
Переяславщини з меж Полтавщини та її фактичне включення до Київщини. Зміна її площі та 
кордонів позначилася також зміною назв відповідних утворень, центром яких виступав 
Переяслав.  

Так, 27 квітня 1921 р. було видано постанову ВУЦВК «Про включення 
Переяславського повіту до складу Київської губернії». Територію губернії на вказаний час 
складали 12 повітів і 200 волостей. До Переяславського повіту увійшло 17 волостей: 
Баришівська, Березанська, Бориспільська, Війтовецька, Воронківська, Дем’янецька, 
Єрковецька, Іванківська, Лехнівська, Переяславська, Помоклівська, Рогозівська, Скопецька, 
Студениківська, Сулимівська, Ташанська та Хоцьківська25.  

Унаслідок подальшого реформування адміністративна система набула такого вигляду: 
повіти були замінені округами, а волості перетворилися на райони. У свою чергу райони 
складалися з окремих дрібніших одиниць – волостей. Таким чином назва волость 
продовжила існувати, але в іншому адміністративному значенні. 

7 березня 1923 р. згідно з постановою Всеукраїнського Центрального Виконавчого 
Комітету «Про адміністративно-територіяльний поділ Полтавщини» було визначено сім 
окружних (повітових) центрів. До двох з них – Золотоноської округи з центром в м. 
Золотоноша та до Прилуцької округи з центром в м. Прилуці (суч. Прилуки) увійшла частина 
території колишнього Переяславського повіту. Так, до першої, крім Золотоноського і 
Пирятинського повітів, увійшла така частина Переяславщини – Переяславський район, що 
складався з п’яти волостей – Переяславської, Помокельської, Студениківської, Ташанської та 
Дем’янцівської. Також до Гельмязівського району цієї округи було віднесено Хоцьківську 
волость26.  

До другої округи крім частин Прилуцького, Пирятинського та Лохвицького повітів 
ввійшла інша частина Переяславщини. А саме, Лехнівський район цієї округи склали 
однойменна Лехнівська, Війтіська та Березанська волості колишнього Переяславського 
повіту 27. 

Постановою Всеукраїнського Центрального Виконавчого Комітету «Про 
адміністративно-територіяльний поділ Київщини» від 7 березня 1923 р. було визначене 
утворення Київської округи з включенням до неї частини Переяславського повіту. А саме 
Боришпільської, Іваньківської і Сулимівської волостей, що у такому складі сформували 

                                                 
24 Волости и важнейшие селения Европейской России : По данным обследования, произведенного стат. 
учреждениями М-ва вн. дел : Вып. 1 - 8. - СПб. : Центр. статист. комитет, 1880-1886. - 8 т. Вып. 3 : Губернии 
Малороссийские и юго-западные : [Харьковская, Полтавская, Черниговская, Киевская, Волынская, 
Подольская]. – 1885. – С. 77-79. 
25 Адміністративно-територіальний поділ Київщини 1918-2010 роки : довідник / автор-упорядник 
Корінний М. М. – Біла Церква: Видавець Пшонківський О. В., 2012. – С. 14, 16. 
26 Збірник узаконень та розпоряджень робітничо-селянського уряду України за 1923 рік. – Харків: 4-а друкарня 
Трансдруку, 1924. – 622 с. – (Видання Народнього комісаріяту юстиції). Відділ 1. Ч. 1–19. – С. 595. 
27 Збірник узаконень та розпоряджень робітничо-селянського уряду України за 1923 рік. – Харків: 4-а друкарня 
Трансдруку, 1924. – 622 с. – (Видання Народнього комісаріяту юстиції). Відділ 1. Ч. 1–19. – С. 596. 
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Боришпільський район; Воронківської, Рогозівської і Ерковецької волостей – Рогозівський 
район; Баришівської та Скопецької волостей – Баришівський район28.  

Окремі адміністративні перетворення Переяславщини відбулися у 1925 р. Зокрема, 
постановою ВУЦВК і РНК УСРР від 13 березня 1925 р. «Про зміни адміністраційно-
територіяльного поділу Полтавщини» було визначено наступні зміни. У п. 7. зокрема 
йшлося: «перечислити с.с. Войниці, Лецьки й Цибли Гельмязівського району, Золотоноської 
округи до складу Переяславського району тої самої округи». У п. 8. – «Перечислити 
с.с. Горбані й Чопилку Переяславського району Золотоноської округи до складу 
Гельмязівського району тої самої округи»29.  

10 червня 1925 р. вийшла Постанова всеукраїнського центрального виконавчого 
комітету й ради народних комісарів УСРР «Про скасування Золотоніської Округи й зміну 
адміністраційно-територіяльного поділу Полтавщини». За нею територія Переяславського 
району приєднувалася до Київської округи. Територію Гельмязівського району цієї округи, 
куди входила Хоцьківська волость колишнього Переяславського повіту, віднесено до складу 
Черкаської округи на Київщині 30. 

Отже, у проміжку 1921-1925 рр. існували такі адміністративні одиниці: Переяславський 
повіт (існував як складова Полтавської губернії), Переяславська волость (існувала як 
складова однойменного повіту, потім як окрема волость Переяславського району 
Золотоніської округи, а згодом як район Київської округи), Переяславський район (існував як 
складова Золотоніської, а згодом Київської округ). Крім того, окремі частин Переяславщини 
відійшли до інших районів та округ, втративши адміністративний зв’язок з Переяславщиною. 

Постановою IX Всеукраїнського З'їзду Рад «Про перехід на трьохступневу систему 
управління на Україні» в УСРР була впроваджена т.зв. триступенева система 
адміністративно-територіального поділу31.  

3 червня 1925 р. Всеукраїнським Центральним Виконавчим Комітетом було видано 
постанову, за якою до 1 липня 1925 р. апарат центральних відомств і установ УСРР 
реорганізовувався стосовно до вищеназваної системи на підставі структури затвердженої 
Радою Народних Комісарів УСРР32.  

З 1 серпня 1925 р. було скасовано адміністративно-територіальний поділ України на 
губернії. Її територія розподілилась на 41 округу. Територію Переяславського району було 
віднесено до складу Київської округи. У своїй структурі він налічував 28 сільських рад33. 

За статистичними даними перепису 17 грудня 1926 р. Переяславський район включав у 
себе 73 селища. З-поміж яких Переяслав з передмістям – Підварками, а також 39 сіл, 
29 хуторів. До складу населених пунктів входили також три «залізничні будки»34.  
                                                 
28 Збірник узаконень та розпоряджень робітничо-селянського уряду України за 1923 рік. – Харків: 4-а друкарня 
Трансдруку, 1924. – 622 с. – (Видання Народнього комісаріяту юстиції). Відділ 1. Ч. 1–19. – С. 575. 
29 Збірник узаконень та розпоряджень робітничо-селянського уряду України за 1925 рік / Рада Народних 
Комісарів УРСР. – Харків: Друкарня ПУ УВО ім. М. Фрунзе, 1925. – 1785 с. – (Видання Народного комісаріату 
юстиції). 1925. Відділ 1. Ч. 12. – С. 197. 
30 Збірник узаконень та розпоряджень робітничо-селянського уряду України за 1925 рік / Народний комісаріат 
юстиції. – Харків: Друкарня ПУ УВО ім. М. Фрунзе, 1925. – 1785 с. 1925. Відділ 1. Ч. 32. – С. 476; 
Адміністраційно-територіальний поділ У.С.Р.Р. при 3-х ступневій системі врядування (за данними на 
1 жовтня 1925 року). – Х.: Вид-во ВУЦВК «Червоний Друк», 1925. – С. 22. 
31 Збірник узаконень та розпоряджень робітничо-селянського уряду України за 1925 рік / Народний комісаріат 
юстиції. – Харків: Друкарня ПУ УВО ім. М. Фрунзе, 1925. – 1785 с. 1925. Відділ 1. Ч. 49-50. – С. 564-567. 
32 Збірник узаконень та розпоряджень робітничо-селянського уряду України за 1925 рік / Народний комісаріат 
юстиції. – Харків: Друкарня ПУ УВО ім. М. Фрунзе, 1925. – 1785 с. 1925. Відділ 1. Ч. 29-30. – С. 435-437. 
33 Адміністраційно-територіальний поділ У.С.Р.Р. при 3-х ступневій системі врядування (за данними на 
1 жовтня 1925 року). – Х.: Вид-во ВУЦВК «Червоний Друк», 1925. – С. 45. 
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У 1930 р. було ліквідовано Київський округ і Переяслав, як адміністративний центр 
району підпорядковувався безпосередньо м. Харкову35.  

З утворенням 27 лютого 1932 р. Київської області Переяслав, існує як адміністративний 
центр Переяславського району, що включав 1 міську та 46 сільських рад.36.  

З початку нацистської окупації, що тривала з 17 вересня 1941 р. до 21 вересня 1943 р. 
Переяслав понад одинадцять місяців перебував під юрисдикцією військової адміністрації. 
1 вересня 1942 р. місто перейшло під контроль цивільної адміністрації. З організацією 
органів цивільного управління Переяславщина увійшла до складу Рейхскомісаріату 
«Україна», утвореного згідно декрету Гітлера від 20 серпня 1941 р. До кінця окупації 
Переяслав був адміністративно-територіальним центром Переяславського гебіту (району), до 
якого також увійшла територія колишніх Баришівського та Березанського районів. У 
адміністративному відношенні Гебітскомісаріат «Переяслав» входив до генерального округу 
«Київ»37.  

Постановою Президії Верховної Ради УРСР, Ради народних комісарів УРСР і ЦК 
КП(б)У від 11 жовтня 1943 р. та Указом Президії Верховної Ради СРСР від 12 жовтня 1943 р. 
місто Переяслав було перейменовано на Переяслав-Хмельницький38. 11 березня 1944 р. 
відповідним чином був перейменований і район39. 

У 1960-1970 рр. у межах Переяслав-Хмельницького району відбувався процес 
будівництва Канівського водосховища, сучасний ареал якого остаточно окреслився у 1975 р. 
Станом на 1 січня 1972 р. Переяслав-Хмельницький район нараховував 1 міську раду, 20 
сільських та 60 сільських поселень40. До зони затоплення потрапили населені пункти п’яти 
сільських рад, села – Зарубинці, Монастирок, Трахтемиров, Андруші, В’юнище, Городище, 
Коцинці, Комарівка, Підсінне, Циблі, а також хутори зазначеної місцевості41. 

Представлена розвідка не претендує на вичерпне розкриття теми, а лише окреслює 
діапазон її потенційного вивчення. У межах дослідження процесів історичного 
адміністративного розвитку Переяславщини, дана публікація є спробою здійснити огляд 
основних хронологічних та історичних етапів її становлення виділяючи в окремий сегменту 
краєзнавчих пошуків. Таким чином проведений огляд демонструє, що Переяславщина, як 
історично-просторова локація зазнавала чисельних трансформацій відповідно до політичної 
ситуації. Аналіз її адміністративно-територіальних змін в окремі часові періоди дозволяє 
чітко вказати об’єкт краєзнавчих студій, зауваживши його, в першу чергу, на незмінних 

                                                                                                                                                                  
34 Населені місця Київщини. Попередні підсумки перепису 17 грудня 1926 року / Київське округове статистичне 
бюро. – К., 1927. – С. 53-55. 
35 Адміністративно-територіальний поділ Київщини 1918-2010 роки : довідник / автор-упорядник 
Корінний М. М. – Біла Церква: Видавець Пшонківський О. В., 2012. – С. 35 
36 Адміністративно-територіальний поділ Київщини 1918-2010 роки : довідник / автор-упорядник 
Корінний М. М. - Біла Церква: Видавець Пшонківський О. В., 2012. – 304 с. : іл. – С. 37; Короткий 
статистично-економічний довідник Київської області 1932 року з адміністративною картою облаті / 
Організаційний комітет Київської області. ‒ К., 1932. ‒ 200 с. – С.4-5. 
37 Гончаренко О. Переяслав окупаційний: нові факти та наукові інтерпретації (1941-1943 рр.). / О. Гончаренко 
// Наукові записки з Української історії: зб. наук. ст. Переяслав-Хмельницький, 2009. – Вип. 21. – С. 276. 
38 Известия Советов депутатов трудящих ся СССР, 13 жовтня 1943. – С.1. 
39 Адміністративно-територіальний поділ Київщини 1918-2010 роки : довідник / автор-упорядник 
Корінний М. М. – Біла Церква: Видавець Пшонківський О. В., 2012. – С. 53. 
40 Українська РСР: Адміністративно-територіальний поділ: від 1 січня 1972 року. Вид. перше / Упоряд. 
Д. О. Шелягін; Відп. ред. В. I. Кирненко. Відділ в питаннях роботи рад Президії Верховної ради Української 
РСР. – К.: Вид-во політичної літератури, 1973. – С. 204. 
41 Горбовий О. Будівництво Канівського водосховища: трансформація поселенських структур Переяславщини. 
/ Олександр Горбовий // Матеріали міжвузівської студентської наукової конференції [«Сучасна молодіжна 
наука в Україні»] (м. Переяслав-Хмельницький, 24 листопада 2011 р.). – Переяслав-Хмельницький, 2011. – С. 13. 
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ділянках, що входили до структури відповідних різночасових утворень з центром у 
Переяславі. Аби окреслити відповідний просторовий ареал, відносно різних часових меж, 
варто запропонувати загальний універсальний термін «історична Переяславщина», що 
позначатиме самодостатні хронологічні проміжки. Це дозволить сприймати цей регіон не 
лише у сучасному адміністративному вигляді, а й побачити його еволюцію та динаміку 
відповідних змін у часово-просторовій перспективі. Отже, очевидним постає те, що означена 
проблема потребує подальшого комплексного вивчення, в тому числі шляхом поглиблення 
студій з історичного краєзнавства.  
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